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REZUMAT
Horticultura în seră este un sistem intensiv de producţie care creează condiţii favorabile pentru controlul climei și eficienţa sporită a resurselor. Cu toate acestea, monocultura rămâne o problemă importantă cu un număr foarte limitat de culturi de mare valoare cultivate în sere. Diversificarea culturilor înseamnă o gamă mai largă de culturi/soiuri și riscuri reduse pentru fermier.
Diversificarea culturilor este un instrument important pentru securitatea alimentară, creșterea
veniturilor, utilizarea eficientă a resurselor naturale, dezvoltarea durabilă și gestionarea/îmbunătăţirea ecologică. În sere, diversificarea culturilor ar putea fi îmbunătăţită prin diversitatea
genetică intraspecifică, cultivarea de noi culturi (alternative), cultivarea speciilor mixte (de exemplu, producţia culturilor intercalate, plante capcană) și rotaţia culturilor. Numeroase strategii
sunt disponibile pentru diversificarea sporită a producţiei de seră.

INTRODUCERE
Populaţia pe glob depășește 7 miliarde și continuă să crească în mod constant. O creștere de
34% este prognoza pentru anul 2050, mai ales în ţările în curs de dezvoltare. În consecinţă, cererea de alimente, hrană pentru animale, fibre și biocombustibili va crește, ducând la o presiune
crescândă asupra resurselor agricole deja limitate. Agricultura va fi, de asemenea, obligată să
răspundă la alte cerinţe, de exemplu, adaptarea și contribuţia la atenuarea efectelor negative ale
schimbărilor climatice, ajutând la conservarea habitatelor naturale și menţinerea biodiversităţii.
Prin urmare, agricultorii vor trebui să adopte tehnologii inovatoare pentru a menţine niveluri
adecvate de productivitate.
Cultivarea în sere implică modificarea mediului natural pentru a îmbunătăţi creșterea plantelor. Modificările pot fi în medii aeriene sau a rădăcinii și au ca scop sporirea recoltei culturilor,
permit creșterea plantelor pentru producţia în afara sezonului și/sau extind sezonul de creştere.
Culturi diferite pot fi cultivate în funcţie de
Cultivar
sezon și specii, ţinând seama de condiţiile climatice mai blânde sub acoperire (Maloupa, 2007).
Cultivar înseamnă „varietate cultivată”. Are caDe fapt, horticultura în seră este un sistem intenracteristici dorite pentru cultivare și este selecsiv de producţie care creează condiţii favorabile
tat prin:
pentru controlul climei și sporirea eficienţei re• hibridizare specifică;
surselor (de exemplu, terenuri, forţă de muncă,
• selectarea plantelor; sau
apă, îngrășăminte, energie). Într-adevăr, resur• mutaţia unei plante.
sele limitate de apă și creșterea rapidă a popuAtunci când ameliorarea produce rezultate
laţiei sunt principalii factori care atrag atenţia
de succes, plantei i se dă, de obicei, un nume
asupra utilizării agriculturii intensive-protejate.
cultivar și se lansează pe piaţa comercială. În
Cultivarea în condiţii protejate s-a extins peste
acest sens, un hibrid de succes este, de asemetot în lume și are un rol important și în ţările din
nea, un cultivar.
Europa de Sud-Est, unde suprafaţa totală de culPentru regăsirea mai ușoară și compararea
tivare în spaţii protejate este de aproximativ 104
informaţiilor,
consultaţi baza de date FAO „Hor17
560 ha și este dominată de culturile legumicole.
tivar”
cu
privire
la performanţele cultivarelor
Legumele cu fructe includ diverse soiuri de
horticole (www.fao.org/hortivar/).
tomate, ardei, vinete, pepene galben, castravete,
17

Vezi Partea I, Capitolul 2.
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dovleac, pepene verde, căpșun și boboase verzi (Maloupa, 2007). Costurile investiţionale sunt ridicate – fie pentru structurile cu nivel scăzut sau sporit de tehnologie – în timp ce returnările sunt
bune pentru culturile cu o valoare înaltă cultivate ca producţie în afara sezonului, acestea constituind un număr relativ limitat. Situaţie dată duce la monocultură, care este una dintre cele mai
importante probleme în sere, și există o necesitate de diversificare a culturilor.
Pe lângă avantajele diversificării culturilor evidenţiate în casetă, aceasta poate fi, de asemenea, adoptată pentru a spori rezilienţa la stresul abiotic și biotic care au un impact major asupra
sistemelor de producţie agricolă și ameninţă recolta și durabilitatea culturilor (tabelele 1 și 2). În
agrosisteme mai diverse, este mai ușor de controlat dăunătorii și bolile și de a proteja culturile de
variabilitatea climei (Keatinge și colab., 2012).
Elementele agroecosistemelor diversificate (Ebert, 2014) nu se aplică cultivării tuturor culturilor în seră, fie în termeni comerciali, economici sau practici. Cu toate acestea, unele practici
pot fi adoptate – ar fi diversitatea intraspecifică cu altoire pe portaltoi sau rotaţia culturilor cu un
număr limitat de culturi – luând în considerare cerinţele de intensificare a culturilor.
Tabelul 1. Beneficiile diferitelor tipuri de diversificare pe culturi
pentru condiţii de seră sau de câmp deschis
Creşteri

Scăderi

Solduri/Bilanţ

•
•
•

•
•

•

Venit
Furaje pentru animale
Rezistenţă la condiţii meteorologice
proaste
Toleranţă/rezistenţă la stresuri biotice și abiotice
Conservarea resurselor naturale
Securitatea alimentară (prin extinderea riscurilor asupra unei serii de
culturi și cultivare)

•
•
•

•
•
•

Poluarea mediului
Contribuţii/inputuri din afara exploataţiei agricole
Probleme aferente dăunătorilor,
bolilor și buruienilor
Efectele creșterii cazurilor de condiţii climatice extreme
Dependenţa de inputurile/contribuţia din cadrul exploataţiei agricole

•

Cererea de produse
alimentare
Fluctuaţia preţurilor

Tabelul 2. Beneficiile potenţiale ale diversificării în condiţii de seră
Tipul diversificării

Caracterul diversificării

Beneficii

Diversitate genetică în
monocultură

Cultivarea varietăţilor mixte ale unei specii
în monocultură

Suprimarea bolilor
Stabilitatea producţiei crescute

Rotaţia culturilor

Diversitate temporală prin rotaţia culturilor

Suprimarea bolilor
Producţie crescută

Policultura

Cultivarea a ≥ 2 specii de cultură

Suprimarea bolilor
Diversitatea produselor

Lin, 2011 (adaptat).

DIVERSIFICAREA CULTURILOR ÎN CONDIŢII DE SERĂ
Diversificarea culturilor în seră este din ce în ce mai importantă, dat fiind rolul său vital în
menţinerea sustenabilităţii economice a producţiei în seră și îmbunătăţirea performanţei agricultorilor care au introdus cultivarea protejată în noi zone (Maloupa, 2007). Diversificarea culturilor este un instrument eficient care permite cultivarea în seră pentru:
• a profita de legăturile din ce în ce mai strânse dintre producţia agricolă și economie;
• adoptarea de noi tehnologii și sisteme de producţie;
• implementarea noilor tehnologii în domeniul prelucrării, conservării și comercializării; şi
• a răspunde tendinţelor cerinţelor pieţei datorită schimbărilor în obiceiurile de consum.
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În special, schimbarea obiceiurilor și a ceDiversificarea culturilor agricole:
rerilor de consum impune producătorilor să fie
• Crește securitatea alimentară.
inovativi. Cererea consumatorului continuă să
• Sporește nivelul veniturilor.
se modifice ca urmare la:
• îmbunătăţirea standardelor de trai;
• Utilizează eficient resursele naturale.
• reţete noi;
• Promovează dezvoltarea durabilă.
• mai puţin timp disponibil pentru gătit;
• Sprijină managementul/îmbunătăţirea me• tendinţa în creștere de a lua masa în afadiului ambiant și ecologiei.
ra locului de trai;
• sporirea interesului pentru alimentele noi;
• Oferă o alegere mai largă în producţia de
• creșterea gradului de conștientizare a caculturi/soiuri diferite.
lităţii; şi
• Reduce riscurile pentru producător.
• un interes mai mare pentru efectele asupra sănătăţii și valoarea nutriţională.
Ca urmare, producătorii de legume în sere trebuie tot mai des să se conforme la apelul „nu
mai mult, dar mai calitativ” sau „nu mai mult, dar mai multă variaţie” (Maloupa, 2007). Cu toate
acestea, pentru a realiza „mai multă variaţie”, este necesar să se facă faţă provocării adaptării
culturilor noi la condiţiile de seră, asigurându-se în același timp ca acestea să rămână competitive
din punct de vedere economic. Există unele culturi noi care demonstrează calităţi agronomice
înalte, dar ele nu sunt la mare cerere pe piaţă (La Malfa și Leonardi, 2001).
Există patru abordări principale pentru sporirea diversificării culturilor în sere:
• diversitatea genetică intraspecifică;
• cultivarea de noi culturi (alternative);
• cultivarea culturilor mixte (de exemplu, culturi intercalate, culturi capcană, culturi repelente, culturi-gazdă pentru entomofagi); şi
• rotaţia culturilor.

Diversitate genetică intraspecifică

TÜZEL

TÜZEL

TÜZEL

TÜZEL

TÜZEL

TÜZEL

Variaţia genetică din aceeași specie este utilizată la cultivarea în seră, inclusiv în cultivarea de
tomate (La Malfa și Leonardi, 2001). De-a lungul anilor, diversitatea genetică în tomate și a variaţiilor sale sălbatice a evoluat, rezultând în îmbunătăţirea tipologiilor noi, varietăţii și portaltoilor.
De exemplu, odată ce au fost dezvoltate tomatele de tip cherry sau cele în ciorchine, noi cultivare
asemănătoare varietăţilor moștenite vechi au fost dezvoltate, de asemenea.

Foto 1. Diversificarea în tipologii de fructe a cultivarilor de tomate în seră
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Ardeiul dulce bulgăresc, tomatele de cluster (în ciorchine) şi soiul „Inima taurului” („Beefsteak”), precum și vinetele sunt toate culturile tradiţionale legumicole cultivate în seră. Ele – împreună cu alte specii – pot oferi oportunităţi alternative de cultură dacă antreprenorii de seră aleg
să crească cultivare nontradiţionale, de exemplu: tomate de soiul „heirloom” (tomate din soiuri
ereditare), tomate“cherry”, ardei iute și picant, tipuri neobișnuite de vinete, ardei și vinete mici,
ardei în afara sezonului, mazăre dulce fără boabe, căpșuni mici, fasole galbene şi verzi, dovlecei
galbeni și pepene verde sau vânătă fără seminţe. Aceste cultivare pot reprezenta o mare oportunitate, în special pentru producătorii mici în sere specializate. (Hochmuth și Cantliffe, 2012;
Leonardi și Maggio, 2013).
Pentru introducerea unei noi culturi, cultivarul trebuie:
• să fie adaptat la condiţiile agroclimatice și sociale;
• să îndeplinească cerinţele consumatorilor; şi
• să poată fi vândut pe piată și să fie profitabil (Leonardi și Maggio, 2013).

Culturi alternative în seră
Identificarea noilor culturi alternative pentru a fi introduse în sisteme agricole este importantă
pentru sustenabilitatea economică a culturilor de seră. O cultură trebuie să fie competitivă în ceea
ce privește randamentul economic; Acest lucru este mai ușor de realizat atunci când culturile sunt
adaptate la structuri mici, simple, fără niciun control al climatizării. (Leonardi și Maggio, 2013).
O „cultură nouă” este diferită de cele deja disponibile pe piaţă. „Diferenţa” poate fi legată de
caracteristicile legumelor în sine sau de perioada de furnizare. O nouă cultură nu este neapărat
o specie nouă; ar putea fi o formă specială de cultivare a unei specii deja cultivate. De asemenea,
ar putea fi considerată drept nouă și inovatoare datorită perioadei sau locaţiei sale de cultivare
sau a sistemului de creștere. O cultură în mod tradiţional cultivată în câmp deschis poate fi chiar
considerată „nouă” atunci când este cultivată în aceeași perioadă și locaţie, dar totuşi într-o seră
(Maloupa, 2007).

Specii
sălbatice
Culturi
neglijate sau
cultivate
nesistematic

Specii
cultivate doar
în aer liber
la zi

Surse de
culturi de
legume noi
Specii ce
vor oferi
legume cu
caracteristici
noi

Specii și
soiuri minore
cultivate
în trecut
Specii
introduse din
alte ţări
Maloupa, 2007

Figura 1. Surse de culturi de legume noi
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Foto 2. Culturi alternative pentru spaţii protejate
De la stânga la dreapta, de sus în jos: sfeclă mangold (sau sfeclă albă) elveţiană, sparanghel,
iarbă-grasă “Purslane”, salata “Red Batavia” (tip Batavia), salata verde (tip Batavia), ceapa (verde),
ardei dulce, ardei de tip italian „Giant Marconi”, “Solanum muricatum” pepino, căpșuni,
tomate alungite verzi, castravete („ Beit Alpha ‚), dovleac de vară (dovlecel), salata cos, flori tăiate.
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În comparaţie cu câmpul deschis, cultivarea în spaţii protejate permite cultivatorului să poată
opta pentru culturi/specii extrem de profitabile într-o anumită regiune, deoarece acestea sunt
crescute în adăpost, indiferent de condiţiile exterioare. Este imperativ să se mărească gama de
culturi în producţia de seră pentru a crește beneficiile economice, pentru a îndeplini cerinţele
pieţei și pentru a satisface cererea consumatorilor. Cultivatorii pot folosi mai multe surse de culturi noi introduse în producţia de seră.
Alegerea speciilor și a cultivarului este, de asemenea, relevantă pentru sustenabilitatea producţiilor de seră. Înainte de a lua decizia, cultivatorii trebuie să ia în considerare ce/când/modul
în care ei doresc să producă și unde vor vinde produsele lor.
Mai mulţi factori afectează cultura și alegerea speciilor (tabelul 3), dar potenţialul economic,
de regulă, este factorul determinant. Agricultorii dezvoltă apoi protecţia adecvată, sisteme și tehnologii de creștere; alternativ, ei selectează o recoltă adaptată structurilor existente ale exploataţiilor agricole. În timp ce factorii economici (piaţă) și deciziile politice (subvenţii pentru anumite
culturi în anumite regiuni) afectează alegerea culturilor, constrângerile agroecologice necesită o
analiză suplimentară.
Tabelul 3. Factori ce determină alegerea culturilor și a speciilor
Alegerea culturii

Alegerea speciei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Condiţii de mediu;
• Tip de producţie;
• Cererile consumatorilor:
– ușor de folosit;
– nou și versatil;
– gust bun;
– beneficiile pentru sănătate.
• Proprietăţi:
– potenţial de recoltă;
– calitate;
– timp de recoltare prelungit;
– rezistenţă la stresuri biotice și abiotice;
– termen de valabilitate lung.

Cerinţe de piaţă;
Convenienţă economică;
Contextul economic și social;
Distanţa faţă de pieţe;
Dimensiunile plantelor;
Caracteristicile și cerinţele culturii;
Cerinţe de muncă;
Condiţii climatice;
Caracteristicile mijloacelor de protecţie;
Posibilitatea controlului activ al climei;
Caracteristicile solului și bolile transmise de sol.

Alegerea culturii depinde de dimensiunea exploataţiei agricole (mică, medie sau mare), deoarece exploataţiile agricole medii și mari se orienteză la pieţele naţionale și internaţionale, în timp
ce cele mici urmăresc, pur și simplu, să răspundă nevoilor familiei sau să obţină profituri limitate
pe pieţele locale (Leonardi și Maggio, 2013).
La Malfa și colab. (1996) a efectuat experimente timp de 4 ani cu privire la optimizarea culturilor protejate. Ei au introdus 23 de noi culturi și au concluzionat că următoarele culturi ar putea
fi utilizate pentru diversificarea producţiei de seră: tărtăcuţă, tomatele “cherry”, varza chineză,
lobodă orach, vinete partenocarpice, tomate partenocarpice, pepene galben “snake”, porumb dulce, pepene verde și sfecla.
Hochmuth și Cantliffe (2012), pe de altă parte – având în vedere cererea consumatorilor de
producte noi și preocuparea acestora de a reduce risipa de alimente – au indicat următoarele culturi alternative pentru cultivarea în spaţii protejate: mini castravete („Beit Alpha” sau tip persan),
lăptuci (verzături tinere de tip salată) și alte legume cu frunze verzi (sfeclă mangold, spanac, varză și muștar), ierburi proaspete (rucola [Eruca vesicaria], busuioc [Ocimum basilicum], busuioc violet [Ocimum basilicum], asmăţui [Anthriscus cerefolium], mărar [Anethum graveolens], balsam de
lămâie [Melissa officinalis], dulce Maghiran [Origanum majorana], oregano [Origanum vulgare],
pătrunjel [Petroselinum crispum], pătrunjel italian cu frunze plate [Crispum Petroselinum], salvie
[Salvia officinalis] și cimbru [Thymus vulgaris], pepene galben Galia (Cucumis melo reticulatus L.),
pepene galben (Charentais cantaloupes), căpșuni, flori proaspete-tăiate, mini sau legume „baby”
(Dovleac Baby), floare de dovleac, și flori comestibile, microgreens/microverzături (varză, sfeclă, varză, kohlrabi, mizuna, muștar, ridiche, sfeclă mangold elveţiană (sau sfeclă albă) – “Swiss
chard” și “Amaranth”) și verzături tinere (varza de migdale, dovleac și arahide).
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În ţările din ESE se cultivă o serie de culturi în spaţii protejate; o specie cultivată într-o ţară
poate fi considerată exotică într-o altă ţară din aceeași zonă.18 O altă consideraţie pentru agricultorii din ţările ESE este introducerea culturilor de rotaţie care au valoare economică și au o mare
cerere, de exemplu, verzături tinere sau alte legume cu frunze și ierburi proaspete.
Recomandări privind BPA – Selecţia speciilor și soiurilor
Specii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercetaţi cerinţele pieţei.
Luaţi în considerare convenienţa economică.
Examinaţi contextul economic și social.
Evaluaţi distanţa faţă de pieţe.
Luaţi în considerare dimensiunile plantelor.
Ţineţi cont de caracteristicile și cerinţele culturilor.
Calculaţi necesarul forţei de muncă.
Luaţi în considerare condiţiile climatice.
Cercetaţi cu atenţie caracteristicile structurilor de protecţie disponibile.
Luaţi în considerare posibilitatea de control climateric activ.
Cercetaţi caracteristicile solului și luaţi în considerare eventualitatea bolilor suportate de sol.

Soiuri
• Ţineţi cont de condiţiile de mediu.
• Luaţi în considerare tipul de producţie.
• Cercetaţi cu atenţie cerinţele pieţei, considerând că consumatorul:
– dorește produse ușor de utilizat;
– îi place varietatea și este atras de noutate și schimbare;
– preferă bunul gust; și
– ia în vedere proprietăţile de sănătate ale alimentelor.
•

Examinaţi proprietăţile specifice, inclusiv:
– potenţialul roadei;
– calitate (de exemplu, curăţenie și siguranţă);
– timp de recoltare prelungit;
– rezistenţă la stresuri biotice și abiotice; și
– termen de valabilitate lung.

Amplasarea culturilor mixte
Culturile intercalate
Culturile intercalate – denumite și cultivare mixtă sau policulturi – implică cultivarea simultană a două sau mai multe culturi în același spaţiu. Ea este o tehnică agricolă veche, folosind culturi
de capacitatea de înrădăcinare diferite, structura de coronament, înălţimea și cerinţele faţă de
nutrienţi. Culturile intercalate se bazează pe utilizarea complementară a resurselor de creștere în
funcţie de culturile componente, cu scopul de a corespunde în mod eficient cerinţelor de cultură
pentru cultivarea și forţa de muncă disponibilă (Lithourgidis și colab., 2011). Fiecare cultură trebuie să dispună de spaţiu suficient – luând în considerare distribuţia spaţială (rând, bandă, mixtă,
releu a cultivării intercalate), densitatea plantelor, perioadele de recoltare și structura plantelor –
pentru a maximiza cooperarea și a minimiza concurenţa între culturi (Sullivan, 2003). Programul
de plantare, fertilizarea, protecţia plantelor și perioada de recoltare trebuie să fie gestionate în
mod eficient pentru a crește performanţa culturilor intercalate.
Există diverse tehnici de cultivare mixtă (figura 2):
• Mixtă: plantele sunt complet amestecate în spaţiul disponibil, fără niciun aranjament în
rânduri distincte.
18

Vezi Partea III.
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ÖZTEKIN

Releu (rând alternativ): două sau mai
multe specii de plante sunt aranjate în
rânduri alternative separate și cultivarea
lor nu este sincronizată.
• Rând: culturile componente sunt plantate
simultan în același rând în diferite rate de
însămânţare.
• Benzi: mai multe rânduri de o specie de
plante sunt alternate cu mai multe rânduri de o altă specie de plante.
Cultivarea culturilor intercalate este, de asemenea, cultivarea unei culturi cu creștere rapidă, cu o alta în creștere lentă, astfel încât prima
recoltă este strânsă înainte ca a doua recoltă să
înceapă să se maturizeze. Această practică neceFigura 2. Diferite tipuri de culturi intercalate
sită o anumită formă de separare temporală, de
exemplu, date diferite de plantare, astfel încât influenţa diferenţială a vremii (în special, temperatura) asupra creșterii culturilor componente poate
fi modificată. Separarea temporală se găsește, de asemenea, în cultivarea culturilor intercalate în
releul: a doua recoltă este semănată în timpul creșterii – adesea aproape de debutul de dezvoltare
reproductivă sau fructificare a primei culturi, astfel încât prima recoltă este strânsă pentru a face
loc pentru dezvoltarea completă a celei de-a doua culturi (Lithourgidis și colab., 2011).

ÖZTEKIN

•

Foto 3. Culturi intercalate în rânduri
(tomate-broccoli) în seră

Foto 4. Culturi intercalate în benzi
(tomate-salata verde) în seră

Performanţa culturilor intercalate poate fi evaluată cu ajutorul raportului echivalenţei funciare (LER – din engl. land equivalency ratio). Frecvent utilizate pentru a indica eficienţa biologică a
unui sistem de culturi intercalate, LER arată, de asemenea, avantajul recoltei interculturaţiei faţă
de cultivarea unei singure culturi. Este suma divizării recoltelor culturilor intercalate la recoltele
culturilor pure pentru fiecare cultură în cadrul intercalării. Se poate calcula folosind ecuaţia:
LER = ∑ (Yint/Ypure)
unde Yint este recolta fiecărei culturi în intercalare și Ypure – recolta pură a fiecărei culturi (Vandermeer, 1992; Sullivan, 2003).
• Dacă LER = 1, nu există niciun avantaj de la intercalare.
• Dacă LER > 1, intercalarea este considerată avantajoasă.
• Dacă LER < 1, există un dezavantaj în rezultatul intercalării.
Selectarea sistemului de intercalare adecvat pentru fiecare caz este destul de complexă, deoarece succesul intercalării depinde de interacţiunile dintre speciile componente, practicile de
gestionare disponibile și condiţiile de mediu. Creșterea plantelor poate contribui la sporirea pro-
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ductivităţii sistemelor de intercalare prin investigarea și exploatarea variabilităţii genetice la
adaptarea intercalării culturilor (Lithourgidis și colab., 2011).
Deși intercalarea are unele avantaje (de exemplu, risc redus al eșecului total al cultivării culturilor), nu este practicat pe scară largă în sere unde producţia monoculturală a culturilor de
valoare înaltă este mai obișnuită. Cu toate acestea, este posibil să se utilizeze intercalarea în sere,
în special releul intercalării culturilor. De exemplu, legumele cu frunze (salata verde, ceapa verde) și/sau unele ierburi (de exemplu, busuiocul) ar putea fi intercalate cu plante leguminoase de
valoare înaltă (de exemplu, tomatele) (Jett și colab., 2005). Intercalarea poate fi, de asemenea, mai
profitabilă pentru unităţi de producţie în sere mici, deoarece implică diversificarea producţiei.
Tabelul 4. Avantaje și dezavantaje generale ale practicilor de intercalarea culturilor în sere
Avantaje

Dezavantaje

• Utilizează mai eficient resursele disponibile
• Prezintă dificultăţi pentru selectarea
• Crește recolta
speciilor de cultură corespunzătoare
• Îmbunătăţește fertilitatea solului prin fixarea biologică de azot
și densităţile de însămânţare
(cultivarea leguminoaselor)
corespunzătoare
• Creşte conservarea solului (acoperire mai mare a solului decât • Crește volumul de lucru (pregătire și
cultivarea unei singure culturi)
plantarea amestecului de seminţe)
• Oferă o rezistenţă mai bună pentru culturile predispuse la
• Impune muncă suplimentară în
timpul practicilor de management a
îndoire/aplecare
• Reduce incidenţa de infectare cu organisme dăunătoare
cultivării, inclusiv strângerea recoltei
• Oferă asigurare împotriva eșecului cultivării culturilor sau
împotriva preţurilor instabile de piaţă pentru un anumit produs
(în special în zonele cu condiţii meteorologice extreme)
• Crește stabilitatea financiară
• Maximizează potenţialul exploataţiilor agricole mici ce necesită
un volum mare de muncă
• Reduce cheltuielile de producţie (cerinţe mai mici de
îngrășăminte și pesticide)
• Minimizează impactul agriculturii asupra mediului
Tabelul 5. Plante compatibile și plante antagoniste în producţia de legume în seră (Jeavons, 1982)
Specii legumicole

a
b

Plante compatibile
(LER > 1)a

Plante antagoniste
(LER < 1)b

Tomate

Arpagic, ceapă, pătrunjel, salată, sparanghel, gălbenele,
nasturtium, morcov, ridiche, varză chineză, dovleac

Cartofi, fenicul, varză

Castravete

Boabe de mazăre, ridiche, okra, vinete, fasole, porumb,
mazăre, ridiche, floarea-soarelui

Cartofi, plante aromatice

Vinete

Fasole, dovleac, varză chinezească, ridiche

Dovleac

Salată

Morcov, ridiche, căpșuni, castraveţi

–

Fasole

Cartof, morcov, castraveţi, conopidă, varză, cimbru de
vară, majoritatea altor legume și ierburi

Ceapă, usturoi, gladiole

Intercalarea este considerată a fi avantajoasă.
Există un dezavantaj în rezultatul intercalării.

Jeavons, 1982.

Utilizarea culturilor capcană
O cultură companion poate fi uneori selectată ca o capcană pentru dăunători, servind pentru
a atrage dăunători și a le sustrage de la cultura principală. Un exemplu excelent este utilizarea de
gălbenele sau broccoli pentru a scoate nematozii rădăcinilor departe de tomate; aceeași strategie
ar putea fi aplicată pentru gestionarea durabilă non-chimică a nematozilor.
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Foto 5. Gălbenele (stânga) și broccoli (dreapta) ca culturi capcană care însoţesc tomatele în seră

Rotaţia culturilor
Monocultura a fost o tendinţă crescândă la cultivarea în spaţii protejate în ultimele decenii, cu
aceeași cultură sau tip de plante cultivate în același teren. Rotaţia culturilor, pe de altă parte, este
plantarea a două sau mai multe culturi, în succesiune în același teren pentru a maximiza productivitatea terenurilor. Rotaţia culturilor are multe beneficii agronomice, economice și de mediu în
comparaţie cu cultivarea în monocultură. Rotaţia culturilor (în special cu plantele leguminoase)
este o practică esenţială pentru sprijinirea diversificării culturilor în agricultura durabilă. O altă
formă de rotaţie a culturilor este combinaţia dintre producţia de legume și flori, dar legumele și
florile necesită investiţii și cunoștinţe diferite și sunt destinate, de asemenea, unor pieţe diferite,
factori care nu facilitează planificarea și punerea în aplicare a rotaţiei culturilor.
Culturile trebuie selectate cu atenţie, ţinând seama de cea mai favorabilă dată de plantare.
Culturile din aceeași familie botanică nu trebuie să fie plantate în succesiune, pentru a preveni
acumularea de dăunători. De exemplu, vinetele nu trebuie să urmeze tomatele sau ardeii din
cauza ofilirii bacteriene (“Wilt”), o infecţie care se păstrează în sol. Unele culturi produc rădăcini
exudate care pot rămâne în sol și să dăuneze culturilor următoare. În plus, reziduurile descompuse pot deteriora următoarea recoltă. Pentru consumul tuturor substanţelor nutritive din sol,
culturile adânc înrădăcinate trebuie să fie cultivate în rotaţie cu culturile cu rădăcini de suprafaţă. Reţineţi că intensitatea ridicată a cultivării în baza unui sistem secvenţial de cultivare necesită
aplicarea susţinută a compostului sau a gunoiului de grajd pentru a reface materia organică din
sol și pentru a îmbunătăţi condiţiile biologice și fizice. (AVDRC, 1990).
Luând în considerare principiile de mai sus, figura 3 prezintă un eșantion de bază pentru
condiţii de seră neîncălzite timp de două cicluri pe an. Cu toate acestea, vara este timpul pentru
solarizarea solului, fapt care poate împiedica aplicarea îngrăşămintelor verzi sau cultivarea culturilor de acoperire.

Avantajele rotaţiei culturilor
•

•
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Lupta contra dăunătorilor și bolilor, controlul buruienilor. Buruienile sunt controlate mai eficient atunci când solul este folosit în mod continuu pentru cultivare, odată ce
densitatea buruienilor crește în perioada dintre creşterea culturilor. Dacă cultivarea nouă
începe imediat după recoltarea anterioară, terenul nu rămâne gol și buruienile nu găsesc
condiţii optime de creștere. Mai mult decât atât, culturile succesive nu au aceeași boală sau
aceeaşi problemă provocată de insecte, iar ciclul de viaţă al dăunătorilor poate fi efectiv
întrerupt, având ca rezultat o reducere a populaţiei şi controlul facil al acesteia.
Utilizarea redusă a pesticidelor. Dată fiind incidenţa mai mică a buruienilor și bolilor și
scăderea insectelor și a altor infestări cu dăunători, se reduce utilizarea pesticidelor. Prin
urmare, rezultă atât o scădere a costurilor, cât și o atenuare a efectelor negative asupra
mediului. Totodată, există o acţiune benefică asupra sănătăţii consumatorilor.
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Iarnă

Toamnă-iarnă

Primăvară-vară

4

Vară

CUCURBITACEE:
castraveţi, dovleac,
pepene galben

SOLANACEE:
Tomate, ardei,
vinete

SAU
BOBOASE:
fasole, mazăre

SAU
CULTURI
LEGUMINOASE
CU FRUNZE:
salata, spanac,
lobodă, ceapă,
usturoi etc.

BOBOASE:
Fasole, mazăre

CUCURBITACEE:
castraveţi, dovlecei,
pepene galben
SAU
SOLANACEE:
roșii, ardei, vinete

Culturi de acoperire
SAU
Compostul extins
SAU
Îngrășământ verde

SAU

CUCURBITACEE:
Castraveţi, dovlecei,
pepene galben,
pepene verde

SOLANACEE:
tomate, ardei,
vinete
SAU
BOBOASE:
fasole, mazăre

Figura 3. Un program de rotaţie de bază pentru culturile de seră

•

•
•

•

•

Utilizarea optimă a umidităţii solului rezidual și a substanţelor nutritive. În urma unei
culturi, umiditatea solului rezidual este, de obicei, adecvată pentru a sprijini instituirea unei
alte culturi. De asemenea, îngrășămintele aplicate culturilor anterioare pot fi utilizate și de
cultura succesivă, ducând la costuri mai scăzute și la creșterea marjelor de profit.
Fertilitatea mai mare a solului. Pentru a menţine echilibrul nutrienţilor din sol, este important să avem rotaţia culturilor cu diferite modele de utilizare a nutrienţilor. De exemplu, plantele boboase pot fixa azotul atmosferic, readucându-l în sol la sfârșitul sezonului.
Structura îmbunătăţită a solului. Practicile de succesiune a culturilor înseamnă că materia organică din sol crește și degradarea solului scade, rezultând în roade mai mari și profitabilitatea mai mare pe termen lung. Îmbunătăţirea structurii solului, drenajul, reduce
riscul de obturare hidrică în timpul ameliorării, și stimulează aprovizionarea cu apă din
sol în timpul secetei.
Scăderea cerinţelor de îngrășământ sintetic. Nivelurile ridicate de materie organică a
solului îmbunătăţesc retenţia de apă și nutrienţi și reduc cerinţele de îngrășământ sintetic.
Culturile leguminoase, în mod particular, fixează azotul atmosferic și îl leagă în sol, crescând fertilitatea și reducând nevoia de îngrășăminte sintetice.
Emisii scăzute de gaze cu efect de seră. Îmbunătăţirea gestionării nutrienţilor prin rotaţia culturilor poate scădea îngrășământul de azot. De exemplu, utilizarea culturilor de
legume în rotaţie poate reduce necesitatea de îngrășământ sintetic de azot suplimentar (cu
stocarea de azot biologic de 100 kg/ha per an). Potenţialul de încălzire globală a oxidului de
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•
•

azot este de 310 ori mai mare decât cel al CO2. Reducerea utilizării îngrășămintelor sintetice, de asemenea, duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu procesul
de producere și de transportare.
Poluarea redusă a apei. Limitarea intrării cantităţilor mari de îngrășăminte sintetice scade poluarea apei cauzată de azot. Rotaţiile cu o dependenţă scăzută de pesticide reduc, de
asemenea, potenţialul de scurgere în apele subterane.
Capacitate sporită de stocare a carbonului. Practicile de rotaţie a culturilor pot duce la
un conţinut mai ridicat de carbon din sol prin creșterea perioadelor culturilor de acoperire (utilizarea culturilor intermediare), intensitatea și frecvenţa redusă a solului. Acest
lucru atenuează efectele schimbărilor climatice.
Recomandările privind BPA – Diversificarea culturilor

•
•

•

•

•
•
•
•
•
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Recunoașteţi importanţa biodiversităţii pentru diversificarea
durabilă a culturilor.
Îmbunătăţiţi diversificarea culturilor în sere prin:
– promovarea diversităţii genetice intraspecifice;
– cultivarea de culturi noi (alternative);
– aplicarea culturilor e (de exemplu, culturi
– intercalate, culturi capcană, culturi repelente, culturi-gazdă
pentru entomofagi); și
– adoptarea rotaţiei culturilor.
Pentru operaţiuni de seră mici și specializate, sporiţi profiturile
prin creșterea culturilor inovatoare provenite din culturi
tradiţionale (adică, de dimensiuni, culoare, formă, gust diferite
pe baza variaţiei genetice din specii.

Legume din seră:
Nu mai mult:
MAI BINE!
Nu cantitatea:
CI VARIAŢIA!

Selectaţi cu atenţie speciile și soiurile, inclusiv culturile noi. Ele trebuie adaptate la condiţiile
agroclimatice și sociale, trebuie să îndeplinească cerinţele consumatorilor și să poată fi
comercializate și profitabile. Luaţi în considerare următoarele:
– sfecla sălbatică, porumb dulce, căpşun;
– tărtăcuţă, tomate „cherry”, vinete partenocarpice;
– pepene „snake”, pepene verde, pepene „Galia” (Cucumis melo Reticulatus L.), pepene galben
(Charentais cantaloupes);
– sfeclă sălbatică, porumb dulce, căpșun;
– legume mini sau „baby” (dovlecel, mini castravete);
– salata verde (verzături tinere și tipuri de salate) și alte legume verzi cu frunze;
– ierburi tăiate proaspete, flori proaspete tăiate, flori comestibile (flori de dovlecei).
Adoptaţi bunele practici agricole pentru plantare, fertilizare, protecţia plantelor și recoltare.
Adoptaţi intercalarea culturilor, în special intercalarea în releu (cultivarea a mai mult de o cultură
simultan în timpul ciclului de creștere a fiecărei culturi). De exemplu, legumele cu frunze intercalate
(de pildă, salata verde) sau ierburi (de pildă, busuioc) cu legume de mare valoare (de pildă, tomate).
Selectaţi culturile însoţitoare care acţionează ca o capcană pentru dăunători pentru a le distrage de
la cultura principală.
Favorizaţi rotaţia culturilor faţă de cultivarea monoculturilor pentru beneficiile sale agronomice,
economice și de mediu. În special, cultivaţi plante leguminoase în rotaţia culturilor pentru a asigura
o agricultură durabilă și pentru a sprijini diversificarea culturilor.
Ţineţi cont de data plantării atunci când selectaţi culturile.
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5. Gestionarea integrată a dăunătorilor
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Institutul de cercetare a culturilor legumicole Maritsa, Plovdiv, Bulgaria
Universitatea de Stat din Oregon, Centrul de cercetare și extindere în domeniul agriculturii din Hermiston, Statele Unite ale Americii

REZUMAT
Agricultura durabilă este un termen cuprinzător care acoperă o gamă vastă de metode de agricultură axate pe ecologie și interacţiunea dintre exploataţiile agricole și mediu. Obiectivul agriculturii sustenabile este de a face faţă cerinţelor pe termen lung, menţinând în același timp profitabilitatea și provocând pagube minime. Conceptul modern de management integrat al dăunătorilor
(IPM) aplicat insectelor sau altor dăunători se încadrează în agricultura durabilă, deoarece combină măsuri biologice, biotehnologice, mecanice, culturale și agrotehnice, în loc să aplice un singur
mijloc de control pentru a menţine populaţia dăunătorilor sub nivelul prejudiciului economic (EIL).
IPM este o filozofie și o abordare știinţifică care necesită utilizarea unui proces inteligent de luare
a deciziilor pentru a determina combinaţia ideală de tactici de control, acestea fiind menite să asigure consecinţe economice, ecologice și sociale favorabile. În acest capitol sunt discutaţi cei mai des
întâlniţi dăunători la producerea de legume și căpșuni în spaţii protejate. Sunt incluse descrierile de
daune și metode de control pentru fiecare parazit. Această secţiune oferă informaţii practice pentru cultivatori. Sunt prezentate succint premisele pentru implementarea IPM, inclusiv identificarea
dăunătorilor, cunoașterea biologiei și ecologia dăunătorilor și dușmanilor lor naturali, stabilirea
de EIL, selectarea metodelor de control, evaluarea efectelor și consecinţelor utilizării pesticidelor,
selectarea metodelor de control compatibile și abordările noi ale IPM.

INTRODUCERE
Se crede, în general, că metodele chimice sunt o caracteristică esenţială a agriculturii protejate. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare a substanţelor chimice poate duce la contaminarea și deteriorarea mediului, cu efecte negative asupra sănătăţii umane. Agricultura durabilă
și managementul integrat al dăunătorilor (IPM) se bazează pe aplicarea mai multor practici agricole, care, în combinaţie, sunt capabile să atenueze potenţialele deteriorări ale utilizării pesticidelor pe scară largă, menţinând în același timp rentabilitatea și recolta. Această abordare este
conformă cu bunele practici agricole pentru intensificarea sustenabilă a producţiei de culturi.
Întrebări-cheie
•
•
•
•
•
•
•

Ce este IPM?
Ce măsuri sunt necesare pentru a produce răsaduri sănătoase?
Ce dăunători pot fi combătuţi eficient cu ajutorul plaselor de insecte din ventilatoarele de
fereastră? Care sunt dimensiunile recomandate?
Ce boli și dăunători se dezvoltă la umiditatea ridicată a aerului în sere?
Dacă în sere se află nematode cu rădăcini, ce culturi pot fi cultivate fără dezinfectarea solului?
Care este efectul secetei din sere asupra stării fitosanitare a culturilor?
Care este cel mai bun moment pentru pulverizarea plantelor cu produse de protecţie a plantelor (PPP)?

•

De ce trebuie alternată PPP în tratamentul plantelor?

•

Este posibilă creșterea temperaturii aerului cu efect de seră și reducerea umidităţii aerului,
combinată cu ventilaţia, pentru a restricţiona dezvoltarea bolilor plantelor?

•

Este oare tratamentul cu PPP inofensiv pentru speciile utile (macro- și microbioagenţi)?
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Adoptarea unei combinaţii de măsuri de conObiectivele și strategiile asociate pentru
trol într-un program IPM limitează aplicarea
producţia de succes a culturilor
oricăror mijloace unice de control, constrânge
adaptarea dăunătorilor la orice tactică și menţi• Risc minim pentru sănătatea umană și
ne populaţiile de dăunători la cifre inferioare nimediu.
velului de prejudiciu economic (EIL). Mai multe
• Protecţia maximă a organismelor non-ţintă.
procese decizionale, informate prin studii adec• Combaterea durabilă a dăunătorilor.
vate a situaţiei dăunătorilor, sunt utilizate pen• Randamente economice maxime pentru
tru a determina ce combinaţie de metode de conproducători.
trol este cea mai potrivită într-un scenariu dat.
Informarea educaţională îndreptată către cultivatori poate îmbunătăţi prevenirea dăunătorilor
și va spori asistenţa tehnică pentru programele IPM.
Totodată, obiectivele IPM pot fi satisfăcute cu mari dificultăţi. În plus, producţia legumelor în
spaţii protejate se confruntă, de regulă, cu multitudini de provocări de combatere a dăunătorilor,
care sunt agravate de diferenţele abiotice dintre regiuni, de infrastructura necorespunzătoare și
capacitatea acesteia, de lipsa de personal calificat și, evident, de gradul acţiunii dăunătorilor.

CERINŢE PRELIMINARE PENTRU IMPLEMENTAREA IPM
Pentru a implementa cu succes IPM în producţia de legume și căpșuni în spaţii protejate, cultivatorii au nevoie de capacitatea de a:
• identifica dăunătorii, înţelege caracteristicile bioecologice și a obţine datele necesare pentru diagnostic;
• aplica controlul biologic și a înţelege particularităţile bioecologice și complexitatea de reglementare a creșterii sau introducerii de beneficii;
• implementa programele de monitorizare pentru a determina curbele dinamice ale populaţiei pentru dăunători și organisme benefice care pot fi utilizate în modelele de predicţie;
• stabili valorile EIL – atunci când este posibil, deoarece această măsură poate fi dificil de
cuantificat;
• înţelege selecţia, utilizarea și soarta pesticidelor în mediu;
• evalua noile tehnologii și aplicaţii de control, inclusiv a agriculturii de precizie; şi
• crea o listă de specialiști IPM disponibile pentru eventuala consultanţă.

ABORDĂRI DE MANAGEMENT
Practicile îmbunătăţite de gestionare a dăunătorilor pot duce la reducerea dăunătorilor prin
limitarea capacităţii acestora de a se reproduce, răspândi și/sau supravieţui. Aratul solului, irigarea, fertilizarea, practicile mecanice, controlul de umiditate și de lumină, precum și utilizarea de
ecrane pot contribui la reducerea problemelor cauzate de dăunători. Plugul adânc poate împinge agenţii patogeni și dăunătorii mai adânc în sol, unde condiţiile anaerobe nu sunt favorabile
dezvoltării lor; eliminarea buruienilor poate restrânge aprovizionarea cu alimente și apă a dăunătorilor. Extremele de temperatură sau umiditate pot avea un efect asupra dăunătorilor și dușmanilor naturali. De exemplu, umiditatea ridicată a solului și aerului pot încuraja dezvoltarea de
putregai și putregai cenuşiu, în timp ce condiţiile fierbinţi și uscate pot favoriza acarienii. În cele
din urmă, excesul de nutrienţi și îngrășământ poate face plantele sensibile la infestări cu astfel de
dăunători, precum ar fi insectele Frankliniella occidentalis și afidele.

Control mecanic și fizic
Tehnicile de control mecanic sunt, de obicei, mai practice pentru micii producători atunci
când cerinţele de muncă nu sunt excesive; operaţiuni mari care acoperă o suprafaţă mai extinsă,
pe de altă parte, se bazează pe prelucrare și cultivare. Procedurile specifice pot perturba etapele
de viaţă a dăunătorilor în sol și pot inhiba apariţia buruienilor în sezonul timpuriu. Cultivarea
și aratul solului servesc la perturbarea stadiilor de viaţă a insectelor prin expunerea la desecare
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sau eliminare. Controlul manual este util pentru îndepărtarea dăunătorilor la etapele de viaţă vizibile, în timp ce agitarea plantelor poate disloca dăunătorii, iar aplicarea de săpunuri sau uleiuri
poate ucide dăunătorii. Alte mijloace fizice de control includ dezinfectarea cu abur, solarizarea
solului, utilizarea de plase protejate sau ecrane pe orificiile de aerisire în seră, instalarea de ecrane pentru umbrire și bariere din plastic. În anumite circumstanţe, practicile fără arat pot reduce
presiunea dăunătorilor și bolilor.

Controlul biologic

OSU-IAEP SIR

Controlul biologic implică utilizarea de entomofagi naturali – prădători, parazitoizi și agenţi
patogeni – pentru a gestiona controlul dăunătorilor. Entomofagii naturali sunt organisme vii care
necesită o atenţie specială. Aceştia trebuie să fie
folosiţi la începutul sezonului de creștere, atunci
când plantele sunt mici și densitatea dăunătorilor este potenţial mai mică decât mai târziu în
sezon, și pot fi utilizate ca pesticide „naturale”
(augmentare sau inundare) sau prin conservare (Masheva și colab., 2005; Masheva și Yankova, 2012). În agricultura protejată, entomofagii
naturali au un rol major în controlarea problemelor dăunătorilor. Encarsia Formosa, Aphidius
colemani și Trichogramma spp. sunt dușmani naFoto 1. Biocontrol aplicat
turali adoptaţi în comun; altele includ mai multe
specii de gândaci ca, de exemplu, buburuzele – ”lady beetles” şi soldăţei (pop.) /orius (“minute
pirate bugs”) și Geocoris punctipes (“big-eyed bugs”). Entomofagii naturali pot fi utilizaţi împreună cu alte mijloace de control, inclusiv substanţele chimice. Adepţii controlului biologic pot obţine
dușmani naturali de la distribuitorii din întreaga lume.19 Asociaţia producătorilor naturali de biocontrol (ANBP) reunește cercetători și specialiști în controlul biologic; multe astfel de organizaţii
profesionale există în întreaga lume. Agenţii de biocontrol sunt disponibili pentru toţi dăunătorii
majori ce se găsesc în sere, inclusiv afidele (purici) , ţânţari mici (“gnats”), vermişori albi (“mealybugs”), purici de plantă (“spider mites”), insectele Frankliniella occidentalis și altele.20

Controlul chimic
Controlul chimic constă în utilizarea pesticidelor pentru a reduce semnificativ impactul dăunătorilor asupra plantelor cultivate prin nimicirea, suprimarea creșterii, inhibarea funcţiilor
biologice și/sau dereglarea modelelor de comportament. În mod ideal, practicienii de gestionare
a dăunătorilor folosesc produse chimice doar ca ultimă instanţă sau în combinaţie cu alte metode
pentru a obţine controlul eficient și pe termen lung al dăunătorilor. Substanţe repulsive, perturbatoare de împerechere, insecticide, fungicide, erbicide și miticide sunt toate tipurile de produse
chimice disponibile în comerţ. Unele pot fi derivate din substanţe naturale, altele sunt sintetizate.
Substanţele chimice sunt utilizate pe scară largă în ţările industrializate, deoarece acestea prezintă mai multe avantaje importante:
• Acestea sunt foarte eficiente atunci când sunt utilizate în mod corect, iar pesticidele cu
spectru larg controlează adesea mai mulţi dăunători.
• Acestea sunt relativ ieftine pentru a fi produse și a fi aplicate.
• Efectele lor sunt previzibile și fiabile.

19

20

O listă de distribuitori este disponibilă pe site-ul Asociaţiei Producătorilor de BIOCONTROL Natural (ANBP) site-ul
(http://www.anbp.org/).
Nu toate sursele agenţilor de biocontrol sunt fiabile. Este important să se verifice valabilitatea oricărui produs obţinut.
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Cu toate acestea, controlul chimic prezintă,
de asemenea, dezavantaje:
• Cele mai multe sunt biologic active împotriva multor forme de viaţă și, prin urmare, pot afecta organisme utile, inclusiv
oameni și alte mamifere.
• Acestea sunt periculoase pentru oameni,
în special pentru cei care aplică pesticidele și lucrătorii exploataţiilor agricole.
• Ele pot fi extrem de toxice pentru insecte
benefice, cum ar fi polenizatori, prădători
și parazitoizi.
• Atât dăunătorii, cât și insectele benefice
pot dezvolta rezistenţă la insecticizi.
Foto 2. Aplicarea controlului chimic
Pesticidele trebuie alese astfel, încât să minimizeze pericolele aduse oamenilor și mediului
înconjurător. Este esenţial să citiţi cu atenţie eticheta și specificaţiile producătorului. Fungicidele
și insecticidele sunt enumerate în tabelele 1 și, respectiv, 2 de la sfârșitul capitolului 5.

COMPONENTE ALE IPM
Identificarea dăunătorilor
Pentru a gestiona eficient un dăunător, acesta trebuie să fie identificat mai întâi în mod corect.
Odată identificat, pot fi adunate informaţiile cu privire la ciclul său de viaţă, gama de organisme
gazdă, entomofagii naturali, cerinţele de mediu și comportamentul. În unele ţări, personalul adiţional poate fi disponibil pentru rezolvarea problemelor de identificare ridicate de către public
sau industrie. Există diverse surse de acces deschis disponibile online, și în biblioteci sau muzee.
O consultare telefonică cu un specialist poate fi posibilă pe baza unei descrieri a daunelor și a
dăunătorilor colectaţi. Cu toate acestea, cele mai bune și mai fiabile sfaturi de identificare pot fi
furnizate atunci când este prezentate o imagine bună sau un specimen real. Identificarea este un
pas critic înainte de a selecta orice tip de control.

Determinarea nivelului de prejudiciu economic (EIL)
Evaluarea populaţiei dăunătorilor și procesele decizionale sunt concepte de bază a IPM, legate
de baza bio-economică a producţiei de culturi. Conceptele propuse iniţial la începutul anilor 1960
sunt încă folosite astăzi:
• Daune economice – „valoarea prejudiciului care va justifica costul măsurilor de control”
– și anume conceptul cel mai de bază.
• Nivelul prejudiciului economic – „Cea mai scăzută densitate a populaţiei dăunătorilor
care va cauza daune economice” – o valoare teoretică care măsoară starea distructivă și
potenţialul unei populaţii de dăunători.
• Pragul economic – „densitatea populaţiei la care trebuie iniţiată acţiunea de control pentru a preveni creșterea populaţiei dăunătorilor (prejudiciului cauzat de aceștia) de la atingerea nivelului de afectare economică” – menţionată de unii specialiști IPM ca prag de
acţiune real.
Deoarece eradicarea totală a unui dăunător este aproape imposibilă de realizat, practicile IPM
sunt concepute pentru a transforma această provocare într-un avantaj. O abordare realistă este
determinarea cantităţii de dăunători sau daune legate de dăunători care pot fi tolerate de cultură,
menţinând în același timp niveluri adecvate ale produsului dorit. „Nivelul prejudiciului” se poate
referi fie la leziuni estetice, aplicate în principal plantelor, deoarece este o chestiune de aspect,
mai degrabă decât de sănătate (de exemplu, flori, căpșuni), sau prejudiciu economic, ceea ce presupune daune ale dăunătorilor care cauzează pierderea monetară (de exemplu, muștele cu aripi
albe pot provoca daune în perioada de hrănire și depunând ouă în perioada de ovipoziţionare (și
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pot provoca boli grave). Pentru a determina nivelul de acţiune, este necesar să se facă o evaluare
în baza cunoştinţelor despre impactul posibil al numărului de dăunători în cazul în care economia este importantă. Pragurile economice sunt dificil de a fi determinate și variază în funcţie de
culturi, dăunători și locaţie.
Recomandările privind BPA – Managementul integrat al dăunătorilor
Managementul de bază al dăunătorilor
• Determinaţi dacă dăunătorii și dușmanii naturali sunt prezenţi într-o exploataţie de seră.
• Stabiliţi etapele vulnerabile ale dăunătorului.
• Evaluaţi starea plantelor înainte, în timpul și după infestare (a se vedea „Indicatorii” de mai jos).
• Verificaţi dacă daunele observate sunt mai mult sau mai puţin costisitoare decât controlul.
• Selectaţi o metodă de control. Dacă alegeţi un control chimic:
– Verificaţi dacă poate fi aplicat în combinaţie cu alte mijloace de control.
– Citiţi eticheta și reglementările privind utilizarea pesticidelor.
– Selectaţi pesticidul cel mai puţin distrugător împotriva inamicilor naturali.
– Evaluaţi nivelul de toleranţă și pierdere pe care operaţiunea îl poate suporta economic.
• Evaluaţi dacă dăunătorii și dușmanii naturali sunt prezenţi în urma tratamentului pentru a măsura
gradul de succes sau eșec.
• Verificaţi dacă tratamentul a redus numărul de dăunători sub nivelul economic.
• Evaluaţi ce se poate face pentru a îmbunătăţi eficacitatea practicilor Dvs.
• Evaluaţi ce modificări pot fi făcute pentru a ameliora controlul dacă apare aceeași problemă.
Indicatori ai stării plantelor
Starea
plantelor

Indicatorii privind starea plantelora
Frunze de
culoareb

Rata de
cresterec

Părţi deteriorated

Prezenţa problemelor
dăunătorilore

Excelentă

Satisfăcătoare Adecvată

De la niciuna la puţin

Nu sunt importante

Satisfăcătoare

Satisfăcătoare Puţin redusă

De la puţine la răspândite

Câteva, minore

Echitabilă

Proastă

Foarte redusă

De la răspândite la
abundente

Apar frecvent, fie majore,
fie minore

Slabă

Slabă

Redusă
semnificativ

Nenumărate

Apar frecvent, atât majore,
cât și minore

a
b
c
d
e

Depinde de cultură.
Forma, dimensiunea și culoarea frunzelor variază. Utilizaţi planta sănătoasă ca un control.
Se referă la lungimea creșterii noi pentru sezon, precum și la numărul de frunze noi și la dimensiunea frunzelor, a florilor sau a fructelor.
Pentru culturile cu frunze, faceţi observaţii asupra frunzelor: există frunze cu găuri, pete sau decolorări? Pentru culturile de fructe, observaţi florile, mărimea fructelor, numărul etc.: există oare o deteriorare a florilor sau a fructelor?
O problemă majoră a dăunătorilor este cea care a afectat sau atacat grav planta și necesită gestionare. Dăunătorii
secundari pot fi, de asemenea, o problemă ce necesită atenţie.

Sursa: Universitatea din Nebraska (adaptat).

Monitorizare
Monitorizarea este considerată de mulţi a fi pilonul oricărui program IPM. Detectarea timpurie a dăunătorilor și a daunelor provocate de aceștia permite luarea deciziilor de gestionare înainte ca o problemă să nu poată fi soluţionată. IPM pentru plante trebuie să cuprindă inspectarea
săptămânală în toate secţiunile de operare. Sunt disponibile multe dispozitive de monitorizare a
dăunătorilor. Observaţiile vizuale pot fi făcute cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe de mână.
Observaţii indirecte pot fi efectuate folosind capcane (de exemplu, cartonașe lipicioase galbene
sau albastre pentru insecte și spori), găleţi sau suflante inversate pentru colectarea frunzelor căzute – utile pentru capturarea afidelor cu aripi, adulţilor insectelor de mineri ai frunzelor (“leaf
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miner”), muştelor cu aripi albe, muștelor și musculiţelor/ţânţarilor mici (“gnats”) etc. Ca o regulă
generală, utilizaţi de la unul la trei cartonaşe pe o suprafaţă de 92,9 m2 în seră. Asiguraţi-vă că
toate informaţiile sunt înregistrate utilizând fișe de date sau dispozitive mobile moderne.
Numărul de mostre prelevate depinde de dimensiunea operaţiunii. Există patru modele de
bază ale prelevării mostrelor. Selectaţi pe cele mai potrivite în funcţie de distribuţia dăunătorilor:
• Distribuţia uniformă a locaţiilor de prelevare – dacă se presupune că dăunătorii vor fi uniform răspândiţi pe cultură (de exemplu putregaiul) – dar nu și marginile acesteia (pentru
a evita așa-numitul „efect de margine”).
• Prelevare în cadran (prelevare per colţ) – când dăunătorii sunt distribuiţi mai mult la întâmplare (de exemplu, afide, acarieni, tripși, boli foliare).
• Prelevarea focusată – atunci când este de așteptat ca dăunătorul să fie concentrat în anumite
zone ale unui câmp (de exemplu, în buruieni, viermi “cutworms”, putregai la rădăcini).
• Prelevarea la margini – pentru dăunătorii care, de obicei, fac prima apariţie la margini (de
exemplu, acarieni de păianjen).
Dăunătorii răspund diferit la factorii abiotici (de exemplu, temperatura, umiditatea și perioada de lumină/fotoperioadă), în funcţie de temperaturile lor inferioare sau superioare ale dezvoltării. Monitorizarea factorilor abiotici zilnic permite ca informaţiile acumulate să fie combinate
cu informaţia privind densitatea dăunătorilor și datele de distribuţie ale dăunătorilor pentru a
dezvolta modele de predicţie, ce vor permite a înţelege apariţia și presiunea dăunătorilor. După
confirmarea prezenţei dăunătorilor și identificarea locaţiei acestora, este timpul să selectaţi tactici de control adecvate.
Recomandările privind BPA – Managementul integrat al dăunătorilor (continuare)

Măsuri preventive
Înainte de plantare
• Limitaţi intrarea persoanelor neautorizate în sere.
• Instalaţi orificii de aerisire și uși duble.
• Eliminaţi reziduurile plantelor; dezinfectaţi echipamentele
agricole, pereţii și rafturile din seră; așezaţi covorașele
prelucrate cu hipoclorit de sodiu în faţa ușii de la intrare.
•
•
•
•
•

Menţineţi întotdeauna
cele mai înalte
standarde fitosanitare!

Aplicaţi dezinfectarea solului pentru a evita agenţii patogeni și nematozi.
Practicaţi combaterea buruienilor pentru a reduce rezervaţiile de dăunători și boli.
Instalaţi plase de insecte pe orificii de ventilare și uși pentru a restricţiona mișcarea dăunătorilor
în seră.
Cumpăraţi material săditor și/sau seminţe certificate.
Selectaţi soiurile rezistente sau tolerante.

În timpul producţiei
• Adoptaţi rotaţia culturilor.
• Implementaţi irigarea și fertilizarea respectând recomandările locale.
• Eliminaţi resturile vegetale anterioare ale culturilor; folosiţi echipamente curate; eliminaţi
buruienile; urmaţi cele mai bune practici de gestionare ale agriculturii.
• Monitorizaţi dăunătorii și bolile săptămânal – fie direct (de exemplu, vizual), fie indirect (de
exemplu, cartonaşe lipicioase, feromoni) – înainte și după implementarea metodelor de control
selectate.
• Selectaţi metode de control adecvate și aplicaţi-le în timp util (de exemplu, pe cele biologice,
fizice, mecanice, chimice).
• Utilizaţi pesticide selectiv, pe cele care nu vor afecta, cel puţin, organismele nevizate, inclusiv
polenizatorii.
• Nimiciţi pesticidele într-un mod corespunzător.
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BOLI
Bolile fungice transmise prin sol
Putrezirea răsadurilor (Damping-off of seedlings)
Pot fi afectate toate culturile de leguminoase cultivate sub agricultură protejată. Este cauzată
de ciuperci precum Rhizoctonia, Alternaria, Sclerotinia, Phytophthora și Pythium. Sunt agenţi patogeni tipici ai solului și sunt transmiși prin răsaduri, sol infectat, aratul solului, apa de irigaţie
etc. Factorii de mediu (temperatură, umiditate), extinderea infestării, apariţia leziunilor mecanice ale plantelor cauzate de dăunători și practicile agricole, lipsa sau excesul de nutrienţi, toate
sporesc gradul de infestare. Cele mai sensibile sunt răsadurile crescute în substraturi reci, slab
drenate și umede excesiv; boala este, de asemenea, observată și la plantele transplantate.
Simptome:
• Pete umede sau întunecate necrozate pe tulpina plantei în partea superioară a rădăcinii.

Putregaiul rădăcinii răsadurilor
(Rhizoctonia solani)
Rhizoctonia solani afectează numeroase specii de plante la nivel mondial, inclusiv culturi
agricole și legumicole, iar putregaiul Rhizoctonia
dăunează, în mod deosebit, salata și andivele (cicoarea de salată) la începutul sezonului.
Rhizoctonia solani este o ciupercă transmisă
de sol care supravieţuiește pe perioade nedeterminate. Vremea caldă și umedă favorizează dezvoltarea putregaiului Rhizoctonia, care apare în
salată în partea de jos la capăt și la cicoarea de
salată pe măsură ce capetele salatei încep să se
formeze.

PLANTVILLAGE.COM

Control:
• Adoptaţi practicile agricole adecvate (de exemplu, utilizaţi seminţe sterilizate certificate,
adoptaţi o densitate optimă de însămânţare, resturile de fragmente curate și buruieni, evitaţi supraîncălzirea răsadurilor).
• Folosiţi răsaduri sănătoase provenite din seminţe sănătoase sau dezinfectate, cultivate în
substrat steril.
• Menţineţi temperatura și umiditatea optima a solului/aerului.
• Utilizaţi controlul chimic atunci când este necesar (de exemplu, trataţi răsadurile cu un
amestec de tiofanat de metil și clorhidrat de propamocarb; aplicaţi fungicid biologic Mycostop pentru a preveni bolile seminţelor transmise de sol).
• Dezinfectarea solului: (a) substanţe chimice – folosiţi fumigenţi; (b) fizic – utilizaţi abur sau
solarizare.

Foto 3. Putregaiul de rădăcini al salatei
Simptome:
• Simptome precoce – leziuni brune, scufundate pe medii în partea centrală a venelor frunzelor în contact cu solul.
• Pe măsură ce boala progresează – sunt afectate frunzele din interiorul căpăţânii salatei.
• Putregaiuri moi, datorate organismelor secundare de descompunere, care se dezvoltă în
partea de jos, duce la putregaiul în inferior, având ca rezultat distrugerea şi căderea căpăţânei salatei.

Control:
• Adoptaţi rotaţia culturilor: utilizaţi plantele non-gazdă (de exemplu, muștar brun ca o cultură intermediară pentru a reduce inoculul în sol înainte de semănatul salatei); semănaţi
o cultură de acoperire pe timpul iernii, adoptând aratul corespunzător al solului.
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Plantează în sol apelând la un drenaj

bun.
Îndepărtaţi toate resturile vegetale din cultura anterioară.
Evitaţi să plantaţi salata în câmpuri cu istoric de putregai Rhizoctonia.
Utilizaţi controlul chimic atunci când este necesar (de exemplu, trataţi cu flutolanil, tolclofos-metil sau mepronil).

Putregaiul brun la rădăcină (Pyrenochaeta lycopersici)
Aceasta este o boală economică importantă la tomate. De asemenea, afectează alte culturi
solanacee, inclusiv ardeiul și vinetele. De asemenea, castravetele este afectat, dar este posibil ca
simptomele să nu fie vizibile, caz în care este necesar să se testeze folosind reacţia în lanţ a polimerazei (PCR). Intervalul de temperatură pentru dezvoltarea patogenului este de 8–32 °C, cu o
temperatură optimă de cca 26 °C. Ciuperca rămâne în reziduurile plantei și în sol timp de 3–4 ani,
unde se poate găsi la o adâncime de ≤ 50 cm. Daunele sunt mai mari în solurile reci și grele. Pierderile cauzate de boală pot ajunge la 40–70%. Soiurile rezistente nu sunt atacate. Boala afectează
sistemul radicular, dar simptomele iniţiale pot fi observate în părţile superioare ale solului.
Simptome:
• Primele simptome – subdezvoltare, creștere lentă, luminozitate a plantelor infectate, frunzele tinere devenind clorotice.
• Pe măsură ce sistemul de rădăcină devine mai deteriorat – ramurile se întunecă și devin ca
pluta cu pete vizibile.
• Dacă este necontrolat, petele cresc pentru a acoperi aproape întreaga rădăcină.
• Ofilirea în condiţii de vară.
• Fructe mici și puţine la număr.
Control:
• Utilizaţi seminţe și răsaduri certificate sănătoase pentru prevenire.
• Utilizaţi plante altoite (de exemplu, portaltoi: „Maxifort”, „Beaufort”, „Corp”, „Robusta”, hibrid L. esculentum × L. hirsutum).
• Menţineţi pH-ul solului la > 6,5–7,0 pentru a deprima agentul patogen.
• Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate și apoi aplicaţi bioprodusele (de exemplu, ciuperci tip Trichoderma).
• Controlul chimic: utilizaţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).

Boli fungice – Bolile fuzariozei (denumire populară) /(Fusarium – denumire ştiinţifică)
Ofilire provocată de fuzarioză
(Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici; Fusarium oxysporum sp. cucumerinum)
Această boală afectează tomatele și castraveţii crescuţi în sere. Se observă daune severe la tomate și castraveţi, deoarece agentul patogen blochează apa, provocând ofilirea plantei și, în cele
din urmă, moartea ei. Unele soiuri de tomate sunt rezistente la această boală; soiurile rezistente
de castraveţi nu există.
Condiţiile favorabile pentru dezvoltarea agentului patogen sunt temperaturile ridicate (28 °C),
umiditatea sporită a solului, solurile acide și supra fertilizarea cu azotat de amoniu. Agentul patogen supravieţuiește în sol timp de mulţi ani, chiar dacă planta gazdă nu este disponibilă. Boala
este transferată la noi răsaduri prin irigare; în timpul prelucrării solului folosind instrumente
infectate sau substrat contaminat; și prin utilizarea răsadurilor infectate. Plantele pot fi infestate
în orice moment al dezvoltării lor.
Simptome:
• Primul simptom – îngălbenirea frunzelor inferioare urmată de întârzierea creșterii.
• Îngălbenirea și ofilirea frunzelor pe o parte a plantei răspândindu-se treptat în sus.
• Etapa finală – întunecarea vaselor conductoare observate în secţiunea transversală a tulpinii și ramurilor.
• Ofilirea și moartea întregii plante.
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Control:
• Folosiţi instrumente dezinfectate/curate.
• Folosiţi substrat dezinfectat/curat (dacă este cazul).
• Utilizaţi rotaţia culturilor de 3–4 ani când este posibil.
• Selectaţi soiurile rezistente atunci când sunt disponibile.
• Folosiţi seminţe și răsaduri sănătoase sau certificate.
• Folosiţi plante altoite (de exemplu, împotriva Rasei 1 – „Anchor-T”, „Survivor”, „Aegis”; împotriva Rasei 2 – „Maxifort”, „Beaufort”, „Anchor-T”, „Survivor”, „Aegis”, „Corp”, „Robusta”).
• Îndepărtaţi buruienile.
• Utilizaţi antagoniști pentru biocontrol.
• Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea bioproduselor.
• Controlul chimic: folosiţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).
Ofilirea provocată de fuzarioza ardeiului şi vinetei
(Fusarium oxysporum var. vasinfectum (ardei),
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae (vânăta)
Ofilirea în baza bolii Fuzariozei în culturile solanacee este cauzată de mai multe tipuri diferite
de ciupercă/fungi – Fusarium oxysporum. Ciuperca Fusarium tinde să fie specifică plantelor gazdă. Sunt organisme care au nevoie de vreme caldă.
Simptome:
• Ardei: căderea rădăcinilor și a bazei tulpinii; ofilirea întregii plante; baza plantei devenind
maro închis și scufundată.
• Vinete: răspândirea ofilirii de la frunzele inferioare la cele superioare; colapsul plantei.
Control:
• Controlul este același ca și pentru tomate. Reţineţi că nu sunt soiuri de vinete și ardei rezistente la ciuperca Fusarium.
Fuzarioza prin rădăcini și putregaiul tulpinii la tomate și castraveţi
(Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici;
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL) are o gamă mai mare de plante-gazdă
decât F. oxysporum f. sp. lycopersici. Afectează nu numai tomatele, dar şi ardeii iuţi, vinetele, arahidele, fasolea și mazărea, printre altele. Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum poate
infecta castraveţii, pepenele galben, pepenele verde și alte cucurbitaceee. Ciuperca poate supravieţui câţiva ani în sol sau în resturile vegetale și se dezvoltă rapid în solul răcoros (17-20 °C). La
temperaturi mai ridicate ale substratului, boala este asimptomatică. Ambele ciuperci (fungi) pot
coloniza substraturile sterile de rockwool în sistemele hidroponice.
Simptome
Tomate:
• Îngălbenirea și ofilirea plantelor, creșterea subdezvoltată, ţesutul tulpinii interne decolorat.
• Îngălbenirea frunzelor celor mai vechi pe măsură ce fructele ating maturitatea.
• În perioadele cele mai calde ale zilei – ofilirea plantelor infectate, care apoi se recuperează noaptea.
• Rădăcini adventive (rădăcină care se dezvoltă pe diferite părţi ale plantei) deasupra
părţilor infectate.
• Deteriorarea rădăcinilor, ofilirea rapidă și moartea.
• Decolorarea maro gălbuie a ţesuturilor vasculare și putrezirea rădăcinilor și tulpinii.
Castravete:
• Primele simptome la 6–8 săptămâni de la însămânţare – leziuni de galben pal la baza
tulpinii.
• Extinderea leziunilor care provoacă putregaiul rădăcinii și tulpinii.
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Pe măsură ce boala progresează, tulpinile colonizate de ciupercă duc la o rupere a ţesuturilor corticale.
Obţinerea culorii maronii și moartea eventuală a plantelor, în special atunci când sunt
crescute la temperaturi ridicate.

Control:
• Folosiţi instrumente și substraturi dezinfectate.
• Adoptaţi rotaţia culturilor la o perioadă de 3–4 ani.
• Folosiţi seminţe și răsaduri sănătoase sau certificate.
• Folosiţi plante altoite (de exemplu, Cucurbita ficifolia și C. maxima × C. moschata F1).
• Îndepărtaţi buruienile.
• Utilizaţi biocontrolul folosind antagoniști (Fusarium oxysporum saprobes).
• Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea bioproduselor.
• Controlul chimic: folosiţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).
Ofilirea provocată de fuzarioză la ridiche (Fusarium oxysporum f. sp. raphani)
Gama plantelor gazdă de F. oxysporum f. sp. raphani afectează numai ridichea. Supravieţuiește în solul dintre plantele-gazdă. Poate fi răspândit de solul purtat de vânt sau de apă, sau de solul
de pe echipamente, scule sau încălţăminte.
Simptome:
• Primele simptome – îngălbenirea frunzelor inferioare, uneori pe o parte sau în formă de V.
• Când începe înflorirea – ofilirea plantelor și îngălbenirea se răspândesc în frunzele mai
tinere.
• Pieirea întregii plante.
• Decoloraţie brună până la negricioasă în jurul elementelor vasculare din rădăcini (bulbul
de ridiche), urmată de simptome de ofilire.
Control:
• Folosiţi sămânţă fără agenţi patogeni în pământul fără patogeni.
• Îndepărtaţi și distrugeţi plantele infectate.
• Adoptaţi rotaţii lungi pentru a scăpa de pământul infestat.
• Utilizaţi biocontrolul cu antagoniști (Fusarium oxysporum saprobes).
• Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea bioproduselor.
• Controlul chimic: folosiţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).
Ofilirea provocată de fuzarioza spanacului (Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae)
Ofilirea datorită Fuzariozei, cauzată de ciuperca Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae, a fost raportată în toate zonele din lume care cultivă spanacul. Această boală fungică transmisă de sol poate
duce la pierderi de cultură de 100%. Ofilirea spanacului datorită fuzariozei are loc anual, când temperaturile solului sunt de 25-30 °C. Aceasta este favorizată de solurile acide, iar solurile cu un pH de
aproximativ 8 tind să suprime boala. Simptomele severe se întâlnesc cel mai adesea la spanacul cu dimensiuni mari. Fusarium oxysporum poate duce, de asemenea, la găzduirea la răsadurile de spanac.
Simptome:
• Primele simptome – subdezvoltarea, ofilirea frunzelor mai vechi, necroza și moartea plantelor.
• Pe măsură ce boala progresează, are loc decolorarea ţesutului vascular al rădăcinii de la
alb la maro închis.
• Blocarea sistemului vascular, reducerea capacităţii plantei de a capta apă.
• O ofilire severă în cea mai caldă parte a zilei – recuperare posibilă noaptea a plantelor
moderat infectate.
Control:
• Folosiţi sămânţă fără agenţi patogeni în sol fără patogeni.
• Îndepărtaţi și distrugeţi plantele infectate.
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Utilizaţi soiuri mai puţin sensibile (de exemplu, „C2606”, „Sardinia”, „POH-6116” și „Carmel”).
Selectaţi terenuri curate.
Aplicaţi var pentru a ajusta pH-ul până la 8,0 pentru a suprima boala.

Ofilirea provocată de Verticillium la
tomate, castraveţi, ardei, vinete și
căpșuni (Verticillium albo-atrum;
Verticillium dahliae)
Ofilirea provocată de Verticillium poate fi
cauzată de două ciuperci de sol diferite: Verticillium albo-atrum sau Verticillium dahliae. Aceste
ciuperci au o gamă foarte largă de plante-gazdă,
infectând până la 200 de specii de plante, inclusiv tomate, castraveţi, vinete, ardei, pepene verde, anghinare, fasole, căpșun, zmeură și o serie
de plante buruienoase. Agenţii patogeni sunt
sensibili la umiditatea și temperatura solului.
Temperaturile solului trebuie să fie moderate
sau reci pentru ca infecţia să aibă loc; 24 °C este
temperatura optimă pentru dezvoltarea bolii.

AG.UMASS.EDU

Bolile fungice – Bolile Verticillium

Foto 4. Verticillium la tomate

Simptome:
Tomate (de obicei pe frunzele inferioare):
• Ofilirea în timpul celei mai calde perioade a zilei, cu recuperare noaptea.
• Leziuni caracteristice în formă de V la marginea frunzei, răspândindu-se treptat, devin
maro, apoi moartea frunzei întregi.
Castraveţi (similare cu cele ale ofilirii provocate de fuzarioză):
• Simptome iniţiale – ofilirea frunzelor inferioare, cu recuperare noaptea.
• Pe măsură ce boala progresează – dezvoltarea clorozei interveinale pe frunzele inferioare și leziuni caracteristice galbene în formă de V.
• Ţesuturile vasculare din tulpină devin maronii.
• Moarte prematură.

Căpșun:
• Frunzele mai în vârstă căzând, se ofilesc, se usucă, devin galbene roșiatice
sau maro închis la margini și între vene.
• Dezvoltarea slabă a frunzelor noi
(doar câteva la număr) și ofilirea frunzelor.
• Aspect înfundat și aplatizat al plantelor, cu frunze mici gălbui.
• Dungi/pete maro-albastre sau negre
pe lăstari sau peţiole.
Control:
• Utilizaţi instrumente dezinfectate fără
agenţi patogeni.

SHOURAGROUP.COM

Ardei/vinete:
• Îngălbenirea și căderea frunzelor pe câteva ramuri sau întreaga plantă.
• Răsucirea către interior a frunzelor, urmat de ofilirea foliarului.
• Acoperire severă cu frunze mici de culoare galben-verde (tulpini agresive de V. dahliaeare).
• Ţesuturile vasculare observate în secţiunea transversală a tulpinii devin maronii.

Foto 5. Ofilirea prin Verticillium la căpşun
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Aplicaţi rotaţia culturilor o dată la 3–4 ani.
Folosiţi seminţe și transplanturi sănătoase sau certificate.
Folosiţi soiuri rezistente.
Folosiţi plante altoite (de exemplu, portaltoi rezistenţi: pentru tomate – „Maxfort”, „Beaufort”, „He-Man”, „Unifort”, „Natalya”, „Spirit”; pentru vinete – Solanum torvum, „Hikyaku”,
„Emperador”, „King Kong”).
Îndepărtaţi buruienile.
Utilizaţi biocontrolul cu antagoniști (de exemplu, bioproduse bazate pe Bacillus spp. și Trihoderma spp.).
Controlul fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea bioproduselor.
Controlul chimic: folosiţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).

Boala rădăcinii negre a ridichilor (Aphanomyces raphani)
Agentul patogen atacă numai ridichile și infecţia poate apărea în orice stadiu. Infecţia precoce
(stadiul de răsad) poate duce la pieirea plantelor. Solul rece umed favorizează dezvoltarea agentului patogen.
Simptome:
• Subdezvoltarea și înnegrirea severă a ţesuturilor rădăcinoase cărnoase.
• Leziunile asupra rădăcinilor tinere care restricţionează creșterea în acea zonă.
• În stadiile incipiente – zone întunecate mici, superficiale și situate în imediata apropiere a
punctului de apariţie a rădăcinilor secundare.
• Ţesutul „negru” atunci când agentul patogen a pătruns adânc în ţesutul vegetal.
• Șuviţe întunecate de culoarea plumbului ale ţesutului infectat care se extinde neregulat
prin ţesuturile albe sănătoase învecinate.
• Infecţie severă – înnegrirea uniformă a ţesutului rădăcinii interne și colapsul plantei.
Control:
• Plantaţi pe un pat ridicat într-un sol bine drenat.
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Fancy Red”, „Far Red”, „Sommerwunder”).
• Faceţi rotaţia culturilor.
• Minimizaţi irigarea în anotimpurile reci și umede.
• Aplicaţi fertilizarea optimă.
• Îndepărtaţi și distrugeţi sistematic materialele infectate (inclusiv culturile sacrificate).
• Nu aplicaţi fungicide.

Boli fungice – Boli foliare şi cele ale tulpinii
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Această boală este răspândită la o gamă de culturi gazdă de > 400 de culturi și buruieni. Tomatele, castravetele, ardeiul și salata cultivate în condiţii de cultivare protejată sunt toate afectate.
Sclerotia (corpuri rotunjite întunecate) este etapa infecţioasă, care rămâne în reziduurile
plantelor din sol până la sosirea următoarei culturi. Corpurile rotunjite sub formă de oospori pot
supravieţui câţiva ani în sol. Rămân în stare latentă sau de repaus în perioada stresantă și apoi
germinează atunci când condiţiile sunt mai favorabile. Temperatura optimă pentru infestare este
de 15–20 °C.
Simptome:
• Leziuni cu apă pe tulpini, frunze și fructe.
• Pierderea turgescenţei și îngălbenirea la plantele infestate.
• Miceliu care crește din sclerotie producând o masă cremoasă care se întunecă treptat până
când devine negru.
Control:
• Adoptaţi practicile agricole optime, inclusiv densitatea adecvată a plantelor, ventilaţia regulată a instalaţiilor, controlul umidităţii.
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Aplicaţi rotaţia culturilor (culturile în afară de tomate și ardei verde pot reduce nivelul de
inocul iniţial).
Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea bioproduselor.
Controlul chimic: folosiţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).

Vestejirea frunzelor de salată verde și andive (Sclerlerotiorumotinia sc)
Patogenul atacă salata verde și endivele (Cicoare-de-grădină/Chihorium endivia) și pot fi găsite
pe broccoli, varză, conopidă, morcov, fasole, tomate și altele. Ciupercile pot supravieţui în sol ca
scleroţi sau în resturile de plante. Aceşti scleroţi pot supravieţui în sol uscat de până la 10 ani. În
condiţii mai umede, poate fi mai puţin proeminent după 3–4 ani în absenţa unei plante gazdă.
Simptome:
• Ofilirea plantelor în diferite stadii de maturitate, frunzele exterioare care cad la sol în timp
ce restul este atașat de plantă.
• Răspândirea ciupercii până la centrul capului până când planta nu este comercializabilă.
• Miceliu alb pufos și scleroţia mare, întunecată, ovală sau rotundă (observată atunci când
planta este scoasă din sol).
• Infecţiile tulpinii la nivelul solului pe cotiledoanele veștejite sau în sinusurile frunzelor.
• Scleroţia neagră, de multe ori situată într-o masă de miceliu alb.
Control:
• Adoptaţi rotaţia culturilor folosind culturi non-gazdă (de exemplu, a fost demonstrat ca
broccoli este o plantă care reduce numărul de scleroţi în seră).
• Control fizic: dezinfectaţi solul cu abur; utilizaţi solarizarea solului în condiţii meteorologice adecvate, urmată de aplicarea de bioproduse.
• Control chimic: utilizaţi fumiganţi (de exemplu, dazomet).
Boală de putregai alb la morcovi (Sclerotinia sclerotiorum)
Boala de putregai alb la morcovi este o boală gravă din punct de vedere economic în multe
zone de cultivare a legumelor. Pierderile semnificative pot apărea în timpul depozitării. Patogenul fungic are o gamă foarte largă de plante gazdă, inclusiv la floarea-soarelui, soia, fasole și la
mai multe culturi legumicole. Sclerotia – corpul greu, tare, întunecat şi relaxat a anumitor ciuperci care cuprinde o masă de filamente de tipul “hyphal” (hypha – structură filamentoasă lungă,
ramificată a unei ciuperci), sunt capabile de a rămâne inactive pentru perioade lungi de timp – în
timpul iernii în sol și reziduuri de culturi.
Simptome:
• Semne timpurii – leziune împlută cu apă la baza frunzișului. Atunci când umiditatea este
mare, creșterea putregaiului alb asemănător cu firele de bumbac pe morcovi și resturi de
culturi.
• În timpul depozitării – creștere rapidă a putregaiului alb (Mycelium white).
Control:
• Se va adopta rotaţia culturilor folosind culturile non-gazdă (de exemplu, a fost demonstrat
că broccoli reduce numărul de scleroţi în seră).
• Îmbunătăţirea mişcării aerului în culturi prin controlul umidităţii, îndepărtarea buruienilor, creșterea distanţei de la rând la rând, cultivarea pe creste sau suprafeţe profilate și
îndepărtarea frunzișului în exces între rânduri folosind tăietoarele mecanice.
• Tratarea cu produse de protecţie a plantelor (biologice sau chimice), atunci când este necesar.
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Această boală afectează mai multe culturi în toate fazele dezvoltării lor. Cele mai frecvent
afectate culturi din seră sunt tomatele, ardeiul, salata verde și căpșunii. Deteriorarea castraveţilor
cauzate de putregaiul cenuşiu este rară și, prin urmare, de nicio importanţă economică. Infestarea în unităţile protejate provine din rănile provocate în timpul tăierii. Atunci când condiţiile
sunt favorabile dezvoltării agentului patogen, întreaga plantă ar putea fi defoliată dacă nu se iau
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măsuri adecvate. Simptomele sunt dificil de observat (afectarea tulpinii este cea mai vizibilă rezultând inele semicirculare) și atunci când se observă poate fi prea târziu. Temperatura optimă
pentru dezvoltarea bolii este de 22-25 °C.
Simptome:
• La plantele tinere – pete maro uscate în partea de jos a tulpinii.
• Pătrunderea unui agent patogen în sistemul vascular limitează mișcarea sucului, având ca
rezultat moartea plantelor.
• Pete acoperite cu putregai (mycelium) gri brun și spori de ciuperci.
• Suprafaţa frunzelor plantelor ameninţate grav de atacurile patogene atunci când umiditatea aerului la temperaturi ridicate(90%) este combinată cu temperaturile de 13–18 °C.
• Pete alungite brune luminoase pe peţiolele și partea superioară a frunzelor, ceea ce duce
la moarte.
Control:
• Îndepărtaţi vlăstarele sălbatice (“suckers”) – pe vreme însorită, fără rouă.
• Eliminaţi frunzele de la bază pentru a deschide coronamentul în scopul îmbunătăţirii circulaţiei aerului și reducerii umidităţii.
• Îndepărtaţi și îngropaţi reziduurile infestate ale culturii.
• Controlaţi umiditatea aerului și ventilaţia.
• Ridicaţi temperaturile în seră și ventilaţi (în special dimineaţa); cu toate acestea, reţineţi
că, deși această practică este eficientă, are impact asupra cantităţii de energie consumate
și mediului ambiant.
• Eliminaţi buruienile.
• Controlul chimic: fungicidele pot oferi un control eficient, dar acestea trebuie să fie utilizate implementând un mod alternativ de acţiuni pentru a evita acumularea de tulpini
rezistente.
Mana la tomate (Phytophthora infestans)
Această boală afectează cel mai frecvent cartofii, dar poate afecta, de asemenea, tomatele în
condiţii reci, condiţii de supra-irigare și umezeală. În câmpuri deschise, aceasta se observă la
tomate și cartofi peste tot în lume. Dezvoltarea ciupercilor are loc pe parcursul întregului an.
Culturile sub plastic (acoperiri polimerice) pot fi grav afectate, datorită formării de rouă în astfel
de condiţii. Prin urmare, nu se recomandă de crescut răsaduri în astfel de sere. Încălzirea serelor
pe timp de noapte scade nocivitatea acestei boli. În funcţie de condiţii, perioada de incubaţie este
de 3–10 zile. Condiţii favorabile pentru această boală: supra-irigare, umiditate relativă ridicată
a aerului (> 75%), condiţii de înnorare mare, temperatura medie a zilei în jurul 16 °C (minimă
10–12 °C; maximă 18–25 °C). Reţinerea picăturilor de apă pentru > 4 ore consecutive pe suprafaţa
plantei este o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea bolilor.
Simptome:
• Putregaiul (’’Blighting’’) pe toate părţile deasupra solului ale plantei.
• Leziuni întunecate pe frunze, și sporangia (de exemplu, seminţe de agent patogen) pe partea inferioară a frunzelor, rezultând într-un aspect albicios/purpuriu. Aceste sporangii pot
fi transportate la distanţe mari prin curenţii de vânt sau la ventilaţia aerului.
• Leziuni înnegrite pe tulpini în perioada târzie a sezonului.
• Mana pe fructele de tomate verzi și coapte.
• În fructe, zone întunecate, uleioase care se măresc rapid, acoperind întregul fruct.
• Mase albe (sporangia și miceliul) pe frunze și fructe.
Control:
• Aplicaţi fungicide pentru a proteja transplanturile în seră.
• Controlaţi umiditatea aerului și ventilaţia.
• Eliminaţi cartofii, tomatele sau petuniile afectate sau apărute de sine stătător din seminţe.
• Controlul chimic: fungicidele pot oferi un control eficient, dar utilizaţi-le în rotaţie pentru
a evita acumularea de tulpini rezistente.
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Mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis)
Această boală afectează culturile cucurbitaceelor, cum ar fi pepenele galben (“cantaloupe”), castravete, dovleacul, dovleacul și pepenele verde. Este un agent patogen important, în special în zonele cu umiditate ridicată, și una dintre cele mai grave boli în producţia de castravete. Este o boală
foliară extrem de distructivă, una dintre metodele de control fiind selectarea soiurilor rezistente.
Temperatura optimă pentru infestare este de 16–22 °C. Boala este exacerbată de umiditate ridicată,
astfel ea se găsește în structuri/construcţii cu un strat de acoperire din plastic (material polimeric).
Simptome:
• Simptome timpurii – pete galbene unghiulare pe suprafeţele superioare ale frunzelor inferioare (de jos) și celor mai bătrâne.
• Acoperiri fungice de culoare violet-gri cu umiditate relativă ridicată sau condiţii umede.
• Pe măsură ce boala progresează – are loc extinderea petelor galbene, devenind necrotice
sau maronii până când întreaga frunză nu se acoperă cu arsură.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Palermo F1’, ‘SV3462CS’ şi ‘SV4719CS’, ‘Diva’, ‘Tasty
Jade’, ‘Marketmore 76’, ‘Olimpian’, ‘General Lee F1’, ‘Amiga F1’, ‘Jackson Classic F1’).
• Adoptaţi rotaţia culturilor cu plantele non-gazde (de exemplu, speciile din familia non-cucurbitacee).
• Creșteţi ventilaţia și controlaţi irigarea pentru a reduce umiditatea.
• Creșteţi temperaturile nocturne, dacă este posibil, pentru a preveni condensarea pe frunze.
• Utilizaţi controlul chimic, deoarece aceasta este o boală agresivă și distructivă. Aplicaţi
produse atât de contact, cât şi sistemice. Fungicidele sunt cele mai eficiente atunci când
sunt aplicate anterior infecţiei și reaplicate la intervale de 5–7 zile.
Mana de sol la ardei (Phytophthora capsici)
Mana de sol (Phytophthora blight) este o boală importantă la nivel mondial. Acesta aduce daune în primul rând ardeiului și într-o măsură mai mică vinetelor și tomatelor. Ciuperca se dezvoltă
la o temperatură optimă de 25 °C. Agentul patogen de obicei atacă sistemul radicular și frunzele
inferioare. Ciuperca poate fi transmisă prin aer sau poate nimeri și în seră prin răsaduri infectate
sau sol din zonele infestate. Producţia de sistem hidroponic este în special predispusă la răspândirea rapidă a zoosporilor P. capsici (spora asexuală motilă care folosește un flagel pentru locomoţie). Adăugarea unui agent tensioactiv neionic la soluţia de nutrienţi poate elimina zoosporii și
poate contribui la un control de 100% al răspândirii agentului patogen la rădăcină. Se găsește în
cea mai mare parte în locuri de acumulare a apei sau de împrăștiere a acesteia.
Simptomele (depind de recoltă și implică rădăcini / coroane / frunze / fructe):
• Leziuni pe tulpinile inferioare, care duc la moarte rapidă.
• Dezvoltarea putregaiului coroanei sau fructelor și/sau a leziunilor foliare pe plante mature
(cele mai frecvente simptome sunt putregaiul coroanei și putregaiul fructelor indiferent de
planta gazdă).
• Ardei: leziune de culoare neagră chiar deasupra liniei solului; ofilire și, ulterior, pieirea.
• Putregaiul fructelor, în special dacă fructele sunt în contact direct cu solul.
• Leziuni întunecate și concentrice, dar nu în ardei, unde putregaiul apare ca o creștere suprimată umedă, de culoare crem.
• Nu există simptome la recoltarea fructelor infectate în seră, dar acestea putrezesc câteva
zile mai târziu, ceea ce duce la pierderi economice substanţiale.
Control:
• Curăţaţi și dezinfectaţi serele la sfârșitul sezonului de creștere.
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Paladin’, ‘Aristotle’, ‘Revolution’, ‘Conquest’, ‘Declaration’, ‘Emerald’, ‘Isle’).
• Folosiţi seminţe certificate.
• Cultivaţi ardei pe suprafeţe profilate („raised beds”) și în soluri bine drenate.
• Dezinfectaţi sistemele hidroponice la sfârșitul vegetaţiei.
• Folosiţi substanţe chimice atunci când este nevoie. Verificaţi întotdeauna recomandările
locale.
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Mana salatei şi andivei (Bremia lactucae)
Acest agent patogen afectează salata atât
în structurile/serele protejate, cât și în câmpul
deschis. De asemenea, el afectează multe alte
plante, inclusiv Centaurea, Cineraria, Gaillardia
și Anghinare. Boala se dezvoltă rapid în condiţii
umede și răcoroase, cu umiditate pe frunze. Sporii germinează la aproximativ 10 °C.
Simptome:
• Pete clorotice pe frunze limitate de vene.
• Partea inferioară a frunzei cu o acoperire
friabilă, albă (sporii ciupercii).
• Pete similare pe frunze și tulpini, ce necrozează.
• Brunificarea și moartea eventuală a ţesuturilor infectate.

LIVEGPATH.CALS.CORNELL

PARTEA II. Abordarea tematică

Foto 6. Mana salatei

Mana la ceapă (Peronospora destructor)
Mana anterior menţionată este o boală majoră a cepei, dar rareori dăunează arpagicului
și prazului. Agentul patogen poate persista ca
miceliu, infectând sistematic bulbii de ceapă din
sol timp de câţiva ani sub formă de oospori (spor
sexual cu pereţi groși care se dezvoltă dintr-o oosferă fertilizată), dar nu este transmis de seminţele de ceapă. În condiţii umede, agentul patogen
se sporulează pe ţesuturile afectate și se răspândește la alte plante. Boala se dezvoltă rapid pe
vreme răcoroasă și umedă. Temperatura optimă
pentru sporulare este de 7-15 °C.

PLANTVILLAGE.ORG

Control:
• Folosiţi soiuri rezistente atunci când sunt disponibile (de exemplu, ‘Adriana’, ‘Harmony’,
‘Nancy’, ‘Optima’, ‘Red Cross’, ‘Bamby’, ‘Claremont’, ‘Defender’, ‘Green Star’, ‘Antago’,
‘Garrison’, ‘New Red Fire’).
• Dezinfectaţi seminţele.
• Utilizaţi seminţe certificate.
• Menţineţi un regim optim de umiditate a aerului (temperatura nocturnă de 4-6 °C și de
6-10 °C ziua; umiditatea în jur de 70%).
• Gestionaţi irigarea pentru a reduce umezeala și umiditatea frunzelor în scopul de a micșora severitatea bolii.
• Folosiţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi recomandările locale.

Simptome:
Foto 7. Mana la ceapă
• Leziuni locale gri-violet pe frunze și tulpini.
• Moartea frunzelor infectate.
• Recoltă slabă și calitate compromisă afectată de prezenţa bulbilor deformaţi.
Control:
• Faceţi rotaţia culturilor (3 ani).
• Utilizaţi bulbii sănătoşi pentru plantare (tratamentul termic elimină agentul patogen).
• Ventilaţi sera.
• Îndepărtaţi și distrugeţi reziduurile culturii la sfârșitul sezonului de recoltare.
• Aplicaţi fertilizarea cu azot echilibrată.
• Utilizaţi densitatea optimă a plantelor.

114

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN TEREN PROTEJAT ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST
PRINCIPII PENTRU INTENSIFICAREA PRODUCERII DURABILE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE MICI

Gestionarea integrată a dăunătorilor

•

5

Trataţi bulbii pentru plantare cu fungicid și pulverizaţi frunzișul cu fungicid dacă se observă infecţia.

Mana la ridichi și Brassicaceae (Peronospora parasitica)
Boala afectează atât răsadurile cât și plantele mature. Acesta boală penetrează ţesuturile în
condiţii umede reci și se răspândește la alte Brassicaceae prin intermediul vântului și ploii. Agentul patogen este mai răspândit primăvara, afectând plantele tinere în sere. Această boală este
specifică pentru plantele din familia cruciferelor, inclusiv varza, conopida, varza de Bruxelles,
ridichi, gulii şi napi, precum și unele plante ornamentale și sălbatice.
Simptome:
• Pete gălbui de decolorare pe suprafeţele superioare ale frunzelor, adesea unghiulare și
limitate de vene.
• Pe suprafaţa inferioară corespunzătoare, creșterea vagă albicioasă a agentului patogen.
• Zbârcirea, moartea și căderea ţesuturilor afectate.
• Leziuni ale frunzelor însoţite de obţinerea culorii brune interne a ţesutului.
Control:
• Eliminaţi plantele gazdă sălbatice (de exemplu, traista-ciobanului, din familia Brassicaceae).
• Îndepărtaţi și distrugeţi materialul contaminat pentru evitarea contaminării de către sporiii în stare de repaus.
• Utilizaţi rotaţia culturilor.
• Menţineţi regimul optim de umiditate a aerului.
• Utilizaţi metode de udare, care nu vor umezi excesiv frunzele.
• Aplicaţi o fertilizare echilibrată cu azot.
• Utilizaţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi lista locală pentru recomandări.
Mana la spanac/Putregaiul albastru (Peronospora farinosa f. sp. spinacae)
Mana sus-menţionată este o boală foarte frecventă și distructivă la spanac în timpul rece, condiţii umede. Agentul patogen este difuzat prin intermediul vântului și stropirii. Agentul patogen
supravieţuiește pe plante moarte de spanac, reziduuri de culturi, spanac ce a apărut de sine stătător și pe unele buruieni, și în seminţe infestate.
Simptome:
• Primele simptome – pete gălbui pale, cu o creștere de “puf” de la culoarea gri până la violet
pe partea inferioară a frunzelor, mai ales în timpul vremii umede.
• Fuziunea zonelor afectate de leziuni individuale.
• Subdezvoltarea sau decesul plantelor sever infectate.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Admiral F1’, ‘Avon F1’, ‘Baker F1’, ‘Carmel’, ‘Catalina F1’, ‘Hunter’, ‘Melody’, ‘Olympia’, ‘Scarlet’).
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Ventilaţi pentru a reduce umiditatea și umezeala frunzelor.
• Îndepărtaţi și distrugeţi materialul infectat pentru a evita contaminarea solului cu spori.
• Menţineţi regimul optim de umiditate a aerului.
• Utilizaţi metode de udare, care nu vor umezi excesiv frunzele.
• Folosiţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi lista recomandărilor locale.
Alternarioza la roşii (Alternaria Solani)
Alternarioza (denumirea populară în engleză – Early blight of tomato) este cea mai răspândită
și frecventă boală la tomate și alte culturi de solanacee cultivate în agricultură protejată. Temperatura optimă pentru dezvoltare este de 26–28 °C. O condiţie prealabilă pentru dezvoltarea bolilor
este umiditatea relativă ridicată a aerului. Agentul patogen preferă frunzele mai bătrâne, iar stadiul cel mai sensibil la boală este cel în timpul formării fructelor.
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Simptome:
• Pete mici, apoase pe frunzele cele mai bătrâne și mai târziu pe întreaga plantă.
• Lărgirea petelor, dezvoltarea de inele
concentrice.
• Petele apar pe fructe și tulpini, acoperind
întreaga plantă.
• Pete pe fructe pornind de la pediceluri,
provocând căderea fructelor și în consecinţă pierderea recoltei.

NJAES.RUTGERS.EDU

PARTEA II. Abordarea tematică

Alternarioza cepei
Alternarioza cepei este cauzată de Alternaria
porri. Această ciupercă este, de asemenea, un
agent patogen al prazului și usturoiului. Infecţia
iniţială vine de la resturile de culturi anterioare și este favorizată de temperaturi ridicate și
de condiţii umede. Temperatura optimă pentru
dezvoltare este de 21–30 °C.

AG.UMASS.EDU

Control:
• Dezinfectaţi seminţele.
• Îndepărtaţi și distrugeţi resturile de culturi la sfârșitul vegetaţiei.
Foto 8. Alternarioza la tomate
• Folosiţi substrat dezinfectat.
• Ventilaţi corespunzător pentru a gestiona în mod adecvat temperatura și umiditatea în seră.
• Utilizaţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi lista recomandărilor locale.

Simptome:
• Primele simptome reprezintă leziuni
mici, apoase pe frunzele cele mai bătrâne, iar mai târziu pe întreaga plantă.
• Pe măsură ce boala progresează – răspândirea zonelor afectate care devin purpurii
Foto 9. Alternarioza cepei
cu inele concentrice de un galben deschis
pe margini.
• Pe măsură ce intensitatea bolii creşte – frunzele devin galben-brune și se ofilesc.
Control:
• Utilizaţi răsaduri sănătoase.
• Îndepărtaţi resturile de plante și eradicaţi plantele sălbatice.
• Utilizaţi o fertilizare echilibrată cu azot.
• Ventilaţi corespunzător sera.
• Aplicaţi densitatea optimă a plantelor.
• Utilizaţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi lista recomandărilor locale.
Alternarioza morcovului (Alternaria radicina)
Alternarioza rădăcinii este răspândită la culturile de morcovi, fiind cunoscută prin provocarea putrezirii negre la rădăcinile morcovului și, de asemenea, a frunzelor. Alte plante gazde sunt
ţelina, pătrunjelul și păstârnacul.
Apariţia și dezvoltarea bolii este condiţionată de umiditatea ridicată. Ea este transmisă prin
seminţe și sol. Infecţia se poate dezvolta chiar și la 0 °C.
Simptome:
• Putregaiul negru uscat atât al corolei, cât și al rădăcinii.
• Primele simptome – la baza peţiolului (codiţei), leziunea întunecată, de obicei amplasată la
suprafaţă, se răspândește de la corolă până la rădăcină și se extinde la rădăcină.
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Atunci când este grav afectată – apare ofilirea, acoperită cu pete negre măslinii ale
conidiei (chlamydoconidia sunt spori de
reproducere asexuală, care nu se mişcă,
numiţi uneori clamidiospori).
Dezvoltarea leziunilor sub sol ce coincid
cu fisurile.
Dezvoltarea făinării, putregaiului uscat
în timpul depozitării.
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Gestionarea integrată a dăunătorilor

Control:
• Utilizaţi seminţe sănătoase și tratate.
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Eliminaţi plantele bolnave și eradicaţi
cele sălbatice.
Foto 10. Alternarioza morcovului
• Ventilaţi corespunzător sera.
• Utilizaţi substanţe chimice atunci când este necesar. Verificaţi lista recomandărilor locale.
Alternarioza morcovului (Pete negre, pete gri) (Alternaria Brassicae de Kale)
Plantele gazdă fac parte din familia Brassicas, inclusiv speciile sălbatice și plantele ornamentale. Dezvoltarea este favorizată de condiţii umede reci.
Simptome:
• Simptome timpurii – mici pete întunecate pe frunze de la culoarea maro la gri.
• Leziuni rotunde sau unghiulare, uneori cu margine violet-negru.
• Etapele ulterioare – leziuni care formează inele concentrice, devenind fragile și cu crăpături în centru.
• Dezvoltarea leziunilor alungite de culoare maro închis pe tulpini și peţiol.
Control:
• Utilizaţi seminţe sănătoase libere de agenţi patogeni.
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Utilizaţi substanţe chimice, atunci când este necesar. Verificaţi lista recomandărilor locale.
Putregaiul frunzelor (Fulvia fulva)
Putregaiul frunzelor afectează, în primul rând, tomatele. Miceliul și sporii acestei boli supravieţuiesc iarna în resturile vegetale din sol. Conidiosporii pot supravieţui în sere. Răspândirea
este favorizată de fluxurile de aer. Sporii germinează în umiditatea ridicată a aerului (> 95%).
Temperatura optimă pentru dezvoltarea agentului patogen este de 20 – 25 °C. Boala, de obicei,
nu se dezvoltă pe fructe. În absenţa controlului și a intervenţiei imediate, frunzișul poate fi grav
afectat, având, ca rezultat pierderi semnificative ale recoltei. Sunt create soiuri rezistente. Consultaţi-vă cu compania locală de seminţe.
Simptome:
• Pete mari, palide de formă neregulată și margini neregulate pe partea superioară a frunzelor.
• Ţesutul infectat devenind brun gălbui, ofilirea de frunze, care, în cele din urmă, cad de pe
plantă.
• Vestejirea și pieirea întregii plante.
Control:
• Îndepărtaţi și distrugeţi resturile vegetale la sfârşitul vegetaţiei.
• Asiguraţi o ventilaţie bună.
• Reglaţi temperatura și umiditatea.
• Folosiţi soiuri rezistente.
• Utilizaţi substanţe chimice dacă este necesar. Verificaţi recomandările locale.
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Făinarea la tomate (Leveillula taurica și oidium neolycopersici)
Tomatele cultivate la practicarea agriculturii în spaţii protejate sunt ușor afectate de ciuperca făinare Leveillula taurica. O altă ciupercă Oidium neolycopersici este mai răspândită și
dăunătoare în perioada toamnă-iarnă și este foarte periculoasă pentru tomatele în cazul cultivării în spaţii protejate. Condiţiile optime pentru Leveillula taurica sunt temperaturile > 25 °C
și umiditatea < 60%; este tipică zonelor aride din regiunea mediteraneeană. Condiţiile optime
pentru dezvoltarea ciupercii Oidium neolycopersici sunt temperatura 25 °C, umiditatea relativă
70–85% și lumina slabă.
Simptome:
Leveillula taurica:
• Primele simptome – pete galbene strălucitoare pe frunzele inferioare.
• Extinderea petelor, și în cele din urmă, obţinerea culorii brune.
• Pe măsură ce infecţia progresează – ofilirea si moartea întregii frunze, care rămâne atașată şi se ţine de tulpină.
• Nu există simptome aferente tulpinilor sau fructelor.
Oidium neolycopersici:
• Sunt afectate părţile de plante deasupra solului; fructele nu sunt afectate.
• Dezvoltarea bolii pe partea superioară a frunzelor, fără a penetra ţesutul interior – parenchyma.
• Pete cu acoperire friabilă, albă pe ţesuturile afectate.
• Infestare severă producătoare de cloroză la frunze, îmbătrânire prematură și scăderea
calităţii fructelor.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Granadero F1”, „Massada F1”, „Olivade F1”).
• Ridicaţi umiditatea aerului.
• Utilizaţi substanţe chimice, dacă este necesar. Verificaţi recomandările locale.
Făinarea la ardeii cultivaţi în seră (Leveillula taurica)
Această boală maladie afectează ardeii, tomatele și vinetele. Dezvoltarea sa poate fi observată
pe tot parcursul vegetaţiei și este condiţionată de vreme uscată și caldă (25 °C) și umiditate relativă scăzută a aerului (60%). Se dezvoltă, în primul rând în a doua jumătate a verii și toamna, în
timpul zilelor uscate și calde. Sporii pot fi în seră sau direct în resturile vegetale din sol; se răspândesc prin fluxul de aer.
Simptome:
• Pete mici, de culoare deschisă, gălbui unghiulare pe partea superioară a frunzelor, uneori
mărginite de nervuri.
• Partea inferioară a frunzelor acoperite cu înveliș fungic, friabil, alb de spori.
• Etapele ulterioare – dezvoltarea și fuzionarea petelor.
• Învelișul de spori pe partea superioară.
• Cădere de frunze infectate și, în cazuri severe, pierderea tuturor frunzelor.
Control:
• Cultivaţi soiuri rezistente.
• Măriţi umiditatea aerului în serele/încăperile protejate.
• Trataţi cu bioproduse atunci când este necesar.
Făinarea la castraveţi (Podosphaera xanthii)
Infestarea se observă pe frunze și peţiol, mai rar pe tulpini. Condiţiile favorabile pentru dezvoltare sunt: inconsecvenţa în regimul de temperatură – umiditate (scăderea umidităţii solului şi
aerului, fluctuaţiile de temperatură); fertilizare neechilibrată a azotului; iluminare redusă. Este
mai răspândită în sere în lunile de iarnă (decembrie-ianuarie). Plantele apropiate de uși și de orificiile de aerisire sunt mai sensibile, datorită fluctuaţiilor de temperatură. Temperatura optimă
pentru dezvoltare este de 23–26 °C.
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Simptome:
• Primele simptome – mici pete în formă unghiulară pe frunze.
• „Înveliş alb” sau înveliș pulverulent rezultat din proliferarea sporilor.
• Stadiu ulterior – apariţia petelor și arsura frunzelor. Pete pe ambele feţe ale frunzelor superioare și inferioare și pe peţiolul frunzei – uneori, pe tulpină, dar fără a provoca daune grave.
• În infestări puternice – plantele rămân fără frunze, au fructe mici și deformate, roadă puternic redusă.

Făinarea căpșunului
(Sphaerotheca macularis)
Boala făinării căpşunului preferă pentru
dezvoltare condiţii uscate și calde. Agentul patogen dat tinde să provoace apariţia mai multor probleme în sere și tuneluri înalte. Aceasta
afectează atât recolta, cât și calitatea acesteia. Ea
infectează căpșunul sălbatic și cultivat, afectând
frunzele, florile și fructele.

FRUIT.CORNELL.EDU

Control:
• Cultivaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Delano F1’, ‘Euphya F1’, ‘Kalunga F1’, ‘Defens F1’,
‘Hudson F1’, ‘Pasandra F1’, ‘Rodeo F1’, ‘Jazzer F1’, ‘Ekron F1’, ‘Palermo F1’, ‘Tribuno F1’,
‘Vigorex F1’).
• Eliminaţi resturile vegetale din vegetaţia anterioară.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu îngrășăminte de azot.
• Menţineţi regimul optim de temperatură – umiditate.
• Trataţi primele simptome cu produse chimice și biologice (Masheva și colab., 2012).

Simptome:
• Primele simptome – colonii mici, albe pulverulente pe partea de jos a frunzelor.
• Extindere a coloniilor pentru a acoperi
întreaga parte inferioară a frunzelor, caFoto 11. Făinarea căpșunului
uzând ondularea marginilor frunzelor.
• Pete de culoare violet-roșiatică pe partea superioară şi cea inferioară a frunzelor.
• Fructe deformate produse de flori infestate.
• Flori sever infectate – complet acoperite de miceliu, care mai târziu mor.
• Fructele infectate – întărite și deshidratate.
Control:
• Cultivaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Hood”, „Totem”, „Benton”).
• Îndepărtaţi frunzele de la răsaduri în timpul recoltării și ambalării.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu azot.
• Evitaţi irigarea deasupra vârfurilor plantelor.
• Utilizaţi fungicide la primul semn de boală.
• Aplicaţi sulf natural sau săpun insecticid (practică acceptabilă pe căpșun certificat organic).
Făinarea morcovului (Erysiphe heraclei)
Acest agent patogen afectează speciile din familia Apiaceae, inclusiv morcovul, păstârnacul,
pătrunjelul, mărarul și morcovul sălbatic. Unele soiuri (de exemplu, „Nantes” și „Imperator”) sunt
mai sensibile. Nu a fost observată afectarea gazdelor buruienilor. Boala apare, de regulă, în timpul verii și toamna, afectând aparatul foliar, tulpinile și umbrelele sau inflorescenţele.
Simptome:
• Pete de miceliu alb pufos pe frunzele inferioare, răspândirea la frunzele superioare.
• Frunze întregi acoperite cu miceliu alb și spori pulverulenţi.
• Aparatul foliar infectat devine fragil și de culoare maro, se zbârcește și moare.
• Pedicelele bolnave devin brune, ceea ce duce la moartea prematură a inflorescenţei.
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Control:
• Îndepărtaţi frunzele de la răsaduri în timpul recoltării și ambalării.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu azot.
• Evitaţi irigarea deasupra vârfurilor plantei.
• Utilizaţi fungicide la primul semn de boală.
Făinarea salatei verzi (Erysiphe cichoracearum)
Gama plantelor gazdă este largă, variind de la diferite specii de Asteraceae sălbatice și specii
de salată la speciile cultivate. Făinarea salatei verzi poate afecta grav calitatea plantelor. Această
boală este favorizată de condiţii calde și uscate. Sporii sunt dispersaţi în aer prin curenţii de vânt.
La salata verde cultivată în sere, simptomele de infecţie cu mucegai pulverulent sunt, de obicei
observate la a şaptea – a opta săptămână de la plantare.
Simptome:
• Apariţii albe, făinoase, pulverulente pe ambele feţe ale frunzelor.
• Pustule circulare mici pe frunze, extinderea treptată a acestora, reunindu-se și devenind
convergente pentru a acoperi întreaga suprafaţă a frunzelor.
• Ţesutul afectat clorotic și frunze deformate.
• Frunze sever infectate necrotice, uscarea și moartea acestora.
• Creșterea retardată a plantelor, chiar provocând pieirea lor.
Control:
• Cultivaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Jericho”).
• Eliminaţi resturile vegetale din recolta precedentă.
• Menţineţi regimul optim de temperatură și umiditate.
• Trataţi cu produse fitosanitare la apariţia primelor pete.
Septorioza la andive (Septoria lactucae)
Boala aceasta afectează nu numai cicoarea de salată, dar şi salata verde și andiva cu frunza
lată – escarole. Septoria lactucae supravieţuiește în seminţe de salată, resturi de culturi și salata
verde sălbatică, care sunt gazda acestei boli. Este răspândită prin picăturile de apă.
Simptome:
• Simptome timpurii pe frunzele mature, constând din pete mici, neregulate clorotice.
• Leziunile se extind, capătă o culoare brună, se usucă și cad, dând frunzelor un aspect de
zdrenţuire.
Control:
• Utilizaţi seminţe neafectate.
• Evitaţi irigarea deasupra vârfurilor plantelor.
• Introduceţi resturile de plante în sol după recoltare pentru a grăbi descompunerea lor.
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Luptaţi contra buruienilor – salata sălbatică.
• Evitaţi să lucraţi în câmpuri atunci când plantele sunt umede.
• Aplicaţi fungicide la primul semn de boală.
Antracnoza la căpșun, salata verde și andive
(Colletotrichum acutatum, Microdochium panattonianum)
Colletotrichum acutatum are o gamă largă de plante gazdă, dar din punct de vedere economic
este dăunător pentru căpșun (Fragaria ananassa). Acesta afectează, în primul rând, fructele mature. Plantele infectate și solul sunt sursa primară a inoculului (infecţiei). În câmp boala este răspândită de ploaie, vânt, picături de apă, de insecte și lucrători. Boala se răspândeşte și se dezvoltă
în condiţii reci și uscate. Extinderea bolii este adesea atât de rapidă încât, atunci când se observă
primele simptome, cultura este deja în pericol grav. Microdochium panattonianum afectează salata verde și plantele de andive. Ciuperca supravieţuiește în resturile vegetale din sol. Boala se
răspândește prin picăturile de apă.
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Simptome:
Căpşun:
• Putrezirea fructelor şi peţiolului, cu
pete scufundate, supraumectate, care
acoperă întregul fruct în decurs de
2–3 zile.
• Fructele devin de culoare maro închis,
producând o masă de spori de culoare
roz.
• Frunze: pete mici maro și/sau negricioase care se formează pe marginile
și în apexul (vârful) frunzei.
• Florile și bobocii de flori: ofilirea şi
colapsul rapid; ţesutul întunecat se
Foto 12. Antracnoza la căpșun
deplasează treptat în partea de jos a
peţiolului.
• Fructe: pete cu apă de culoare maro deschis devin de culoare maroniu întunecat.
Salata verde:
• Pete umede mici pe frunzele exterioare.
• Pete – de obicei, neregulate și de formă unghiulară – care se extind şi obţin culoarea galbenă.
• Centrele leziunilor mature, oferă plantei un aspect de gaură.
• În condiţii reci, umede – mase de spori
de la alb la roz apar pe leziuni.
Andive:
• Pete uscate circulare sau neregulate, de la
gri până la culoarea paiului pe frunze.
• Moartea frunzelor când petele sunt nuFoto 13. Antracnoza la salata verde
meroase.
• Leziunile care prezintă coalescenţă (se contopesc) pentru a forma pete mari necrotizate,
determinând frunzele să se îngălbenească și să se ofilească.
• Zonele afectate sunt disecate sau fisurate într-un centru uscat.
Control:
• Cultivaţi soiuri rezistente (de exemplu, căpșun – ‘Sweet Charlie’, ‘Bish’; salată verde – ‘Hyper
Red Rumple Waved’, ‘Merlot’, ‘Red Deer Tongue’).
• Eliminaţi resturile vegetale.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu azot.
• Menţineţi condiţii optime de creștere pentru temperatură și umiditate.
• Aplicaţi tratamentul chimic cu fungicide moi (de exemplu, tiofanat metil sau azoxistrobin).
Antracnoza la spanac (Colletotrichum spp.)
Ciuperca supravieţuiește ca miceliu în resturile de plante infectate. Condiţiile umede, alături de coronamentul dens al frunzelor limitează mișcarea aerului și favorizează dezvoltarea
infecţiei și bolii.
Simptome:
• Simptome iniţiale – leziuni mici, circulare, cu absorbţii de apă pe frunzele tinere și mature.
• Leziunile se extind, transformându-se în nuanţe clorotice și apoi devin brune până la culoarea galben-maronie.
• Leziunile brune devin uscate, subţiri și de textură asemănătoare hârtiei.
• Leziunile se contopesc, ceea ce duce la arsura aparatului foliar.
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Control:
• Utilizaţi seminţe neafectate de boală.
• Îndepărtaţi resturile vegetale din cultura anterioară.
• Evitaţi stropirea sau irigarea deasupra vârfurilor plantelor, când este posibil.
• Menţineţi temperatura optimă și regimul de umiditate.
• Aplicaţi controlul chimic la primul semn de pete pe frunze.

INVASIVE.ORG

Antracnoza la fasole (pata brună)
(Colletotrichum lindemuthianum)
Phaseolus vulgaris. Antracnoza este un important patogen fungic al fasolei, Phaseolus vulgaris. Ea afectează recolta, calitatea seminţelor
și comercializarea. Plantele gazdă includ fasolea, mazărea, lintea, vigna și soia.
Simptome:
• Cotiledoane: leziuni mici, de culoare
maro închis până la negru.
• Peţiol, frunzele și nervurile frunzelor la
plantele mature; pete mici, unghiulare de
culoarea cărămiziu roșu până la purpuFoto 14. Antracnoza la fasole
riu, devenind brun închis până la negru.
• Păstaia: leziuni de culoarea roșiatică până la culoarea ruginie; în perioadele cu temperaturi
scăzute și umiditate ridicată, leziunile pot conţine o masă gelatinoasă de conidii de culoare
roz pal; în stadiul sever infectat, păstăile tinere se mărunţesc și se usucă; ciuperca poate invada păstaia și poate infecta cotiledoanele sau stratul seminţelor în curs de dezvoltare.
Control:
• Folosiţi seminţe fără agenţi patogeni.
• Adoptaţi rotaţia culturilor folosind culturi ce nu sunt sensibile (de exemplu, ‘Advantage’,
‘Boone’, ‘Caprice’, ‘Dart’, ‘Espada’, ‘Matador’).
• Îndepărtaţi resturile vegetale din cultura anterioară.
• Menţineţi un regim de creștere optim în ce privește temperatura și umiditatea.
• Control chimic: trataţi la primul semn al petelor frunzelor.
Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus)
Plantele gazdă includ diferite specii de Phaseolus, vigna și soia. Condiţiile meteo umede și răcoroase în timpul înfloririi și formării de păstăi sunt favorabile dezvoltării acestei boli. Ciclul bolii
poate să se repete la fiecare 10-14 zile în condiţii favorizate în perioada de creștere. De regulă,
frunzele sunt afectate, dar păstăile verzi și, uneori tulpinile și ramificaţiile pot deveni infectate și
pot dezvolta pustule tipice de rugină. Totodată, rugina fasolei nu se transmite prin seminţe.
Simptome:
• Petiţe mici albe sub epiderma frunzelor.
• Pustule de culoare ruginie, de regulă, pe partea inferioară a frunzei și înconjurate de un
cerc de cloroză.
• Pustule alungite pe păstăi, tulpini și peţioli.
• Pustulele se înnegresc pe măsură ce teliosporele se formează și iernează, de obicei pe frunzele mature.
• Frunzele se ondulează în partea de sus, se usucă, ruginesc și cad prematur.
Control:
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Îndepărtaţi resturile vegetale.
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Boone”, „Concesa”, „Crockett”, „Jade Lewis”, „Hickok”).
• Menţineţi temperatura și regimul de umiditate optime.
• Controlul chimic: aplicaţi tratamentul la primul semn al bolii.
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Rugina albă la ridiche (Uredo candida)
Uredo candida cauzează bolile ruginii albe sau arsurilor albe în ţesuturile plantelor de deasupra solului. Plantele gazdă sunt: sfecla (de grădină și de zahăr), varza de Bruxelles, varza albă,
varza chineză, conopida, varza collard, cresonul de grădină/ varza creaţă de grădină (Lepidium
sativum), cresonul de fântână (Nasturtium officinale), varza kale, salata, muștarul, păstârnacul, ridichea, hreanul, rapiţa, barba-caprei, spanacul, cartoful dulce, napii, spanacul de apă. Condiţiile
de toamnă și primăvară favorizează răspândirea ruginii albe și infectarea ulterioară cu aceasta.
Noile infecţii se formează și se răspândesc în condiţii reci și umede.
Simptome:
• Leziuni clorotice și gale pe suprafaţa frunzelor superioare cu pustule sporange de dispersie albe, asemănătoare cu un blister corespunzător, în partea de jos a frunzei.
• Ramuri și părţi de flori deformate.
Control:
• Minimizaţi irigarea în condiţii reci și umede.
• Eliminaţi plantele infestate, cele cu defecte și buruienile care pot servi ca plantă gazdă
alternativă.
• Folosiţi soiuri rezistente atunci când sunt disponibile.
• Utilizaţi tratamentul chimic când este necesar.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată.

Boli bacteriene
Cancerul bacterian (Clavibacter michiganense subsp. michiganensis)
Principala gazdă de importanţă economică sunt tomatele, dar agentul patogen a fost raportat
și la alte specii Lycopersicum spp. și pe plantele sălbatice Solanacee. Sursă de infestare de bază
este solul infectat prin reziduurile vegetale provenite din plante și seminţe infectate. Bacteriile
pătrund în plante prin leziuni cauzate de înţepături, răsaduri sau prelucrarea solului. Cea mai
puternică infestare la tomatele din seră se observă în timpul răritului plantulelor. Perioada de incubaţie depinde de varietatea și condiţiile mediului și constituie de la 13 la 38 de zile. Există foarte
puţine soiuri rezistente. Pierderile cauzate de boală variază de la 20 la 80%.
Simptome:
• Simptome precoce – ofilire, urmată de uscarea marginilor laminei situate pe aceeași parte
a peţiolului frunzelor. Lamele rămase sunt proaspete și verzi, cu peţiolul frunzelor răsucindu-se în direcţia lamelor uscate.
• Fisuri lungi pe peţiolele frunzelor (adică vasele conducătoare deteriorate).
• Straturile superioare acoperite progresiv.
• Bacteria pătrunde prin peţioluri în fructe determinând întunecarea vaselor conducătoare.
Control:
• Aplicaţi rotaţia culturilor la 3 ani.
• Cultivaţi soiuri rezistente atunci când acestea sunt disponibile.
• Folosiţi seminţe sănătoase și dezinfectate.
• Semănăţi în substrat dezinfectat.
• Utilizaţi solarizarea solului.
• În timpul tăierii/răririi, evitaţi să faceţi sau să atingeţi leziunile.
• Dezinfectaţi instrumentele agricole prin introduceea lor într-o soluţie de 2–3% sulfat de
cupru.
Ofilirea bacteriană (Pseudomonas solanacearum syn. Ralstonia solanacearum)
Există numeroase plante gazde care pot rămâne o perioadă lungă de timp în rizosferă. Infestarea începe prin leziuni/răni radiculare cauzate, în primul rând, de practicile agricole. Bacteria
se deplasează de la rădăcină în sistemul vascular al plantelor pe care o distrug. Plantele infectate
se usucă și mor. Agentul patogen pătrunde în fructe prin peţiolul (pedunculul) fructelor, unde
poate infecta, de asemenea, superficial sămânţa. Răspândirea agentului patogen poate fi facilitată
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prin tăierea/rărirea plantelor. Regimul de temperatură și umiditate din încăperile/construcţiile
protejate contribuie la dezvoltarea bolii. Bacteria este sensibilă la mediul acid. Ea se dezvoltă la
35–37 °C.
Simptome:
• Simptome precoce – îngălbenirea frunzelor.
• Vasele conducătoare care devin brune, dar nu sunt distruse; curgere exudată din vase dacă
sistemul vascular este presat.
• Dificultatea sevei de a se mișca în interiorul plantei infectate, ceea ce duce la formarea de
rădăcini aeriene adventive suplimentare.
• Fructele din plantele infectate sunt ușoare și albe lăptoase.
• Legătură slăbită cu peţiolul (codiţa) fructelor, care cad ușor la atingere.

Pătarea unghiulară a frunzelor
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
Această boală afectează castraveţii cultivaţi
în spaţii protejate și în câmp deschis. De asemenea, ea afectează pepenele verde, pepenele galben și dovleacul. Bacteria rămâne în sol timp de
2 ani. Pe vreme umedă, picăturile de apă transmit agentul patogen. Perioada de incubaţie este
de 5–6 zile. Boala penetrează fructele prin răni.
Bacteria poate supravieţui în seminţe până la 3
ani. Seminţele infectate sunt o sursă serioasă de
infestare.

EXTENSION.UMN.EDU

Control:
• Ca şi la cancerul bacterian.

Simptome:
• Frunze: pete mici și umede, gălbui, cu forFoto 15. Pătarea unghiulară a frunzelor
mă unghiulară, limitate de nervuri; pe în
vreme umedă, picăturile mici de exudate bacteriene pe partea inferioară a frunzelor; odată ce concentraţia bacteriilor crește, are loc arsura centrului care cade ulterior; în formă
unghiulară, pete perforate pe frunze.
• Fructe: bacteriile pătrund adânc în ţesuturile care ating și infectează seminţele; fructele
mor ca urmare a putregaiului umed.
• Cotiledoane: apar pete unsuroase germinate din seminţe infectate; ele acoperă cotiledoanele și plantele mor.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Ashley’, ‘Cobra’, ‘Cortez’, ‘Diamante F1’, ‘Diva F1’,
‘Green Finger F1’, ‘Impact’, ‘Python’).
• Aplicaţi rotaţia culturilor la 2 ani.
• Creșteţi răsaduri în structuri izolate, dezinfectate.
• Dezinfectaţi solul în cadrul structurilor protejate.
• Reduceţi umiditatea aerului la 80–90%.
• Îndepărtaţi și distrugeţi frunzele infectate la apariţia primelor pete.
• Trataţi plantele rămase cu produse chimice care conţin cupru.
Arsura aureolată a fasolei (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola)
Arsura aureolată a fasolei este o boală bacteriană cauzată de Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola. Plantele gazdă principale sunt fasolea de Lima, fasolea roșie, fasolea pătată albă-roşie,
bobul, fasolea păstăi sau fasolea căţărătoare (Scarlet Runner), fasolea căţărătoare kudzu și fasolea de grădină (Phaseolus vulgaris). Dezvoltarea agentului patogen este foarte bine favorizată de
temperaturi reci – spre deosebire de alte arsuri bacteriene răspândite.
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Simptome:
• Pete mici umede pe frunze.
• Pete ce devin treptat de o nuanţă maro închis și înconjurate de un aureolă largă galben-verzui.
• Pete necrotice mici – spre deosebire de arsura bacteriană comună.
• Pete umede de apă pe păstăi vegetative.
• Atunci când zonele afectate de pe păstăi devin foarte pronunţate – seminţele se încreţesc și
pe stratul de seminţe se formează pete galbene.
• Dacă boala se răspândește – frunzele tinere se răsucesc, se îngălbenesc și survine eventuala moarte.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Boone’, ‘Cabot’, ‘Capris’, ‘Contesa’, ‘Crocket’, ‘Lewis’).
• Aplicaţi rotaţia culturilor la 2 ani.
• Îndepărtaţi materialul infectat din seră.
• Aplicaţi controlul chimic pe baza produselor din cupru.
Putregaiul moale bacterian al morcovului
(Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum)
Pectobacterium carotovorum este o bacterie transmisă de sol. Ea are o gamă largă de plante
gazdă, inclusiv morcovul, cartoful, tomatele, verdeţurile cu frunze, dovleacul și alte cucurbitacee,
ceapa și ardeiul verde. Bacteria intră în morcovi prin leziuni. Umiditatea ridicată și temperaturile
de cca 30 °C contribuie la dezvoltarea bolii și putregaiului.
Simptome:
• Putregaiul moale, apos și vâscos al rădăcinii.
• Putrezirea rapidă a miezului înconjurător al morcovului, epiderma rămâne intactă.
• Miros neplăcut din ţesutul putrezit.
• Îngălbenirea, ofilirea și colapsul frunzelor.
Control:
• Cultivaţi în sol bine drenat.
• Efectuaţi rotaţia culturilor.
• Evitaţi vătămarea ţesuturilor vegetale.
• Aplicaţi fertilizarea echilibrată.
• Utilizaţi irigarea optimă.
Putregaiul moale bacterian al andivelor (Erwinia spp.)
Această bacterie este un agent patogen comun al salatei verzi, andivei și cicoarei. Ea afectează majoritatea culturilor vegetale și unele buruieni. Bacteriile pot ușor să se răspândească prin
intermediul instrumentelor infectate și prin apa de irigare. Apariţia și dezvoltarea bolilor sunt
favorizate de condiţii calde și umede. Bacteriile intră în plantă prin răni.
Simptome:
• Leziuni umede.
• Leziuni care se extind pentru a forma o masă mare de putregai din ţesut de culoare crem
pe frunze.
• Crăparea leziunilor, care elimină un lichid ce capătă culoarea bronzului, maro închis sau
negru atunci când sunt expuse la aer.
Control:
• Efectuaţi rotaţia culturii.
• Plantaţi în soluri bine drenate sau pe paturi ridicate.
• Recoltaţi căpăţânele atunci când acestea sunt uscate.
• Evitaţi deteriorarea căpăţânelor în timpul recoltării.
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Putregaiul negru (pete pe frunze) la gulii și varza creaţă (varză de frunze, Kale)
(Xanthomonas campestris)
Putregaiul negru este una dintre cele mai distructive boli la plantele din familia Cruciferelor. Conopida, varza cu căpăţână și varza creaţă (varza de frunze) sunt printre cruciferele cele
mai sensibile la putregaiul negru. Broccoli, varza de Bruxelles, varza chineză, varza creaţă, gulia,
muștarul, rapiţa, napul suedez și napul turcesc se pot îmbolnăvi. Mai multe buruieni crucifere
sunt, de asemenea, plante gazdă. În condiţii calde și umede, pierderile de la putregaiul negru pot
depăși 50% datorită răspândirii rapide a bolii. Boala este predominantă în zonele în care plantele
rămân umede pentru perioade lungi de timp. Agentul patogen se răspândește prin seminţe infectate sau la irigarea prin aspersiune și este transmisă de insecte. Simptomele pot fi observate la
plante în orice stadiu de dezvoltare a acestora.
Simptome:
• Ofilirea anumitor părţi ale plantelor, frunzele devin galben-maro.
• Leziuni galbene, în formă de V, pe marginile frunzelor mature.
• Inele întunecate vizibile în secţiunea transversală a tulpinii.
Control:
• Utilizaţi seminţe certificate libere de agent patogen.
• Trataţi seminţele cu apă fierbinte.
• Efectuaţi rotaţia culturilor la fiecare 2 ani sau mai puţin (la plantele care nu fac parte din
familia Brassica).
• Utilizaţi soiuri rezistente atunci când sunt disponibile.
• Controlul buruienilor crucifere.
• Controlul insectelor.
• Evitaţi irigarea prin stropire.
Mana la ridichi (Streptomyces scabies)
Streptomyces scabies poate infecta culturile tuberculoase și rizomice. Această bacterie cauzează mana obişnuită la cartof, sfeclă, morcov, păstârnac, ridiche, nap suedez și nap turcesc. Ea
poate supravieţui pe resturile vegetale care se descompun în sol și nu necesită o plantă gazdă
pentru a menţine viabilitatea.
Simptome:
• Leziuni neregulate circulare de culoare maro-galben la rădăcini.
• Leziunile, în cele din urmă, fuzionează și afectează planta prin fisurile ţesutului.
• În zonele afectate încolţește masa bacteriană, acestea devenind de culoare roşu-maroniu
închis și ulcerate.
• Leziuni umflate și definite ca ţesut cornos superficial care acoperă suprafaţa tuberculilor.
• Zonele afectate ulcerate au o culoare închisă și sunt localizate pe suprafaţa sau adânc în
interiorul ţesutului.
• Leziunile manei pe suprafaţa tuberculilor; mana afectează tuberculii, tineri și leziunea se
extinde odată ce tuberculii se maturizează.
• Două sau mai multe tipuri de leziuni sunt prezente pe un singur tubercul.
Control:
• Includeţi alte culturi decât cele rădăcinoase în scheme de rotaţie.
• Evitaţi solurile cu pH ridicat; dacă este necesar, reduceţi pH-ul utilizând îngrășăminte producătoare de acid, cum ar fi sulfat de amoniu. Evitaţi sau limitaţi folosirea substanţelor
alcalinizante, cum ar fi varul, cenușa, gunoiul de grajd proaspăt, îngrășăminte sau alte
materiale care măresc alcalinitatea solului (pH 5,2 este suficientă pentru a preveni dezvoltarea agentului patogen al manei).
• Utilizaţi soiuri rezistente atunci când sunt disponibile.
• Aplicaţi irigarea optimă.
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Boli virotice
Virusul mozaicului tomatelor (ToMV)
Boala este cauzată de rase specifice de ToMV. Există mai mult de 150 de specii de plante gazdă,
inclusiv legumele (tomatele, ardeii și altele), flori și buruieni. Virusul poate supravieţui în frunzele uscate timp de 25 de ani. Este transmis prin seminţe. Frunzele infectate și resturile de rădăcini sunt sursele obişnuite de distribuire a infecţiei. Acesta poate fi, de asemenea, răspândit prin
instrumente contaminate, îmbrăcămintea și mâinile lucrătorilor în timpul activităţilor de rutină.
Temperaturile scăzute, lumina slabă și conţinutul ridicat de azot din sol sunt condiţii favorabile
pentru dezvoltarea bolii. Temperatura peste 30 °C, intensitatea ridicată a luminii și ratele mari
de fosfor și potasiu din sol suprimează dezvoltarea bolii. Perioada de incubaţie este de 10-14 zile.
Simptome:
Tomate (simptome influenţate de mediul ambiant):
• Frunze pestriţe cu pete de culoare galbenă și verde – mai întunecate.
• Frunze în formă de vâsc cu vârfuri ascuţite; frunze mai tinere răsucite.
• Fructele sunt deformate, cu pete galbene și pete necrotice atât pe fructele coapte, cât și
pe cele verzi.
• Peretele interior al fructului devine maro.
• Întreaga plantă pitică și florile decolorate.
Ardei:
• Simptome de mozaic pe frunzele superioare și deformarea lor.
• Fructe mai mici, cu o suprafaţă aspră.
• Creștere întârziată.
• Benzi negre lungi necrotice pe vârfuri, cauzând în cele din urmă ofilirea vârfului vegetativ (a conului în creştere).
Control:
• Utilizaţi cultivarele rezistente (de exemplu, ‘Armando F1’, ‘Barbarian F1’, ‘Big Beef F1’, ‘Brillante F1’, ‘Celebrity F1’, ‘Golden Rave F1’, ‘Hermosa’, ‘Maxifort F1’, ‘Primo Red F1’, ‘Sakura
F1’, ‘Samurai F1’, ‘Mamirio F1’, ‘Gravitet F1’, ‘Panekra F1’, ‘Sprigel F1’, ‘Parvati F1’, ‘Belle
F1’, ‘Vedetta F1’, ‘Velasco F1’, ‘Mondial F1’, ‘Monroe F1’, ‘Buran F1’, ‘Velocity F1’, ‘Rally’).
• Folosiţi seminţe sănătoase și material de plantare.
• Utilizaţi seminţe tratate termic atunci când cultivaţi soiuri sensibile.
• Îndepărtaţi resturile de plante și buruienile.
• Înainte și în timpul manipulării răsadului, spălaţi-vă pe mâini cu săpun pentru a inactiva
virusul.
Virusul mozaicului castraveţilor (CMV)
Virusul are o gamă largă de plante gazdă (1 200 specii), inclusiv Cucurbitacee, ardei, tomate,
spanac, salată verde, fasole și ţelină. Cele mai multe daune la tomate și ardei se produc în câmp
deschis. Boala este asociată cu vectorul: afidele frunzelor, acestea fiind transportatorul bolii. Există peste 200 de specii de afide. Printre ele, este răspândită afida frunzei de piersic. Virusul nu poate fi transmis prin seminţe, prin contact sau prin sol; nu poate supravieţui în resturile plantelor.
În timpul sezonului, virusul supravieţuiește la plantele gazdă ale buruienilor.
Simptome:
• Castravete: primele simptome vizibile la dezvoltarea culturilor timpurii sunt frunzele cele
mai mari ale plantelor infectate, ce expun leziuni de tip mozaic, mai târziu acestea răsucindu-se; plantele devin mici, nodulii scurţi, fructele mici.
• Tomate: frunzele cele mai mari prezintă leziuni de tip mozaic, uneori puternic deformate,
alungite, mai mici sau fibrilare; marginile limbului – filamentare sau asemănătoare cu
sfoare sunt foarte caracteristice pentru CMV și nu trebuie confundate cu simptomele de
ToMV (TMV); plantele grav atacate produc câteva fructe – mici, adesea pestriţe sau necrotice, cu o întârziere a maturizării.
• Ardei: leziuni de tip mozaic pe frunze, care devin deformate, deoarece nervul central obţine forma de zig-zag; plantele au o întârziere de creștere și noduri intercalate scurte fructele sunt deformate și, uneori, expun necroză în formă de inel.
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Control:
• Creşteţi soiuri rezistente (de exemplu, ‘Amiga F1’, ‘Cobra’, ‘Concquistador’, ‘Impact’,
‘Python’, ‘Turbo F1’, ‘Delano F1’, ‘Defense F1’, ‘Hudson F1’, ‘Jazzer F1’).
• Efectuaţi controlul afidelor frunzelor folosind insecticidele sistemice.
• Aplicaţi insecticidele și spray-urile cu ulei mineral pentru virușii non-persistenţi cu transmitere vectorială.
• Utilizaţi seminţe certificate, fără virus.
• Păstraţi culturile fără afide.
• Eliminaţi plantele gazde alternative.
Boala petelor de bronz a tomatelor (TSWV)
Există peste 271 de plante gazdă ale acestui virus. Boala aduce provoacă o mare daună economică pentru legume (în primul rând pentru tomate şi ardei), plante ornamentale, tutun și alte
culturi. Virusul nu poate fi transmis prin seminţe și nu supravieţuiește în sol. Acesta este transmis de insecte mici numite trips, care introduc agentul patogen atunci când sug seva plantei în
timpul hrănirii. În prezent, există nouă vectori raportaţi: Frankliniella occidentalis (trips de flori
occidentale); F. schultzei; F. Fusca (trips de tutun); Thrips tabaci (trips la ceapa); T. setosus; T. moultoni; F. tenuicornis; și Scirtothrips dorsalis. Primele patru sunt cei mai importanţi ai acestei boli
şi frecvent întâlnite în sere.
Virusul iernează în rădăcinile plantelor buruienilor și în sistemul agenţilor patogeni ai transportatorilor de purtători de virus (permanenţi). Acesta este transmis de insecte adulte și larve de
trips imature. Durata perioadei de incubaţie (8–12 zile) depinde de condiţiile mediului.
Simptome:
• Tomate: pete mici circulare şi superficiale pe frunzele superioare; pete de bronz și benzi
necrotice pe frunze, care apar mai târziu pe tulpini; când zonele necrotice devin mai mari,
frunzele arată arse și slăbesc; cercurile concentrice mari portocalii cu diametrul de 2 cm
sunt observate pe fructele coapte, dar acestea nu pătrund în pericarp.
• Ardei verde: stagnarea de creştere și îngălbenirea plantei întregi; frunze de tip clorotic sau
cu un aspect mozaicat cu pete necrotice; dungi necrotice apar pe tulpinile care se extind
până la lăstarii terminali; pete galbene cu inele concentrice sau dungi necrotice observate
pe fructele coapte, acestea devenind necomercializabile.
• Salată: infecţia începe pe o parte a plantei; mai târziu devine clorotică cu petele brune;
încetinirea creşterii pe o parte a plantei este caracteristică.
Control:
• Izolaţi paturile de răsad de plantele ornamentale la culturile înflorite sau sensibile.
• Îndepărtaţi buruienile în interiorul și în afara serelor de sticlă sau din plastic.
• Folosiţi plase cu ochiuri fine pentru a exclude pătrunderea tripşilor.
• Aplicaţi insecticide sistemice pentru a controla agenţii patogeni.
• Îndepărtaţi plantele care prezintă simptome tipice.
Virusul îngălbenirii infecţioase a tomatelor (TICV)
Gama largă de plante gazdă include tomate, ardei, cartofi și anghinare, plante ornamentale
și specii de buruieni. TICV este transmis de musculiţa albă de seră Trialeurodes vaporariorum
într-o manieră semipersistentă. Este un virus transmis prin floem. În prezent nu există varietăţi
de tomate rezistente.
Simptome:
• Primele simptome – îngălbenirea frunzelor de jos între nervuri.
• În stadiul ulterior – pete roșiatice între secţiunile galbene.
• Răsucirea frunzelor care se întăresc și devin fărâmicioase.
• Pe măsură ce boala progresează – apar simptome similare în straturile superioare (Pasev
și colab., 2012).
• Infestare severă – deteriorarea fructelor, afectând negativ calitatea și recolta.
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Virusul galben al castravetelui
(Virusul pseudo-galben al sfeclei) (BPYV)
Acest virus afectează castravetele, pepenele
galben, salata verde, tutunul și unele buruieni.
El nu rămâne în sol și/sau resturi de plante și
nu este transmis prin contact. Musculiţa albă de
seră (T. vaporariorum) poartă virusul. Perioada
de incubaţie este de aproximativ 2 luni.

DAF.QLD.GOV.AU

Control:
• Folosiţi răsaduri sănătoase.
• Controlaţi vectorul – musculiţa alba de seră.
• Utilizaţi Encarsia formosa pentru a controla cu succes T. vaporariorum în seră.

Simptome:
• Pe peţiolul de frunze mature – ţesutul între nervuri devine mai deschis la culoare
și galben, nervurile rămânând de culoare
verde închisă.
• Frunzele galbene infectate, se răsucesc în
Foto 16. Virusul galben al castravetelui
jos și devin fragile.
• Boala se extinde treptat în straturile superioare ale plantei.
• Fructele rămân verzi, dar o parte din ovare încetează să se dezvolte (Hristova și colab.,
1983), în timp ce recolta scade cu 40–50%.
Control:
• Respectaţi măsurile de igienă sanitară în seră, adoptaţi rotaţia culturilor și stabiliţi o zonă
fără plante ornamentale în jurul serei.
• Îndepărtaţi buruienile în interiorul și în exteriorul serei.
• Folosiţi răsaduri sănătoase.
• Aplicaţi controlul vectorial.
• Instalaţi plase anti-insecte pe uși și gurile de aerisire.
• Utilizaţi capcane de lipici galbene sub orificiile de aerisire și lângă uși.
Virusul mozaicului galben al ardeiului (PYMV)
Mozaicul galben al ardeiului afectează, de asemenea, tomatele. Multe specii de afide transmit
acest virus într-o manieră non-persistentă.
Simptome:
• Leziuni inelare a nervurilor, arsuri și model de mozaic galben deschis.
• Distorsiune de frunze și încetinirea creşterii plantelor.
• Dezvoltarea modelului mozaicului și deformarea fructelor.
Control:
• Utilizaţi soiuri rezistente (de exemplu, „Aliance F1”, „Cortes F1”).
• Controlaţi prezenţa afidelor frunzelor folosind insecticidele sistemice.
• Aplicaţi insecticidele și stropitoarea cu ulei mineral pentru controlul vectorilor virușilor
nepersistent transmisibili.
• Folosiţi răsaduri sănătoase, certificate, fără de afide.
• Eliminaţi buruienile în jurul serei.
Virusul încreţirii frunzelor de căpșun (SCrV)
SCrV are o gamă îngustă de plante gazdă printre speciile de Fragaria, atât cele cultivate, cât și cele
sălbatice. Virusul este răspândit în întreaga lume, inclusiv în Europa. Acesta este transmis la căpșun
de afide, inclusiv de afida căpșunului Chaetosiphon fragaefolii. Infectarea cu afide este pe viaţă. Durata ciclului de transmisie depinde de condiţiile de temperatură. La temperaturi mai scăzute perioada
de incubaţie este mai lungă. Simptomele variază în raport cu soiul și cultivarul căpșunului.
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Simptome:
• Frunze distorsionate și încreţite.
• Dezvoltarea inegală a pliantelor în mărime și formă.
• Pete clorotice mici, în formă neregulată, adesea asociate cu nervurile.
Control:
• Utilizaţi plante fără viruși.
• Controlul agenţilor patogeni, inclusiv Chaetosifon fragaefolii.
• Eliminaţi materialul vegetal bolnav.
Viruşi de fasole: virusul mozaicului comun al fasolei (BCMV)
și virusul mozaicului galben al fasolei (BYMV)
Aceste virusuri atacă fasolea, lucerna, trifoiul, secara, alte leguminoase și flori, cum ar fi gladiolele. BCMV se transmite prin seminţe, dar nu se găsește, de obicei în leguminoase sălbatice.
Acesta este răspândit de cel puţin 12 specii de afide. BYMV nu se transmite prin seminţe în fasole;
el iernează în plantele gazde, cum ar fi trifoiul, leguminoasele sălbatice și unele flori, cum ar fi
gladiolele. Este răspândit de mai mult de 20 de specii de afide.
Simptome:
• BCMV: Simptomele variază în funcţie de soiul de fasole și tulpina bolii. Un mozaic neregulat de culoarea galben deschis și verde/verde închis apare pe frunze de-a lungul nervurilor
pe partea opusă a frunzei verzi; frunzele se pot încreţi și se deformează, ceea ce duce adesea la răsucirea frunzelor. Seminţele sunt afectate de BCMV.
• BYMV: Simptomele variază în funcţie de tulpina virusului, stadiul de creștere și soiul de
fasole. Marcajele de mozaic galben sau verde contrastante apar pe frunziș; Uneori planta
are pete galbene pe frunziș și frunzele tinere deseori încep să atârne, urmată de răsucirea
frunzișului, frunze lucioase și planta încetează să crească. Numărul de seminţe din păstăi
se micşorează semnificativ.
Control:
• Distrugeţi plantele infectate.
• Utilizaţi seminţe fără boală.
• Faceţi rotaţia culturilor dacă a existat vreo infecţie în trecut.
• Controlul afidelor cu un săpun insecticid sau ulei de neem.

KRISHISEWA.COM

Virușii cepei: Pătarea galbenă a irisului
(stânjenelului)/
Virusul pătării galbene a stânjenelului
(IYSV) şi Dungata galbenă a cepei (OYDV)
Plantele gazdă ale IYSV sunt ceapa, usturoiul,
prazul, Irisul (stânjenelul), lisianthus pop. (Clopotei de Texas/Eustoma spp) și unele buruieni.
Virusul este transmis doar de tripsul cepei, tripşii tabaci (“Thrips tabaci”). Boala are potenţialul
de a se răspândi rapid în seră în cazul în care un
număr mare de tripşi ce conţin virusul sunt prezenţi. Virusul nu este transmis prin seminţe și
nu se găsește în bulbi sau sol. El poate supravieţui în timpul iernii pe diferite plante gazdă, cum
ar fi ceapa irisului, alstroemeria (crin peruan) și
Foto 17. Dungata galbenă a cepei
prazul, de asemenea, în tripşii infectaţi. OYDV
are o gamă îngustă de plante gazdă (ceapă, usturoi, ceapă eșalotă și puţine allium-uri (iarbă) ornamentale). Acesta supravieţuiește în bulbi și poate fi transmis în timpul reproducţiei vegetative.
El este răspândit de afida piersicilor verzi “Myzus persicae” și unele alte afide.
Simptome:
• IYSV: Leziuni în formă de romb pe frunze; leziunile au adesea un centru verde. Răsadurile
pot fi ucise. Plantele infectate sever au un aspect de plante subdezvoltate.
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•

OYDV: dungi galbene la baza primelor frunze adevărate; mai târziu – simptomele apar pe
frunzele în curs de dezvoltare: de la dungi galbene până la îngălbenirea completă. Frunzele devin încreţite și aplatizate și pot cădea. Bulbii devin subdimensionaţi.

Control:
• Eliminaţi plantele infectate.
• Nu creșteţi ceapa în apropierea altor culturi de allium.
• Utilizaţi numai seminţe sănătoase.
• Păstraţi culturile libere de afide şi tripşi: aplicaţi săpun insecticid sau ulei de neem.
• Nu există niciun control chimic pentru această boală, dar există insecticide eficiente împotriva agenţilor patogeni.
Viruşi de ceapă: virusul mozaicului al usturoilui (GMV) și
virusul dungilor galbene al prazului (LYSV)
Plantele gazdă pentru GMV sunt ceapa si usturoiul. Acesta se răspândește vegetativ și poate fi
transmis și prin diferite specii de afide. Plantele gazdă penru LYZV sunt ceapa, usturoiul, prazul
și drimia maritima (Urginea maritima); este la fel transmis prin afide.
Simptome:
• GMV: mozaic, macotaj clorotic, stripare (dungaree) și decolorarea (pistruierea) frunzelor;
simptomele sunt mai pronunţate la frunzele tinere; încetinirea creşterii plantelor infectate
și dimensiunea bulbilor este redusă.
• LYZV: la praz – stripare galbenă neregulată a întregii lamine (limb foliar), în special la
baza ei; frunzele întregi pot deveni galbene și plantele afectate sunt mai mici și cântăresc
mai puţin decât în mod normal. La usturoi – stirpare clorotică şi galbenă sau decolorarea
frunzelor este similară cu cea de la praz.
Control:
• Îndepărtaţi plantele infectate; această activitate poate reduce răspândirea secundară în
cadrul culturilor.
• Utilizaţi seminţe libere de virus.
• Păstraţi culturile libere de afide.
• Izolaţi culturile de cele infestate din aceeași specie.
• Utilizaţi insecticidele sistemice pentru că sunt eficiente împotriva virușilor transmiși de
afide non-persistenţi.
Bolile asociate cu nervurile mari:
Virusul cu nervură mare Mirafiori (MiLBVV) şi
Virusul asociat cu nervurile mari (LBVV)
Boala asociată cu nervurile mari a salatei a fost atribuită infecţiei de către virusul asociat cu
nervuri mari (LBVV), vectorizat de ciuperca solului Olpidium brassicae. Descoperirea celui de-al
doilea virus transmis prin sol în salată, virusul cu nervură mare Mirafiori (MiLV) a condus recent
la o reinvestigare a rolului LBVV în complexul de boli asociate cu nervurile mari. Simptomele
foliare sunt similare pentru ambele boli și ele apar în zonele majore de creștere a salatei de la
temperaturi reci la cele temperate și, de asemenea, în zonele subtropicale.
Simptome
• Nervurile lărgite, înălbite și prezentând o decolorare galbenă.
• Frunzele devin pliate sau încreţite și, în cele din urmă, îngroșate.
• Frunzele exterioare revin în poziţie verticală.
Control:
• Selectaţi soiuri rezistente.
• Utilizaţi seminţe sănătoase.
• Spălaţi câmpul cu soluţie de cloropicrin sau dazomet. Verificaţi recomandările locale.
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Viruși de spanac: virusul mozaicului la castravete (CMV),
virusul răsucirii frunzelor de sfeclă (Curtovirus) (BCTV),
virusul “rattle” al tutunului (TRV) și
virusul petelor de bronz/boala petelor de bronz (TSWV)
Acești viruși au numerose grupe de plante gazdă care cuprind multe culturi agronomice și
specii de buruieni. CMV este vectorizat de afide; BCTV este transmis de chicada de sfeclă; TSWV
– de tripşi; TRV – de nematozi de sol. Toţi virușii pot provoca daune substanţiale când are loc plantarea spanacului în perioada toamnei devreme.
Simptome:
• CMV: cloroză ușoară la frunzele tinere și cele înguste sau “încreţite”; în stadii avansate de
infecţie, creşterea plantelor deseori se opreşte și frunzele coroanei de sus pot fi atacate
complet, distrugând punctul apical de creştere.
• BCTV: Oprirea creşterii și cloroza frunzelor; frunzele mai tinere din centrul rozetei sunt
adesea foarte clorotice, extrem de ondulate și rigide; plantele mor, de obicei la câteva săptămâni după apariţia simptomelor.
• TRV: Pete galbene și necrotice, măcinarea și încreţirea frunzelor de spanac.
• TSWV: Pe frunze se formează pete inelare, pete rotunde și necrotizare.

INSECTE
Afidele (păduchii) (familia Aphididae)
Afida cartofului (Macrosiphum euphorbiae), afida verde al piersicului (Myzus persicae), afida
cătinei (Aphis nasturtii) și afida bumbacului (Aphis gossypii) sunt frecvent prezente în sere și afectează mai multe culturi.
Unele specii prezintă alternanţa unor generaţii partenogenetice sexuale și asexuale. Afidele
adulte şi cele în stadiu matur se hrănesc prin introducerea părţilor aparatului bucal asemănătoare acului (“stylet”) în părţile vegetale (frunze, tulpini și fructe). Afidele preferă ţesutul vegetal
tânăr și moale, de obicei, prezente pe partea superioară a coronamentului lângă tulpini și ramuri,
precum și pe părţile inferioare ale frunzelor și pe bobocii de flori. Infestarea severă de afide încetineşte creșterea și dezvoltarea plantelor. Afidele secretă un lichid lipicios „roua de miere”, care
servește ca un mediu pentru dezvoltarea de ciuperci saprofite negre „mucegai de funingine”, care
contaminează frunzele, florile și fructele, care afectează producţia totală. Pe lângă daunele aduse
plantelor prin nutriţie directă și excreţie de „rouă de miere”, afidele provoacă vătămări indirecte,
fiind purtători de agenţi patogeni de boli infecţioase ale plantelor, inclusiv viruși.
În condiţii favorabile, afidele se dezvoltă rapid, iar numărul lor mic atinge rapid proporţii de
focar. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută au un efect negativ asupra populaţiilor de afide; condiţiile adecvate pentru dezvoltarea afidelor sunt temperaturi moderate, nu mari (22–24 °C)
și umiditate relativ ridicată (70–80%). Afidele pot avea mai multe generaţii pe sezonul de creștere
în seră. Se recomandă selectarea atentă a pesticidelor pentru a evita dezvoltarea rezistenţei.
Control:
• Folosiţi seminţe certificate.
• Eliminaţi buruienile care pot servi ca rezervor pentru vectorii și agenţii patogeni.
• Utilizaţi benzi adezive, găleţi sau pânze pe care se scutură dăunătorii pentru a monitoriza
populaţiile de afide.
• Utilizaţi dușmani naturali, cum ar fi unele specii: Aphidius spp., Chrysoperla carnea și Coleomegilla maculate, care sunt disponibile în comerţ. Revizuiţi reglementările locale legate
de eliberarea prădătorilor naturali în câmp.
• Respectaţi toate regulile și reglementările privind pesticidele la nivel naţional și internaţional.
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Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) și
musculiţa tutunului (Bemisia tabaci) (HEM. Aleyrodidae)
Musculiţa albă de seră este unul dintre principalii dăunători în seră din întreaga lume. Adulţii
sunt insecte mici de aproape 1,5 mm în lungime acoperite cu solzi albi. Ouăle proaspăt depuse sunt
de culoare verzui la gălbui, culoarea de ceară; în funcţie de temperatură, acestea devin mai întunecate după 2 zile. Femelele depun 60-300 de ouă (în funcţie de temperatură, nutriţie și alţi factori)
plasate pe partea inferioară a frunzei, în primul rând în grupuri aranjate într-un semicerc. După
eclozare, tânăra nimfă caută un loc de hrănire, își pierde picioarele și rămâne nemişcată.
Musculiţa albă de seră are 10-12 generaţii; fiecare generaţie durează 24-47 de zile, în funcţie
de temperatură. Toate etapele de dezvoltare ale musculiţei albe de seră au loc pe partea inferioară a frunzei. Ele pot provoca, de asemenea, daune indirecte ca vectori, transmiterea virusului
”beet pseudo-yellows virus” (BPYV) (pătarea galbenă a sfeclei) și alte boli provocate de viruşi.
Asemănător cu afidele, adulţii musculiţelor albe de seră, precum și cele la etape mature secretă
o rouă de miere.
Acumularea mare de rouă de miere permite creșterea unei ciuperci saprofilate negre sau a
mucegaiului de funingine. Plantele infectate încetinesc dezvoltarea; frunzele și părţile afectate
ale plantelor devin galbene și, în cele din urmă, cad. Reproducerea (înmulţirea) musculiţei albe
de seră are loc foarte repede și provoacă daune semnificative. Ouăle, precum și musculiţele albe
de seră mature și cele adulte pot fi găsite simultan (generaţii care se suprapun); acest lucru face
controlul dificil.
Control:
• Utilizaţi seminţe certificate.
• Eliminaţi buruienile.
• Folosiţi plase împotriva insectelor.
• Monitorizaţi populaţiile în mod regulat (la fiecare 3 zile) folosind numere vizuale sau cartonaşe lipicioase.
• Eliminaţi resturile vegetale după recoltare pentru a reduce rezervoarele de agenţi patogeni și pentru a elimina gazdele alternative pentru agenţii patogeni.
• Adoptaţi controlul biologic folosind, de exemplu, ciuperci patogene, cum ar fi Ashersonia,
Verticillium lecanii și Paecilomyces fumosoroseus, viespi endoparazitare (Encarsia și Eretmocerus) și gândaci de pradă din genul Macrolophus (Loginova și Yankova, 2003 )
• Utilizaţi pesticide selective compatibile cu controlul biologic (de exemplu, BioNeem Plus
1,5 CE, Timorex 66 EC) (Yankova și colab., 2011).

Tripşii cepei (Thrips tabaci) și tripşii de vest
a florilor (Frankliniella occidentalis) sunt speciile cele mai frecvente de tripşi prezente la legumele cultivate în seră și producţia de căpșuni în
cadrul agriculturii în spaţii protejate. Daunele
apar direct atunci când adulţii și cei ce se află la
stadiul imatur de dezvoltare sug seva din frunze
și mugurii de flori, sau indirect ca vectori transmit agenţii patogeni, cum ar fi virusul petelor de
bronz (TSWV) al tomatelor. Florile afectate cad,
ducând la scăderea producţiei de fructe. Infestările cu acarieni duc la încetinirea creşterii.
Tripşii pot fi prezenţi pe tot parcursul anului în
condiţii de seră.

MANETI-LAMARDEVERDE

Tripşii cepei (Thrips tabaci) și tripşii florilor de vest (Frankliniella occidentalis)
(familia Tripidae)

Foto 18. Tripşii florilor de vest

Control:
• Folosiţi răsaduri certificate curate.
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Eliminaţi buruienile.
Monitorizaţi direct sau prin utilizarea cartonaşelor (cardurilor) lipicioase; se recomandă
capcane lipicioase albastre.
Utilizaţi măsuri de control biologic ca, de exemplu, acarianul prădător Amblyseius cucumeris, soldăţelul Orius spp. și ciuperca Verticillium lecanii; sau acarienii prădători care trăiesc
în sol Hypoaspis mile și Hypoaspis aculeifer care controlează tripşii din sol.
Aplicaţi pesticide dacă populaţiile de tripşi sunt scăpate de sub control.

Musca minieră și Musca minieră din America de Sud (Liriomyza bryoniae și L. huidobresis)
(familia Agromyzidae)
Musca minieră a tomatelor (Liriomyza bryoniae) și Musca minieră din America de Sud (Liriomyza huidobrensis) sunt două dintre cele mai frecvente muște miniere din întreaga lume. Adulţii
sunt muștele mici negre, au o lungime de 1,2–2,3 mm. Ouăle sunt mici ovale albe lăptoase, plasate
câte unul. Larva este triunghiulară și de o culoare galbenă deschis-portocaliu. Pupa este de culoarea galbenă aurie până la culoarea maro închis, de obicei, se află în mine sau sol, dacă există.
Pot să se dezvolte mai multe generaţii pe sezonul de creștere, în funcţie de temperatură. În timpul
ovipoziţiei, în principal pe partea superioară a frunzei, adulţii fac numeroase puncţii, din care
se scurge seva – sursa lor de hrană. Ţesutul frunzelor din jurul înţepăturilor devine galben, ofilit
și pătat. Imediat după eclozare, larvele intră în ţesutul mezofilic al frunzelor, creând „minele”
caracteristice. Pe măsură ce larvele cresc, minele devin mai mari, diminuând capacitatea fotosintetică a plantei. Fiecare mină poate conţine o larvă, dar în infestări grave mai multe mine sunt
observate pe o singură frunză.
Control:
• Îndepărtaţi rămășiţele culturilor anterioare.
• Instalaţi plase împotriva insectelor pe uși și orificii pentru a reduce circulaţia muștelor din
câmpurile din apropiere de sere. Adoptaţi controlul biologic: alternative bune sunt astfel
de organisme folositoare, ca Dacnusa sibirica, Diglyphus iseae și Opius pallipes. Reţineţi, că
muștele miniere sunt rezistente la mai multe clase de insecticide (Yankova și colab., 2008).
• Luaţi în considerare controlul chimic în funcţie de disponibilitatea pesticidelor: consultaţi agentul local și distribuitorul de pesticide cu privire la disponibilitatea biopesticidelor
recent dezvoltate; reţineţi că majoritatea substanţelor chimice vizează etape imature de
dezvoltare.

Mai multe specii de omizi (familia Noctuidae)
Există mai multe specii de omizi care afectează producţia de seră: Helicoverpa armigera (omida fructelor), molia – Y-argintie (Autographa gamma) și “golden twin-spot” (Chrysodeixis chalcites). Toate cele trei specii sunt considerate defoliatoare. Omida fructelor dezvoltă trei generaţii
pe an în producţie continuă. Omizile se hrănesc cu frunze și distrug florile, mugurii și fructele.
Molia – Y-argintie produce cel puţin trei generaţii pe an. Omizile se hrănesc cu frunze mai tinere,
cauzând defolierea. În mod similar, “golden twin-spot” (Chrysodeixis chalcites) are, de asemenea,
mai multe generaţii care se suprapun în cadrul operării în seră.
Control:
• Eliminaţi resturile vegetale de cultură și a buruienilor de control.
• Aplicaţi tratamente regulate ale solului (inclusiv aratul/afânatul, atunci când este posibil)
în sere în cazul în care cultura este plantată direct în sol sau când are loc reutilizarea mediului de sol, pentru a ajuta la reducerea populaţiilor de dăunători.
• Adoptaţi controlul biologic: Trichogramma evanescens – parazitoid folosit cu succes.
• Luaţi în considerare controlul chimic, selectarea substanţelor chimice care vizează stadiul
imatur. Tratamentul cu biopesticide (de exemplu, Bacillus turingensis) poate fi aplicat, de
asemenea, la stadiul imatur.
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Tuta absolută a tomatelor (Tuta absoluta; familia Gelechiidae)
Tuta absolută a tomatelor este o problemă relativ recentă în producţia de tomate în sere. Adulţii sunt fluturi de dimensiuni medii de aproximativ 5-6 mm lungime. Lungimea aripilor din faţă
este mai mare decât lăţimea lor, cu franjuri pe marginea exterioară. Ele sunt de o culoare de la
maroniu la argintiu, cu o pată neagră pe prima pereche de aripi. Oul este alungit și în formă de
oval, alb lăptos de o culoare galbenă. Larvele tinere sunt gălbui, mai târziu transformându-se din
verdele gălbui în roz strălucitor. Pupa este de culoarea maro strălucitor. Omizile T. absoluta sapă
căi “mine” în frunze și tulpini și, de asemenea, penetrează în interiorul fructelor, provocând daune semnificative culturilor solanacee, cum ar fi tomatele, vinetele, ardeiul și cartoful. În funcţie
de temperatură, dezvoltarea unei generaţii de T. absoluta variază de la 29 la 38 de zile, rezultând
în mai multe populaţii în cadrul operaţiunilor din seră. Adulţii sunt activi pe timp de noapte; în
timpul zilei se ascund în coronamentul culturilor. Femelele depun până la 260 de ouă în timpul
duratei lor de viaţă. Eclozarea se produce la 4-6 zile după depunerea ouălor. Sunt patru vârste ale
larvei cu o durată de 12–15 zile. Atâta timp cât este disponibilă hrana, acestea nu intră în diapauză (Harizanova și colab., 2009).
Omizile se hrănesc în mine pe frunze, tulpini și fructe. Cele mai grave daune apar la fructe, deoarece aspectul acestora este distrus. Odată ce s-a sfârşit hrănirea, larvele părăsesc mina pentru
formarea pupei, care poate avea loc în sol, pe suprafaţa frunzei sau în interiorul minelor. Tuta absolută la tomate poate ierna ca un ou, pupă sau adult. Populaţiile se pot suprapune într-un singur
sezon de creștere. În timpul infestărilor masive, părţile afectate ale plantelor se usucă și, în cele
din urmă pier; fructele pot fi deformate și nu pot fi comercializate. Fructele deteriorate reprezintă
mijlocul potenţial de contaminare și apariţie a problemelor secundare patogene ale dăunătorilor.
Control:
• Adoptaţi măsuri preventive, cum ar fi utilizarea răsadurilor libere de dăunători.
• Eliminaţi buruienile.
• Adoptaţi rotaţia culturilor utilizând plante care nu fac parte din familia solanaceelor.
• Aplicaţi aratul/afânatul solului și eliminaţi reziduurile de cultură anterioare pentru a reduce populaţiile de dăunători.
• Instalaţi plase împotriva insectelor.
• Utilizaţi capcane de feromoni pentru a detecta dăunătorii.
• Folosiţi controlul biologic utilizând cei doi agenţi eficienţi disponibili pentru controlul Tutei absolute a tomatelor: Macrolophus caliginosus și Nesidiocoris tenuis.
• Luaţi în considerare controlul chimic, dar aveţi grijă să aplicaţi substanţe chimice eficiente, deoarece această insectă a demonstrat deja rezistenţă la mai mulţi compuși chimici,
care creează dificultăţi în timpul realizării controlului chimic.

Coropişniţa (Gryllotalpa gryllotalpa, familia Gryllidae)
Coropişniţa este o insectă problematică în pepiniere. Ea prosperă în soluri umede și bogate în
humus. Coropişniţa sapă tuneluri subterane aproape de rădăcini; aici insecta îşi face mine și se
hrănește cu răsaduri de plante, seminţe și tulpini. Numărul plantelor este vizibil redus. Când este
afectată partea subterană a plantelor mature, în cele din urmă ele se ofilesc și mor.
Control:
• Folosiţi momeli cu un amestec eficient de gunoi de grajd proaspăt și produse chimice.

Păianjenul roşu comun (Tetranychus urticae, familia Tetranichidae)
Adulţii păianjenului roşu comun sunt mici, în formă de oval și cu patru perechi de picioare.
Au o formă de iarnă şi vară. Forma de iarnă este de culoare roşu-cărămiziu, iar cea de vară este
de culoare galben-verde. Masculii sunt mai mici decât femelele. Ouăle sunt tipic sferice, netede și
transparente, asemănătoare picăturilor de apă. La etapele imature sunt de culoare verde-galben,
iar larvele de prima vârstă au doar trei perechi de picioare. Protonimfa și deutonimfa sunt exemplare mai mari cu patru perechi de picioare, similare cu adulţii.
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Acarienii prosperă în condiţii uscate de caniculă. Păianjenul roşu comun trăieşte și se hrăneşte în primul rând pe frunze, dar poate fi, de
asemenea, găsit în alte părţi ale plantelor, inclusiv fructe. Infestări masive provocate de păianjenul roşu comun conduc acarienii să producă
pânze caracteristice păianjenului. Acarienii
se hrănesc sugând seva; o pată sub forma unui
punct verde deschis poate fi văzută în cazul în
care se face puncţia. Mai târziu, petele se unesc
și frunza devine pătată (marmorată). Păianjenul
roşu comun preferă să se hrănească cu frunze
mature sau părţi ale plantelor care prezintă un
conţinut scăzut de apă. Din cauza infestării puternice de către păianjenului roşu comun, plantele se usucă și în cele din urmă pier.

OSU-IAEP SIR
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Foto 19. Doi păianjeni roşii comuni adulți,
nimfe și ouă

Control:
• Eliminaţi buruienile și resturile culturilor anterioare.
• Menţineţi un regim echilibrat de irigare.
• Monitorizaţi vizual marginile încăperii, deoarece infestarea tinde să înceapă aproape de
uși, orificii de ventilaţie sau deschideri.
• Utilizaţi acarianul prădător Phytoseiulus persimilis pentru a controla acarianul de păianjen roşu comun.

Nematozii nodulilor rădăcinilor (Meloidogyne spp.)
Nematodul nodulilor rădăcinilor, Meloidogyne incognita, este cea mai frecventă specie întâlnită la castravete, tomate, ardei și vinete. În producţia de seră acesta poate provoca pierderi semnificative a recoltei. M. javanica predomină în regiunile calde; M. arenaria se găsește pe soluri
nisipoase ușoare și este adesea prezent împreună cu M. incognita; M. hapla este prezent în condiţii cu clima continentală și pe culturile de iarnă. Numărul de generaţii variază de la 4 la 7, în
funcţie de temperatură și umiditate. Nematozii nodulilor rădăcinilor iernează în calitate de larve
și femele în sol, în resturile de plante și pe unele plante gazde sălbatice. Femela depune ouă la
14–31,5 °C. Fertilitatea medie este de 600-800 de ouă în timpul ciclului de viaţă. A doua etapă juvenilă (J2) – sau larvele de invazie – eclozează din ouă. Masculii apar primăvara și toamna, după
care reproducerea este partenogenetică. Larvele penetrează plantele aproape de vârful rădăcinii
în creștere, trecând la ţesutul conductor, unde încep să se hrănească. Hrănirea duce la mutaţia
celulelor gazdei – hipertrofie, dispariţia membranelor celulare și formarea celulelor gigantice
și a celulelor gale, (de tipul “galls”). Aceste celule gale, (de tipul “galls”) au forme anormale și
dimensiuni diferite. Iniţial, ele sunt albe și mai târziu devin mai întunecate. Sistemul rădăcinii
încetează să funcţioneze corect și plantele se usucă și mor. Frunzele devin uscate de jos în sus.
Zonele afectate de penetrarea nematozilor acţionează ca puncte de intrare pentru agenţii unor
boli; în plus, recoltele scad.
Control:
• Folosiţi seminţe certificate.
• Eliminaţi resturile vegetale și menţineţi echipamentul curat utilizând formalina (1 : 50).
• Faceţi rotaţia culturilor.
• Utilizaţi soiurile de tomate rezistente (de exemplu, „Buran F1”, „Rally F1”, „Mondial F1”,
„Panekra F1”).
• Efectuaţi altoirea de legume ce au fructe pe portaltoiuri tolerante/rezistente (de exemplu,
„Maxifort”, „Beaufort”, „Survivor”, „Body”).
• Aplicaţi controlul biologic utilizând ciuperca transmisă de sol Paecilomyces lilacinus.
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Gândacul (gărgăriţa) rădăcinii de căpșun dezvoltă o generaţie pe an care iernează în rădăcinide de căpșun ca larve (mai rar ca gândaci (gărgăriţe) adulţi/adulte). Gândacii care sunt la etapa
“imago” rămân în sol înainte de a veni la suprafaţă pentru a penetra apoi sistemul radicular.
Într-o infestare puternică, frunzele mature –
și, în cele din urmă întreaga plantă – se ofilește
complet. Într-o ușoară infestare, plantele înfloresc și formează fructe, dar sunt mici și fără gust
și, adesea devin uscate la maturare.

OSU-IAEP SIR

Gândacul (gărgăriţa) rădăcinii de căpşun
(Otiorrhynchus rugosostriatus,
familia Curculionidae)

Foto 20. Gândacul (Gârgăriţa rădăcinii de căpșun)

Control:
• Cultivaţi plante sănătoase de căpșun.
• Aplicaţi tratamente chimice împotriva adulţilor dimineaţa devreme sau după-amiază târziu, atunci când aceștia sunt mai susceptibili de a fi în mișcare.

Gândacul florii de căpșun (Anthonomus rubi Hrbst, familia Curculionidae)

Gândacul florii de căpșun dezvoltă o generaţie pe an, iernând în calitate de gândac adult în stratul solului de suprafaţă sub frunzele căzute și alte părţi ale plantelor. La începutul primăverii intră
în mugurii de căpșun și se hrănește cu polen. Acesta aduce daune frunzelor, peţiolului frunzelor
și mugurilor, făcând găuri cu ajutorul rostrului său. El începe depunerea de ouă după hrănirea suplimentară. Femela face incizii în pedunculul florii și introduce ouăle în mugurii (bobocii) de flori.
Larvele cresc în mugurii de flori afectaţi şi căzuţi. În cazul când pedunculii de flori sunt doar
ușor deterioraţi, mugurii nu cad, dar devin uscaţi. Principalele daune cauzate de acest dăunător
are loc în timpul depunerii de ouă.
Control:
• Efectuaţi controlul împotriva gândacului adult înainte de depunerea ouălelor.

Acarianul căpșunului (Tarsonemus pallidus Banks, familia Tarsonemidae)
Acarienii căpșunului iernează ca femele în stratul solului de suprafaţă, sub resturile vegetale,
în frunzele și mugurii plantei de căpșun. Primăvara, acarienii căpșunului, situaţi pe partea inferioară a frunzelor aproape de nervurile frunzelor, se hrănesc prin suptul sevei provocând frunzele
să obţină culoarea galben și să se usuce. Acarienii preferă frunzele tinere și fragede, care nu sunt
încă pe deplin dezvoltate și bogate în apă, carbohidraţi solubili și proteine. Plantele puternic infestate continuă să crească, dar calitatea produselor se deteriorează pe măsură ce fructele sunt
mai mici, cu un conţinut mai scăzut de zahăr. Acarianul căpșunului preferă umiditatea ridicată.
Umiditatea relativă scăzută a aerului și temperaturile ridicate din timpul verii duc la o populaţie
redusă de acarieni, deoarece nu le place căldura.
Control:
• Utilizaţi material săditor originar din zonele montane (adică din locuri unde nu există acarieni).
• Selectaţi zonele cu drenaj bun și la o anumită distanţă de plantaţiile vechi.

Mineratorul cepei (genul Allium), (Napomyza gymnostoma)
Mineratorul cepei (genul Allium) provoacă daune culturilor din genul Allium, dar cele mai
grave leziuni se găsesc în praz. Mineratorul cepei (genul Allium) dezvoltă 3-4 generaţii pe an,
ceea ce face controlul dificil. El iernează ca o pupă în tulpinile prazului, situat la sfârșitul minei
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și foarte rar în sol sub plante. Daunele nu se găsesc, de obicei după recoltarea culturii. Minele
aproape drepte, îndreptate spre partea de jos pot
fi observate pe cele 3-4 frunze externe ale tulpinii false. În timpul creșterii, tulpinile plantelor
afectate devin crăpate în lungime, agenţii patogeni intră în acestea și au tendinţa de a putrezi.
Uneori, tulpina falsă a prazului, deteriorat de
muscă, devine roz și putrezește în timpul depozitării. În plantele puternic infestate, este posibil
să se găsească 5-15 larve și pupe în tulpini.

ARAMEL.FREE.FR
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Control:
• Reduceţi densităţile plantelor pe unitate
de suprafaţă.
Foto 22. Mineratorul cepei (genul Allium)
• Evitaţi cultivarea pe perioade lungi de
timp în aceeași zonă.
• Aplicaţi practici regulate de prelucrare a solului.
• Utilizaţi material sănătos de înaltă calitate de plantare.
• Îndepărtaţi resturile vegetale.
• Aplicaţi controlul chimic împotriva muștelor adulte înainte de a depune ouăle.

Musca cepei (Onion maggot) (Hylemyia antiqua)
Acest dăunător atacă în special ceapa și usturoiul. Musca cepei dezvoltă două generaţii de celule gale (de tipul “galls”) complete și o a treia generaţie parţială. Ea iernează ca o pupă în sol la
o adâncime de 10-20 cm. Muștele din prima generaţie încep să zboare la sfârșitul lunii aprilie. Își
depune ouăle pe frunze, bulbi și la suprafaţa solului din apropierea plantelor. Larvele din prima
generaţie provoacă pagube, găurind plantele sub frunze. Ele pătrund de-a lungul tulpinii și se
deplasează spre bulb. Plantele deteriorate au o dezvoltare slabă, devin moi (flasce), și în cele din
urmă, se ofilesc. Ţesutul afectat fermentează și emite un miros neplăcut de ceapă putredă. Se pot
dezvolta mai multe larve într-o singură plantă și ele atacă tulpinile următoarelor plante pentru
a se hrăni.
Control:
• Plantaţi mai devreme, odată ce semănatul târziu este atacat mai puternic.
• Semănaţi la densitate optimă.
• Îndepărtaţi plantele cu simptome de deteriorare pentru a preveni mutarea larvelor către
plante sănătoase.
• Îndepărtaţi toţi bulbii din sol și eliminaţi ceapa ofilită, deoarece dezvoltarea muștei continuă în bulbi.
• Aplicaţi controlul chimic împotriva insectelor adulte înainte de a-și depune ouăle.

Acest dăunător dăunează cepei, usturoiului
și prazului destinate consumului proaspăt și
producţiei de seminţe. Se dezvoltă două generaţii anual. Ea iernează ca adult și pupă în resturile plantelor și în alte spaţii protejate. Depune
ouă unul câte unul pe frunzele și racemele cepei.
Larvele sapă fâșii înguste și pătrund în frunzele
sau tulpinile purtătoare de flori, săpând șanţuri
longitudinale în parenchimul frunzelor. Epiderma superioară nu este afectată.

138

HANTSMOTHS.ORG

Molia prazului (Acrolepia assectella)

Foto 23. Molia prazului
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În timpul creșterii frunzelor, epiderma devine crăpată. Omizile intră în inflorescenţe și ronţăie florile; o parte din seminţele desecate având ca rezultat roada și calitatea redusă.
Control:
• Eliminaţi buruienile periodic și îndepărtaţi reziduurile plantelor.
• Monitorizaţi permanent pentru a vă asigura că plantele au o germinare uniformă și o creștere sănătoasă.
• Stropiţi plantele tinere în fazele incipiente pentru a evita deteriorarea.

Musca morcovului are două generaţii pe an.
Acest dăunător iernează sub formă de pupă în
sol. Larvele formează tuneluri de culoarea ruginii în rădăcini. Rădăcinile deteriorate sunt
deformate, fără gust și aproape improprii consumului. Frunzele plantelor deteriorate devin
de culoare roșu-violet și mai târziu galbenă și se
ofilesc.
Control:
• Asiguraţi rotaţia culturilor și izolaţi-le.
• Eliminaţi periodic buruienile.
• Îndepărtaţi plantele deteriorate.
• Aplicaţi controlul chimic în perioadele de
zbor și depunerii de ouă.

HANTSMOTHS.ORG

Musca morcovului (Psila rosae)

Foto 24. Musca morcovului

Limacşii (Limacidae family)
Limacşii sunt dăunători polifagi. Densitatea lor este deosebit de mare în anii care au primăveri calde şi umede. Acest dăunător dezvoltă mai multe generaţii pe an. Este un dăunător hidrofil,
nocturn. El face foraje neregulate pe frunze, tuneluri longitudinale, depozitează o peliculă lunecoasă și poluează produsele.
Control:
• Aplicaţi practici în mod regulat de cultivare a solului în timpul vegetaţiei.
• Implementaţi un regim optim de irigare.
• Îndepărtaţi buruienile în perioada de vegetaţie.
• Folosiţi momeli pentru a reduce deteriorarea plantelor.
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PARTEA II. Abordarea tematică
Tabelul 1. Fungicidele utilizate în producţia de sere
Fungicide
(ingredient activ)

Boli de bază
(ţintă)

Culturi

Comentarii

Produse chimice
Azoxystrobin

Alternarioza târzie/devreme,
mana, făinarea

Tomate, castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare, curativă și eradicantă

Benalaxyl

Mana

Castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare, curativă și eradicantă

Benthiavalicarb

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid sistemic local cu acţiune
protectoare și curativă

Boskalid

Făinarea

Castravete, salată

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Chlorotalonil

Alternarioza devreme

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Copper calcium
sulphate (Bordeaux
mixture)

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Copper hydroxide

Alternarioza târzie, mana

Tomate, castravete

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Copper oxychloride

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Cymoxanil

Alternarioza târzie/devreme,
mana

Tomate, castravete,
salată

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Dazomet

Agenţi patogeni ai solului

Legume

Fumigantul solului

Difenoconazole

Alternarioza devreme,
făinarea

Tomate

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Dimethomorph

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare

Famoxadone

Alternarioza târzie, mana

Tomate, castravete

Strobilurin non-sistemic: fungicid
cu acţiune protectoare

Fenamidone

Alternarioza târzie, mana

Tomate, castravete,
ceapă

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Folpet

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Fosetyl-aluminium

Alternarioza târzie, mana

Castravete, tomate,
ardei

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Kresoxym-methyl

Făinarea

Castravete

Fungicid semi-sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Mancozeb

Alternarioza târzie/devreme,
mana, antracnoza

Tomate, castravete,
salată, ceapă, căpşun

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Mandipropamide

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare și curativă

Mefenoxam

Alternarioza târzie/devreme,
mana

Tomate, castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Metam sodium

Agenţi patogeni ai solului

Legume

Fumigantul solului

Metiram

Alternarioza târzie/devreme

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Penconazole

Făinarea

Tomate, castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Propamocarbhydroxychloride

Agenţi patogeni ai solului

Legume

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă
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Fungicide
(ingredient activ)

Boli de bază
(ţintă)

Culturi

5

Comentarii

Propineb

Alternarioza târzie

Tomate

Fungicid de contact cu acţiune
protectoare

Tebuconazole

Făinarea

Castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Tetraconazole

Făinarea

Tomate, castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Thiophanate-methyl

Agenţi patogeni ai solului,
mucegai gri / alb la frunze,
ofilirea din cauza fusariumului

Legume

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Thiram

Agenţi patogeni ai solului

Legume

Fungicid non-sistemic cu acţiune
protectoare

Triadimenol

Făinarea

Castravete, tomate,
salată, ardei

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare, curativă și de
eradicare

Triadimenol

Făinarea

Castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare, curativă și de
eradicare

Trifloxystrobin

Făinarea

Castravete

Fungicid sistemic cu acţiune
protectoare și curativă

Bacillus pumilis
(Sonata)

Făinarea/mana

Castravete, salată

Biopesticid de contact

Bacillus subtilis
(Serenade)

Făinarea/mana, alternarioza
devreme

Legume

Biopesticid de contact preventiv

Fusarium oxysporum
var. lycopersici

Agenţi patogeni ai solului

Legume

Biopesticid preventiv

Streptomyces
griseoviridis

Pătarea frunzelor (alternarioza) şi putregaiurile rădăcinii

Legume

Biopesticid de contact

Streptomyces lydicus

Mana/Făinarea, putregaiul gri, Legume
Agenţi patogeni ai solului

Biopesticid de contact preventiv

Trichoderma
harzianum

Agenţi patogeni ai solului

Biopesticid preventiv

Bioproduse

Legume
Pesticide botanice

Uleiuri botanice

Făinarea

Castravete

Fungicid botanic de contact

HF-Pilzvorsorge

Făinarea, putregaiul gri

Tomate, castravete

Extracte din plante și uleiuri
vegetale de fenicul Fungicid
botanic de contact

Timorex 66 EC

Făinarea

Castravete

Ulei din Malaleuca alternifolia

Timorex Gold

Făinarea

Castravete

Extract din planta M. alternifolia

Trilogy

Făinarea, alternarioza
devreme

Tomate, castravete

Extract hidrofob din uleiul de Neem

Alte produse
Săpun insecticid

Făinarea

Castravete

Produse de contact

Bicarbonat de
potasiu

Făinarea şi altele

Toate legumele

Fungicide de contact

Sulf

Făinarea

Toate legumele

Fungicide de contact

Notă:
Efectele pesticidelor asupra duşmanilor/inamicilor naturali pot fi găsite la: www.koppert.com, www.biobest.be. Fermierii sunt încurajaţi să utilizeze aceste informaţii pentru a lua decizii de gestionare. Vă rugăm să verificaţi dacă ingredientul
activ este încă autorizat.
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Tabelul 2. Insecticide utilizate pentru combaterea dăunătorilor în producţia de seră
Insecticide
(ingredient activ)

Dăunători ţintă

Culturi

Comentarii

Insecticide
Abamectin

Minerator, păianjenul roşu
comun

Legume

Insecticid cu acţiunea la nivelul
contactului şi stomacului

Acetamiprid

Afide, Musculiţa albă de seră,
tuta absolută la tomate, tripşi

Tomate, castravete,
ardei, vinete

Insecticid sistemic

Bifenazate

Păianjenul roşu comun

Vinete, castravete,
ardei, tomate

Insecticid cu acţiune de contact

Chlorantraniliprole

Tuta absoluta la tomate, molia Tomate, vinete,
Y-argintie, omida fructelor
Salată
bumbacului

Insecticid cu acţiune de contact și a
tractului intestinal
Modulatori ai receptorului
Ryanodină

Cypermethrin

Musculiţa alba de seră, afide,
minerator, thripşi

Legume

Insecticid de contact și acţiune de
respingere

Deltamethrin

Omida fructelor bumbacului,
musculiţa albă de seră, afide,
tripşi

Tomate, ardei,
vinete, salată

Insecticid cu acţiune de contact,
cu efectul acţiunii puternice
(knock-down)

Dimethoate

Musculiţa albă de seră, afide,
tripşi, păianjenul roşu comun

Tomate, ardei,
castravete

Insecticid sistemic de contact și a
tractului intestinal

Emamectin
benzoate

Tuta absolută la tomate,
omida bumbacului

Tomate

Insecticid non-sistemic din grupul
“avermectinelor” cu acţiune de
penetrare

Fenpiroximat

Păianjenul roşu comun

Legume

Acaricid nesistemic de contact și a
tractului intestinal

Gamma-cyhalothrin

Afide

Legume

Insecticidi cu acţiune de contact

Hexitiazox

Păianjenul roşu comun

Castravete

Acaricid sistemic local cu acţiune
de contact

Imidacloprid

Afide, tuta absolută la tomate, Castravete, ardei
minerator, tripşi

Insecticid sistemic cu acţiune de
contact contact și asupra tractului
intestinal

Indoxacarb

Omida fructelor bumbacului;
tuta absolută la tomate

Tomate, ardei,
vinete

Acţiunea de contact și asupra
tractului intestinal

Metaflumizone

Tuta absolută la tomate

Tomate

Efect iniţial toxic, puternic şi rapid
de eliminare (efect knock-down)
Contactul și acţiunea la nivelul
tractului intestinal
Blocant al canalelor de sodiu

Oxamyl

Nematode de rădăcină

Tomate, castravete,
ardei, vinete

Produs sistemic de contact și
acţiune asupra tractului intestinal

Pyridaben

Musculiţa albă de seră, afide,
păianjenul roşu comun

Tomate, castravete

Acţiune de contact împotriva
insectelor și acarienilor

Pyriproxyfen

Musculiţa albă de seră

Tomate, castravete

Insecticid de contact și a tractului
intestinal
Hormonul juvenil

Thiacloprid

Afide

Legume

Insecticid sistemic de contact și
acţiune la nivelul tractului intestinal

Thiamethoxam

Musculiţa albă de seră, afide

Castravete, tomate,
ardei

Insecticid sistemic de contact și
acţiune la nivelul tractului intestinal
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Insecticide
(ingredient activ)

Dăunători ţintă

Culturi

5

Comentarii

Bioinsecticide
Azadirachtin

Tuta absolută la tomate,
păianjenul roşu comun

Legume

Biopesticid sistemic cu acţiune de
contact și a tractului intestinal

Pyrethrin

Musculiţa albă de seră, afide

Legume

Bioinsecticid de contact, cu efect
puternic, toxic de eliminare și a
tractului intestinal

Spinosad

Tuta absolută la tomate,
mineratorul, molii (familia
Noctuidae), tripşi

Tomate, castravete,
ardei, vinete

Bioinsecticid cu acţiune asupra
tractului intestinal și de contact

Bacillus thuringiensis

Omizi (Caterpillars)

Legume

Bioinsecticid cu acţiune asupra
tractului intestinal

Paecilomyces lilacinus

Nematozii nodulilor
rădăcinelor

Legume

Bionematicide: ciuperca solului P.
lilacinusis este un agent patogen
care parazitează pe nematodele
galelor la toate etapele de
dezvoltare ale lor.

Notă:
Efectele pesticidelor asupra prădătorilor naturali pot fi găsite pe pagina: www.koppert.com sau www.biobest.be. Fermierii sunt încurajaţi să utilizeze aceste informaţii pentru a lua decizii de management. Vă solicităm să verificaţi dacă
ingredientul activ este încă autorizat.
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REZUMAT
Producerea răsadurilor are o importanţă deosebită la cultivarea legumelor. În cazul în care
fermierii nu utilizează răsaduri de înaltă calitate, sănătoase și viguroase, potenţialul recoltei nu
poate fi atins. Acest capitol descrie mijloacele tehnico-materiale, practicile și materialele de management utilizate pentru la producerea răsadurilor. Recomandările privind BPA care vizează
fermierii exploataţiilor mici agricole sunt furnizate pentru oferirea metodelor agricole eficiente,
asigurând cultivarea răsadurilor de legume de înaltă calitate.

INTRODUCERE
Producerea răsadurilor de legume este un proces foarte important. Dacă fermierii nu utilizează răsaduri de înaltă calitate, sănătoase și viguroase, potenţialul scontat de obţinere a
roadei nu poate fi atins. Deși fermierii continuă să producă ei înșiși răsaduri, producerea răsadurilor în scop comercial în pepiniere specializate la un nivel înalt este o tendinţă mondială. Tehnologiile de producere au fost dezvoltate treptat pentru a ajunge la stadiul actual
de dezvoltare a sistemului modular. În acest sistem, fiecare plantă-răsad crește într-o celulă
individuală: există mai puţină concurenţă între plante și mai multă uniformitate. În plus, este
necesară mai puţină forţă de muncă pentru pregătirea și sterilizarea solului, umplerea paletelor și creșterea răsadurilor.
Producerea răsadurilor de înaltă calitate este foarte importantă în obţinerea producţiei culturilor în seră. Deși nu există standarde bine determinate, răsadurile sunt, în general, definite ca
fiind de înaltă calitate atunci când au următoarele caracteristici:
•
absenţa infecţiilor cu boli și dăunători;
•
capacitatea de a supravieţui în medii nefavorabile după răsădire;
•
sistem de rădăcină bine dezvoltat; şi
•
zonă bine dezvoltată a frunzelor, fără defecte vizuale ale frunzelor, cum ar fi cloroza
(ţesuturile ce s-au îngălbenit) sau necroza (ţesuturi moarte).
Întrebări-cheie
•
•

De ce este important să aveţi răsaduri de bună calitate?
Care sunt cele mai importante mijloace tehnico-materiale și sisteme utilizate într-o seră din cadrul
pepinierei?

•

Care sunt cele mai importante materiale utilizate în producţia de răsaduri? Ce cerinţe trebuie
acestea să îndeplinească?
Cum puteţi recunoaște un răsad de înaltă calitate?
Care sunt cele mai importante probleme în managementul răsadurilor de legume?
Care sunt principalele tehnici de control al creșterii răsadului şi de întărire a acestuia?
Care sunt problemele de bază legate de răsadurile altoite și care este scopul acestora?
Care sunt principalele tehnici aferente răsadurilor altoite?

•
•
•
•
•
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Există discrepanţe mari în producţia de pepinieră între ţările ESE. Aceasta variază de la aproape 100% în Albania, Grecia, Turcia și Croaţia, și puţin mai mult de 0% în Moldova, Macedonia de
Nord, Muntenegru și Serbia.21

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ PENTRU PRODUCEREA RĂSADURILOR
Plantele tinere sunt, în general, foarte sensibile la stresurile abiotice și biotice. Prin urmare,
sera pentru răsaduri în pepinieră trebuie să fie echipată pentru a asigura condiţii optime de creștere. Locaţia și orientarea sunt cruciale pentru producerea cu succes a răsadurilor. Într-adevăr,
este important să se maximizeze uniformitatea luminii solare și, prin urmare, sera din pepinieră trebuie să fie situată la o distanţă suficientă de copacii sau clădirile înconjurătoare pentru a
preveni umbrirea în timpul zilei. În plus, o seră bună pentru pepinieră trebuie să fie echipată cu
anumite instrumente și sisteme, descrise mai jos.

Incubatorul de germinare a seminţelor
Incubatorul de germinare este, de obicei, o cameră izolată cu temperatură controlată și umiditate relativă. Scopul este de a facilita procesul de germinare într-un spaţiu limitat, evitând, de
asemenea, costurile de încălzire a unei sere mari la temperatura de germinare. Incubatoarele
de germinare sunt echipate cu un sistem de încălzire/răcire pentru controlul temperaturii și un
sistem de irigare prin microaspersie, ceaţă, capilare pentru umidificare. Circulaţia aerului este
importantă pentru a asigura temperatura și umiditatea uniformă în toată camera, evitând astfel
germinarea și dezvoltarea inegală a răsadului.

Sistemul de suport al paletelor
Paletele sunt amplasate la o distanţă de ≥ 5 cm deasupra nivelului solului, susţinute de rafturi,
blocuri de lemn, fire sau ghivece/vase. Când rădăcinile de răsaduri iau contact cu aerul de sub paletă, vârfurile rădăcinii mor, încurajând astfel, formarea unui bulb de rădăcini în modul: tăierea
rădăcinilor aeriene.

Sistemul de irigare trebuie să asigure o distribuţie uniformă a apei – de cea mai mare
importanţă pentru creșterea uniformă a răsadurilor. Producătorii mici pot lua în considerare
irigarea răsadurilor folosind irigarea manuală
cu ajutorul furtunului. Cu toate acestea, producătorii mari trebuie să instaleze conducte de
pulverizare aeriană. Cele mai eficiente sisteme
de irigare utilizează grinzi rulante aeriene prin
care un braţ cu duze de pulverizare se mişcă mecanic peste patul modulelor.
Cu orice sistem de irigare, celulele de la marginea paletelor exterioare ale blocului se vor usca
mai repede decât cele amplasate în centru. Din
acest motiv, poate fi necesară o udare manuală.

BALLIU

Sistemul de irigare

Foto 1. Sistem de irigare cu braţ aerian

Sistemul de încălzire
Orice sistem care asigură o temperatură uniformă, fără a elibera fumuri toxice pentru plante,
este acceptabil pentru încălzirea unei sere. Surse de energie adecvate includ gaze naturale, combustibil, lemn, reziduuri din industria uleiului de măsline și electricitate.
21

Vezi Partea I, Capitolul 2.
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Arderea incompletă a produselor petroliere produce gaz de etilenă care poate provoca pierderea plantelor; prin urmare, o ventilaţie adecvată este esenţială pentru toate sistemele. Cerinţele
reglementare de încălzire depind de pierderea de căldură din construcţie.

Sistemul de răcire
Serele pot fi ventilate folosind orificii laterale și de creastă (acoperiș) care rulează pe toată
lungimea construcţiei. Ventilatoarele pot fi deschise la necesitate pentru a reduce temperaturile
din seră. Pe măsură ce temperatura exterioară crește, poate fi necesară o mișcare artificială a
aerului pentru a menţine temperaturile din interior la nivelul optim pentru creșterea plantelor;
în acest caz, se va utiliza ventilaţia forţată de către ventilatoare electrice.
Dacă temperaturile de vară depășesc nivelurile acceptabile și nu pot fi corectate prin ventilaţie naturală sau forţată, răcirea prin evaporare este o alternativă. Sistemul de ventilatoare și
casete folosește răcirea prin evaporare pentru a elimina căldura excesivă și a adăuga umiditate.22
Aceasta duce la micșorarea umidităţii în jurul plantelor și reduce necesarul de irigare.
Umbrirea poate fi, de asemenea, adoptată pentru a răci serile din pepinieră. Se pot utiliza
diferite materiale și sisteme pentru exterior sau interior. Cea mai eficientă, dar și cea mai costisitoare opţiune este să folosiţi ecrane interne de aluminiu mobile, care pot fi, de asemenea, utilizate
pentru a reduce pierderile termice în nopţile reci. Orice tip de sistem de umbrire este adoptat,
producătorul trebuie să fie conștient de faptul, că intensitatea redusă a luminii va determina întârzierea creșterii răsadurilor. Din acest motiv, umbrirea trebuie folosită doar temporar, în cele
mai calde ore ale zilei.

MATERIALE PENTRU PRODUCEREA RĂSADURILOR
Seminţe
O cerinţă principală a sistemului de propagare a modulului este sămânţa de înaltă calitate.
Nu numai germinarea unui procent înalt de seminţe este importantă, dar și seminţele trebuie să
aibă, de asemenea, vigoare mare. De regulă, seminţele pentru utilizarea modulului trebuie să
aibă un procent de germinare de cel puţin 90%. În plus, acestea trebuie să fie libere de dăunători
și necontaminate de bolile transmise prin seminţe. Prin urmare, se recomandă utilizarea seminţelor dintr-o sursă fiabilă și testarea ratei de germinare înainte de plantare.
Pe măsură ce seminţele îmbătrânesc, rata germinării scade în funcţie de condiţii și specii. Temperaturile ridicate și umiditatea ridicată în mediul de depozitare fac ca declinul să fie foarte rapid.

Paletele din polietelenă expandată sunt cele
mai utilizate pe scară largă de către producătorii
de răsaduri de legume cultivate în scop comercial în majoritatea ţărilor, dar sunt utilizate și
palete rigide din plastic. Paletele de polistiren
expandat sunt mai puţin costisitoare, dar au următoarele dezavantaje:
• Pot fi ușor deteriorate și rupte.
• Răsadurile se pot înrădăcina în paletă,
ceea ce creează dificultăţi la extragerea
împreună cu pământul, chiar și în tăvi noi.
• Acestea sunt greu de curăţat.
Criteriile de selectare a paletelor includ: speciile de plante, condiţiile de creștere, disponibilitate
locală și tipul de semănători mecanice utilizate.
22

BALLIU

Palete

Foto 2. Răsaduri de ardei în paletă de polistiren

Vezi Partea II, Capitolul 1.
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Curăţarea paletelor este importantă. Bolile transmise şi cauzate de sol pot trece de la plantele
unui ciclu de producţie la plantele următorului ciclu. Paletele din plastic trebuie sterilizate prin
înmuierea în soluţii formaline sau de hipoclorid de natriu de 10% (Kubota și colab., 2013). Paletele din polistiren nu pot fi tratate cu formalină, dar pot fi tratate cu o soluţie pe bază de cupru (3%).
Containerele (recipientele) trebuie apoi clătite bine pentru a evita toxicitatea chimică și uscate
înainte de utilizare. Paletele pentru răsad din polistiren nu trebuie utilizate mai mult de 2-3 ori.

Substraturi
Având în vedere volumul mic al mediului de creștere în containerele de răsad, substratul trebuie să aibă proprietăţi fizice specifice. Pot fi utilizate diferite medii de creștere, dar materialul cel
mai frecvent folosit pentru producţia de răsaduri de legume este turba, datorită proprietăţilor sale
chimice, biologice și fizice excelente. În sistemele de producţie a culturilor hidroponice, cuburi
de vată minerală sau recipiente umplute cu perlit, piatră ponce, vermiculită și alte substraturi
anorganice sunt utilizate la producerea răsadurilor. Există o tendinţă în creștere spre utilizarea
substraturilor fără turbă. Atunci când alegeţi un mediu de creștere, este important să se înţeleagă
pe deplin proprietăţile sale, deoarece acestea afectează reacţia plantelor și costurile de producţie.
Potrivit lui Gruda și colab. (2013), proprietăţile preferate pentru mediile de creștere includ:
• raportul volum-greutate redus;
• aerarea suficientă și rezervele de apă ușor disponibile;
• proprietăţi bune de rehidratare după uscare;
• structură stabilă;
• capacitate corespunzătoare de tamponare a pH-ului;
• absenţa compușilor toxici;
• activitate scăzută a microorganismelor;
• absenţa seminţelor de buruieni, dăunătorilor și agenţilor patogeni; și
• nivel scăzut de îngrășăminte.
Amestecurile de creștere industrială sunt folosite pe scară largă în industria răsadurilor de
legume și în industria transplanturilor (răsadurilor). Ele includ constituenţi și aditivi a mediului
de creștere. Constituenţii mediilor de creștere includ combinaţii de turbă și alte materiale organice sau anorganice. Aditivii mediilor de creștere includ îngrășăminte, materiale calcaroase, agenţi
de control biologic sau de umectare. Pepinierele comerciale adesea amestecă turbă cu perlit sau
vermiculită pentru a crește capacitatea de reţinere a apei a substratului în creștere și pentru a
evita fluctuaţiile de volum ale conţinutului de apă a substratului exclusiv de turbă.
Uneori, fermierii creează și utilizează amestecuri de produse proprii, folosind resurse locale. Cu
toate acestea, amestecarea a doi sau mai mulţi constituenţi nu are ca rezultat o valoare medie directă a acestor componente, iar amestecul poate reprezenta uneori o «cutie neagră». În plus, amestecul
pentru creșterea seminţelor trebuie sterilizat pentru a nu avea boli și seminţe de buruieni.
Adăugarea apei în mediile de creștere înainte de a le introduce în recipiente ajută la menţinerea unui anumit nivel de apă și îmbunătăţește considerabil rehidratarea substratului. Acest lucru
este foarte important pentru materialele uscate și cele non-standard. Compactarea substratului în
containere nu va modifica doar raportul de volum-greutate, ci va afecta la rândul său alte caracteristici fizice, cum ar fi porozitatea și volumul de apă și aer. La o producţie de intensitate mare,
pentru răsadurile crescute în seră irigate frecvent, se recomandă utilizarea unor substraturi cu
un raport redus de volum-greutate.

MANAGEMENTUL RĂSADURILOR
Tehnica „ideală” pentru producerea răsadurilor este de a obţine o plantă de la început până
la sfârșit printr-o creștere lentă, constantă, neîntreruptă și cu un stres minim. Întrucât condiţiile
ideale de creștere există rar, creșterea plantelor ar putea avea nevoie să fie monitorizată prin
aplicarea dirijată a apei, a temperaturii și a îngrășămintelor. Etapele principale ale acestui proces
sunt descrise mai jos.
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Umplerea paletelor și semănatul în palete
Paletele pot fi umplute cu medii de creștere, fie manual, fie folosind mașini speciale. Umplerea manuală este eficientă pentru pepinierele mici, dar pentru operaţiuni la scară largă, mașinile
de umplere specializate sunt o opţiune mai bună.
În ambele cazuri, nivelul substratului trebuie să fie la câţiva milimetri sub marginea celulei și
să fie ușor presat pentru a crea un mediu uniform pentru însămânţare.

BALLIU

Semănatul se poate face manual, folosind
unelte mici de semănat manual sau semănătoare cu dozarea seminţelor în vid, în funcţie de
cantitatea de răsaduri produse. Seminţele trebuie așezate orizontal peste substrat în centrul
fiecărei celule. Evitaţi poziţionarea seminţelor
pe verticală, deoarece ar fi mai dificil pentru
eliberarea frunzelor embrionare din stratul de
acoperire a seminţei ca urmare a germinării seminţelor.
După însămânţare, paletele necesită acoperire cu un substrat de material care ar curge
liber şi de calitate fină. Cele mai utilizate materiale de acoperire sunt turba, vermiculita și
Foto 3. Poziţionarea optimă a semănatului
perlita. Vermiculita este preferată, deoarece
seminţelor în tavă
este ușor de aplicat uniform, permite o aerare
bună, nu suportă creșterea algelor și nu permite creșterea rădăcinii între celule. Odată ce sămânţa este acoperită, paletele sunt udate și puse
la germinare.
Epoca de semănat trebuie să fie realizată reieșind de la ultima etapă de livrare a producţiei:
depinde de perioada de livrare ţintă, care, la rândul său este determinată de programul final de
realizare a culturilor. Timpul necesar pentru a atinge stadiul de creștere adecvat pentru răsădire
variază și depinde de: speciile de cultură, condiţiile climatice (de exemplu, radiaţia solară, temperatura aerului de zi și de noapte) și concentraţia de CO2, precum și de metodele de creștere (de
exemplu, substrat, îngrășământ și tavă). Experienţa este necesară pentru a prognoza cu exactitate
timpul de efectuare și finalizare a plantării răsadurilor.

Inocularea microorganismelor care stimulează creșterea
Practicile agricole moderne – în special, metodele de cultivare și aplicarea îngrășămintelor
minerale – au, ca rezultat, reducerea progresivă a diversităţii și frecvenţei microorganismelor din
sol. În special, fosforul este cunoscut că are un efect negativ asupra ciupercilor micorizale arbusculare (AM) (Nouri și colab., 2014). În producţia intensivă de seră, apariţia naturală a ciupercilor
AM este, prin urmare, limitată.
Pentru a minimiza acest risc, micoriza este uneori aplicată extern la plantele în creștere.
Inocularea unui amestec de ciuperci AM (Glomus intradadices, G. etunicatum, G. mosseae,
G. geosporum, G. clarum) în substratul de creștere a răsadurilor de tomate și castraveţi (10%
din volumul alveolelor) a îmbunătăţit semnificativ rata de supravieţuire și recolta în condiţii de
sere-solarii (Balliu și colab., 2015; Babaj și colab., 2014). Au fost efectuate experimente privind
utilizarea rizobacteriilor, care favorizează creșterea plantelor (PGPR), dar nu sunt raportate
beneficii practice clare.

Germinarea
Alveolele sunt, de obicei aşezate pe o paletă (100–150 microghivece) până la începerea germinării. Este important să se menţină condiţii optime pentru fiecare specie pentru a îmbunătăţi
uniformitatea, a minimiza timpul și a reduce costurile generale pentru producţia de răsaduri.
Factorii de mediu care afectează germinarea includ temperatura, umiditatea relativă și lumina.
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Doar câteva seminţe (de exemplu, la salata verde) necesită lumină pentru germinare; majoritatea germinează mai bine în întuneric. Este important ca conţinutul de apă al substratului să rămână constant până la apariţia seminţelor. Prin urmare, o stare de umiditate a aerului aproape
saturată trebuie menţinută în camera de germinare prin intermediul dispozitivelor de evaporare.

BALLIU
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Regimul de temperatură este foarte important pentru germinarea bună și uniformă. Prin
urmare, monitorizarea temperaturii în timpul germinării este esenţială. Pentru majoritatea culturilor, temperatura din interiorul camerei de germinare trebuie să fie stabilă. Doar câteva specii
(de exemplu, vinetele și portaltoiul său Solanum torvum) necesită o temperatură oscilantă (Kubota și colab., 2013).
Paletele trebuie mutate în seră, odată ce apar fisurile stratului de seminţe și plantulele încep
să apară, pentru a preveni alungirea excesivă (foto 4 și 5). Temperatura optimă și timpul pentru
germinare variază în funcţie de specie. Temperaturile optime de germinare pentru răsadurile de
legume de bază sunt enumerate în Tabelul 1.

Foto 4. Timpul adecvat pentru îndepărtarea paletelor
din camera de germinare

Foto 5. Alungirea tulpinii de răsad din cauza întârzierii
scoaterii tăvii din camera de germinare

Regimul de temperatură
Odată ce paletele au fost transferate din camera de germinare, trebuie să fie aplicate temperaturi ușor mai scăzute în mediul de creștere. Temperaturile optime de creștere în timpul zilei
și nopţii pentru mai multe culturi sunt prezentate în Tabelul 1. Culturile legumicole din sezonul
cald (tomate, ardei, vinete și culturile cucurbitacee) sunt supuse leziunilor apărute în rezultatul
răcirii. Răcirea are loc atunci când răsadurile sunt expuse la temperaturi mai mari de temperatura de îngheţ, dar sub 10 °C pentru o perioadă lungă de timp. Răcirea conduce la încetinirea în
creştere și apariţia clorozei la plante și poate avea un efect de durată asupra vitezei de adaptare
şi supravieţuire a răsadurilor în câmp. Pentru culturile sensibile, se recomandă o temperatură
minimă în seră de 10 °C.

Regimul de irigare
Analiza completă a apei trebuie efectuată în fiecare an, deoarece calitatea apei poate varia
considerabil în timp. Acest lucru este valabil în special atunci când apa este luată din puţuri
de mică adâncime (de suprafaţă) sau din zonele cu nivel ridicat al apelor subterane. PH-ul apei
utilizate pentru udarea răsadurilor în ghiveci trebuie să fie de 5,5–6,5. La aceste niveluri, macronutrienţii și micronutrienţii sunt ușor disponibili pentru plante. Valorile pH-ului prea mari pot
provoca deficit de fier, adesea ducând la apariţia frunzelor noi de culoare verde pal; pH-ul prea
scăzut poate provoca toxicitatea micronutrienţilor (de exemplu, borul).
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Tabelul 1. Intervale optime de temperatură pentru germinarea seminţelor și
creșterea diferitelor răsaduri de legume
Perioada de germinare
Cultura

Perioada după germinare

Temperatura de
germinare (°C)

Aprox. nr. de zile
până la germinare

Temperatura de
creştere – zi (°C)

Temperatura de
creştere – noapte (°C)

Tomate

21–24

3–4

18–21

10–18

Ardei

26–28

4–6

18–21

12–18

Culturi de varză

18–24

2–3

12–18

8–5

Culturi cucurbitacee

24–30

2–3

21–24

12–18

Ceapă

18–24

3–4

16–18

8–15

Apa din iazuri și puţuri este adesea alcalină (pH > 7,0) și trebuie tratată cu acid pentru a reduce pH-ul. Atunci când valorile pH-ului sunt scăzute și bicarbonaţii în apă sunt < 10 mg/l, aceștia
trebuie adăugaţi pentru a stabiliza pH-ul. Utilizarea bicarbonatului de potasiu ar putea contribui
în aceste condiţii la creșterea concentraţiei de bicarbonat, precum și la creșterea pH-ului apei.
Frecvenţa udării depinde de condiţiile meteorologice și de stadiul de dezvoltare al culturii.
Udarea trebuie să corespundă capacităţii de reţinere a apei de către substrat în celula cu răsad;
drenajul trebuie să fie minim, în scopul de a preveni levigarea nutrienţilor din mediul de creștere.
Este important să efectuaţi o udare minuţioasă și să hidrataţi întregul substrat pentru a asigura
creșterea rădăcinilor până la fundul recipientului și pentru a vă asigura că creşterea rădăcinilor
nu se limitează la partea de sus a recipientului. Răsadurile din recipient trebuie să fie udate bine
dimineaţa, și nu către seară, pentru a evita menţinerea plantelor umede peste noapte, care poate
duce la probleme provocate de boli.
O problemă frecventă este creșterea neuniformă (cunoscută drept umflarea cupolică) care rezultă din diferenţele de circulaţie a aerului și irigarea neuniformă în alveolele paletelor. Alveolele
exterioare sunt, de obicei mai uscate, iar creșterea este mai lentă comparativ cu alveolele situate
în centrul paletelor. Această situaţie se agravează odată ce plantele centrale mai mari încep să ţină
umbră la mediul de creştere a culturilor, în timp ce plantele externe mai mici continuă să primească
mai multă lumină solară, fapt ce contribuie la evaporare. Prin urmare, unele suprafeţe obţin forma
de cupolă. Această problemă tinde să apară atunci când paletele alveolare nu sunt amplasate aproape ori strâns unele faţă de altele, permiţând un flux de aer mai mare și o rată mai rapidă de uscare.

Fertilizarea
Îngrășămintele sunt frecvent aplicate prin sistemul de irigare (fertigare). Frecvenţa și concentraţia îngrășămintelor aplicate variază în funcţie de cultură, stadiul de dezvoltare și condiţiile
climatice (de exemplu, radiaţia solară și temperatura). Unele substraturi comerciale pentru producţia de răsaduri conţin o „doză începătoare” a îngrășămintelor, caz în care nu este necesară
fertilizarea în primele zile.
Azotul (N) este cel mai semnificativ element nutritiv care condiţionează creșterea plantelor
tinere. Culturile legumicole variază în reacţia lor la îngrășăminte, iar programul de nutriţie trebuie modificat în consecinţă – de exemplu, tomatele sunt foarte receptive la îngrășăminte, iar
fertilitatea în exces reduce calitatea răsadului. Dacă fertilizarea are loc la fiecare udare, utilizaţi
o concentraţie de îngrășământ de 50–100 mg de N la litru, în funcţie de stadiul de dezvoltare a
plantelor; dar dacă hrănirea are loc o dată la câteva zile, utilizaţi o concentraţie de 100-200 mg la
litru. Ardeii și vinetele necesită mai mult îngrășământ decât tomatele. Dacă alimentarea are loc la
fiecare udare, folosiţi aproximativ 100 mg la litru; creșteţi concentraţia în cazul în care hrănirea
are loc mai rar. Pentru culturile de varză, o aplicare pe săptămână de 100-150 mg la litru trebuie
să fie suficientă în majoritatea condiţiilor. Speciile cucurbitacee (castravetele, dovleacul și pepenele galben) au un ciclu de creștere relativ scurt în comparaţie cu alte culturi. De la două până
la patru aplicaţii de îngrășământ de 100–150 mg la litru la intervale săptămânale sunt suficiente
pentru a produce răsaduri de culturi cucurbitacee de bună calitate.
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Pentru toate culturile, dozele exagerat de mari de azot pot provoca creșterea excesiv de rapidă
sau chiar toxicitatea plantelor. Răsadurile cultivate în baza ratelor ridicate de fertilizare cu azot
sunt suculente, mai vulnerabile la vreme uscată și radiaţii solare; acest lucru duce la o rată scăzută de supravieţuire a plantelor după răsădirea în câmp deschis.
Fosforul (P) și potasiul (K) sunt, de asemenea, importante pentru a garanta o creștere constantă și echilibrată a răsadurilor de legume. Prin urmare, soluţiile nutritive combinate care conţin cele mai utilizate trei elemente sunt frecvent aplicate în pepiniere. Soluţia trebuie să conţină
cantităţi adecvate de nutrienţi: N (50–200 mg la litru), P (10–40 mg la litru) și K (100–300 mg la
litru). Utilizarea îngrășămintelor combinate (0,5–1,0 g la litru) cu un raport 2 : 1 : 3 a principalelor
elemente nutritive (N : P2O5 : K2O) și îmbogăţită cu Mg și micronutrienţi este recomandată pentru
răsadurile de legume.

Îmbogăţirea cu CO2

Concentraţia normală de dioxid de carbon (CO2) în atmosferă este, de aproximativ 380 ppm. În
timpul cultivării răsadului iarna, concentraţia de CO2 în seră poate scădea la niveluri suboptimale, cu o consecinţă a reducerii ratei fotosintetice și încetinirea dezvoltării răsadurilor. În condiţii
de lumină și temperatură adecvate, creșterea artificială a concentraţiei de CO2 (de la 800 la 1 000
ppm) ameliorează creșterea răsadului. CO2 suplimentar trebuie utilizat în perioadele cu vreme
însorită, dar nu pe vreme înnorată sau noaptea. CO2 poate fi extras din arderea prin duze folosind
uleiuri sau gaz natural. În astfel de cazuri, trebuie să se acorde atenţie pentru a evita prezenţa în
seră a gazelor toxice – fie pentru plante (SO2, etilenă etc.), fie pentru oameni (monoxid de carbon).
Alternativ, poate fi utilizat CO2 lichid achiziţionat de la furnizorii comerciali.

Dimensiunile alveolelor
Mărimea celulelor influenţează performanţa în câmp a răsadului. Când se folosesc celule mai
mari, planta are mai mult spaţiu pentru a crește, astfel încât este posibil să crească şi să se formeze un răsad mai dezvoltat, mai mare şi matur, fără ca acesta să devină fusiform, cu rădăcinile
comprimate. Este dovedit faptul că răsadurile crescute în celule cu dimensiuni mari dau roade
timpurii și mai înalte, comparativ cu cele crescute în celule mai mici; cu toate acestea, există o
mică diferenţă în roadă la nivel general. Mai mult, celulele mai mari ocupă mai mult spaţiu în
seră și sunt mai costisitoare pentru a le creşte.
O paletă cu celule adânci are un volum mai mare a fiecărei celule și mai multă apă și îngrășământ sunt disponibile pentru plantă. Celulele adânci tind să promoveze o creștere mai rapidă și
nu au nevoie de udare la fel de frecventă ca celulele care nu sunt adânci. Atunci când avem palete
adânci, este important să udăm bine și să umezim mediul de creştere până în partea de jos a celulei pentru a promova creșterea rădăcinilor până la capăt. Tabelul 2 prezintă lista recomandărilor
privind volumul de celule pentru culturi specifice.
Tabelul 2. Specificaţiile pentru răsadurile de legume utilizate frecvent (adoptate din LeBoeuf, 2013)
Numărul de
celule la o paletă

Densitatea plantei Volumul celulei
(celule m2)
(cm3)

Culturile recomandate

24

140

171

Tomate plantate timpuriu, culturi cucurbitacee

38

230

106

Tomate plantate timpuriu, culturi cucurbitacee

50

310

66

Tomate plantate timpuriu, culturi cucurbitacee

72

470

43

Ardei timpurii, culturi de varză timpurie, culturi
timpurii cucurbitacee

128

780

23

Tomate din sezonul principal, ardei, culturi de varză

200

1 220

11

Ardei de sezonul târziu, culturi de varză

288

1 750

7

Procesarea tomatelor

LeBoeuf, 2013 (adaptat).
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Vârsta răsadului
Vârsta optimă pentru răsadurile de legume depinde atât de cultură, cât și de dimensiunea celulei
utilizate. În general, pe măsură ce avansează vârsta răsadului, numărul frunzelor, înălţimea, suprafaţa frunzelor și greutatea lăstarilor uscaţi a răsadurilor de legume cresc, indiferent de volumul celulelor răsadului. Răsadurile mai în vârstă asigură obţinerea, în general, recolte mai devreme, în timp
ce răsadurile mai tinere formează recolte comparabile, dar necesită mai mult timp pentru a le obţine.
Poate să pară că la plantarea celor mai mari răsaduri, există avantaje în ce privește faptul, că
planta începe rapid să se dezvolte, cu toate acestea, răsadurile mai mari sunt, de asemenea, mai
predispuse la şocul de răsădire. (Vavrina, 1998). În general, răsadurile de legume relativ tinere
produc cea mai bună plantaţie și dezvoltarea cea mai rapidă a culturilor. Şi, invers, plantele mai
mature după răsădire, au dificultăţi de înrădăcinare și, de regulă, rămân în urmă cu creşterea,
după care există o întârziere semnificativă în dezvoltarea culturii.
Nu există o singură definiţie a vârstei optime a răsadului sau a stadiului fenologic celui mai
adecvat al răsadului. În general, ţările nordice sunt mai potrivite pentru răsadurile de o vârstă
mai mare și răsaduri mai bine dezvoltate. De exemplu, cea mai bună vârstă a răsadului pentru tomate în Canada este considerat a fi atunci, când apar primele flori, în timp ce răsadurile de peste 5
săptămâni sunt mai puţin de dorit să fie plantate în ţările mediteraneene (Zeidan, 2005). În ciuda
faptului, că cultivarele moderne, au îmbunătăţit sistemele de producţie și expertiza tehnică poate
asigura producţia sporită a recoltei, indiferent de vârsta răsadului, utilizarea răsadurilor relativ
tinere este semnificativ favorizată pentru producţia comercială în condiţiile Europei de Sud-Est.

Tehnici de control al creșterii și forţării
Pregătirea pentru plantare este o perioadă de o importanţă deosebită la creșterea răsadurilor.
Răsadurile tinere care cresc la densităţi mari de plantare pot avea tulpini lungi sau masa lăstarilor lor poate fi prea mare în raport cu rădăcinile. Plantele gingaşe fusiforme sunt mai vulnerabile
la daune mecanice în timpul manipulării și răsădirii.
Practica de forţare a răsadurilor prin expunerea acestora la mai mulţi factori determină abilitatea plantelor de a trece peste stresul răsădirii. Practica este aplicată mai frecvent răsadurilor
destinate producţiei în câmp deschis sau cultivării în condiţii de mediu mai dure decât cele la care
au fost expuse în timpul creşterii răsadurilor. Cu toate acestea, trebuie evitată întărirea excesivă.
Controlul creșterii și practicile de călire sunt descrise mai jos.
Diferenţa de temperatură de zi-noapte (DIF)
Rata de creștere a tulpinii plantelor unor specii floriculturale și de legume este corelată pozitiv
cu diferenţa dintre temperatura zilei (TZ) și temperatura nocturnă (TN), denumită DIF (DIF = TZ–
TN). O astfel de diferenţă (DIF) mai mare contribuie la alungirea tulpinii, în timp ce temperatura
medie zilnică determină rata de dezvoltare generală (apariţia frunzelor și formarea florii. Un DIF
scăzut ajută la menţinerea răsadurilor compacte în dimensiune, fără utilizarea de regulamente
specifice de creștere. Păstrarea răsadurilor mai reci în timpul zilei decât pe timp de noapte (într-un interval de temperatură de 10-30 °C) reduce înălţimea plantei (Wien, 1997). Temperaturile
ridicate în primele 3-4 ore de la răsăritul soarelui pot provoca o alungire considerabilă a răsadurilor de legume. Această alungire excesivă poate fi atenuată prin menţinerea temperaturii în seră,
care va fi dimineaţa devreme, pentru câteva ore, mai mică cu 4-5 °C decât temperatura de noapte.
Deficit de umiditate/stresul aferent lipsei de apă
Atunci când plantele sunt supuse stresului uşor aferent lipsei de umiditate, rata de alungire a tulpinii și expansiunea zonei frunzelor se micşorează, iar carbohidraţii se acumulează în frunze. Stresul
provocat de lipsa apei, prin urmare, induce modificări în creșterea plantelor, care sunt utile în pregătirea plantei pentru răsădire. Cu toate acestea, odată ce rata de transpiraţie a plantelor este în mare
măsură afectată de condiţiile de mediu, este nevoie de o mai multă experienţă pentru a determina
calendarul de irigare, fără a provoca prea multe stresuri cauzate de insuficienţa de umiditate.
Insuficienţa de nutriţie/excesul de nutrienţi
Rata de creștere a răsadurilor poate fi reglementată prin controlul concentraţiei de azot și
altor nutrienţi din substrat. Reducerea aportului de nutrienţi chiar înainte de răsădire poate în-
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cetini ritmul de creștere în perioada de călire. Rata de creștere a răsadurilor poate fi reglementată prin controlul concentraţiei de azot și alţi nutrienţi din substrat. Atât timp cât se acordă
grija necesară pentru a nu expune unor carenţe severe răsadurile datorită insuficienţei celor mai
importanţi nutrienţi, trebuie să nu existe probleme cu reluarea creșterii după răsădire (Wien,
1997). Răsadurile sunt, uneori tratate cu o soluţie nutritivă concentrată: stresul sării reduce rata
de creștere și contribuie la accelerarea proceselor de îmbătrânire.
Agitare / periere
Stresul mecanic poate spori producţia de etilenă, ceea ce afectează creșterea răsadurilor. Perierea vârfurilor răsadurilor de mai multe ori pe zi poate avea efecte remarcabile de încetinire a
creşterii (de exemplu, scurtarea tulpinii și peţiolilor) și creșterea conţinutului de clorofilă. Perierea s-a dovedit a fi încununată de succes la culturile solanacee (tomate, ardei și vinete); cu toate
acestea, trebuie de avut grijă la cucurbitacee, care sunt mai fragile, mai afectate și mai puţin
predispuse la periere.

Combaterea dăunătorilor și a bolilor
Detectarea precoce este esenţială pentru a controla problemele biologice și pentru a minimiza daunele. Cultivarea răsadurilor de legume se efectuează, de obicei în cicluri scurte; cu toate
acestea, dăunătorii și bolile se răspândesc foarte rapid din cauza densităţii ridicate. Următoarele
recomandări (Kubota și colab., 2013) au ca scop minimizarea riscului:
• Fiţi familiarizaţi cu simptomele care apar frecvent privind dăunătorii și bolile în scopul de
a ajuta la identificarea problemelor într-un stadiu incipient și pentru a minimiza pierderea plantelor.
• Minimizaţi accesul în zona afectată și notificaţi lucrătorii cu privire la focar de îndată ce se
găsește orice simptom.
• Aplicaţi metode de control adecvate (chimice sau biologice) în baza consultării cu agentul
sau consultantul local.
• Nu aplicaţi fungicide foliare în condiţii de temperatură înaltă, deoarece acest lucru poate
afecta frunzișul.

Ambalare și transport
Răsadurile sunt ambalate în palete în interiorul cutiilor de carton sau pe rafturi în remorci.
Distanţa de transportare trebuie să fie cât mai scurtă posibil, pentru a minimiza costurile, precum
și daunele asociate transportării. Atunci când programaţi transportarea, determinaţi timpul cu
atenţie pentru a evita riscul de a expune răsadurile la căldură extremă sau rece. În timpul verii,
stresul termic poate fi evitat prin selectarea transportării peste noapte sau dimineaţa devreme,
mai degrabă decât transportarea la prânz – mai ales atunci când plantele sunt transportate într-un camion nefrigorific. Pe de altă parte, atunci când se aşteaptă o noapte de îngheţ, este de
dorit ca transportarea să aibă loc la prânz.
Stresul mecanic prin vibraţii în timpul transportării poate avea un impact negativ asupra răsadurilor. Acesta poate provoca daune fizice și contribuie la eliberarea etilenei. Acumularea de
etilenă induce efecte fiziologice adverse, cum ar fi pierderea florilor sau îngălbenirea frunzelor,
în special, în timpul transportării pe distanţe lungi (Kubota și colab., 2013).

RĂSADURI ALTOITE
Altoirea răsadurilor de legume este o tehnologie horticolă unică. Aceasta este utilizată pentru a
evita bolile și dăunătorii din sol și a adăuga vigoare plantelor în diferite condiţii de stres ecologic.
O combinaţie potrivită altoi-portaltoi poate duce la:
• creșterea rezistenţei la boli transmisă prin sol și rezistenţa/toleranţa la dăunători;
• creșterea toleranţei la stresurile abiotice (de exemplu, temperatura solului, secetă sau salinizarea solului ); şi
• creșterea vigorii plantelor și a roadei.
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Altoirea poate îmbunătăţi, de asemenea, calitatea fructelor (de exemplu, creșterea fermităţii),
deși uneori sunt raportate efecte negative (de exemplu aromă modificată, conţinut redus de zahăr).

Selectarea portaltoilor

BALLIU

BALLIU

Selectarea portaltoilor adecvaţi este un proces delicat. Este necesar să se ia în considerare nu
numai problemele specifice care trebuie rezolvate prin altoire, dar, de asemenea, compatibilitatea dintre altoi și portaltoi. Prin urmare, este esenţial să se testeze plantele de portaltoi selectate la
scară mică înainte de a introduce portaltoiul la o scară mai mare. Tabelul 3 oferă orientări pentru
selectarea portaltoiurilor.
Cucurbitaceele (pepenele verde, pepenele galben și castravetele) sunt altoite pe dovleac hibrid interspecific (Cucurbita maxima × C. moschata), cu tatarca in forma garafei (Lagenaria
siceraria), tatarca cu frunze de smochin (C. ficifolia) sau alt pepene galben (Cucumis melo, sau
de tip sălbatic etc.).
Unele portaltoaie de dovleac hibride interspecifice au toleranţă la răcire în plus faţă de rezistenţa la boli, dar înflorirea poate fi întârziată sau conţinutul de zahăr redus, în cazul când
fertilizarea nu este gestionată în mod corespunzător. Portaltoaiele de tatarcă (cu forma garafei/
Lagenaria siceraria) au toleranţă la răcire şi sunt mai puţin viguroase decât portaltoaiele de dovleac; ele au un efect mai redus asupra calităţii fructelor și înfloririi. Portaltoiul de castravete
este, adesea selectat pentru influenţa sa asupra calităţii fructelor, deoarece anumite portaltoaie
reduc depunerea de siliciu peste epiderma de fructe – sau „floare” – și, prin urmare, îmbunătăţesc
calitatea fructelor. Unele portaltoaie sunt, de asemenea, mai rezistente la frig decât altele.
Portaltoaiele utilizate pe scară largă pentru altoirea tomatelor sunt, pur și simplu hibrizi de
tomate (Solanum lycopersicum) sau hibrizi între tomate (S. lycopersicum) și o “rudă” sălbatică a
tomatelor (de exemplu, S. habrochaites). Acestea din urmă – de asemenea, sunt cunoscute sub
numele de portaltoaie hibride inter-specifice – sunt, în general, mai viguroase, dar, uneori, există
lipsa uniformităţii de germinare/apariţia răsadului.
Vinetele pot fi altoite pe torvum (Solanum torvum), vinete din specia (S. melongena) și vinete
stacojii (S. aethiopicum). Pentru toate culturile, în procesul de selectare a portaltoaielor trebuie să
fie luată în considerare nu numai rezistenţa sporită la un stres comun de dăunători sau de mediu,
ci și nivelul preconizat de vigoare a portaltoaielor în raport cu altoiul. În cazul în care portaltoaiele sunt mult mai viguroase decât altoiul, poate fi o creștere vegetativă excesiv de mare, care poate
duce la o productivitate redusă (de exemplu, la tomate).

Foto 6. Planta de portaltoi Cucurbitacee
la etapa de altoire
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Foto 7. Răsaduri de castravete altoit
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Tabelul 3. Ghiduri pentru selectarea portaltoilor pentru altoirea tomatelor și cucurbitaceelor
Tipul

Rezistență

Alte semne
Tomate

Hibrid interspecific (hibrid între
diferite specii de tomate, de
exemplu „Maxifort” [Solanum
lycopersicum × S. habrochaitaes])

Diferită pentru diferite soiuri
de portaltoi, în general, include
fuzarioza (fusarium), ofilirea
verticillium-ului, nematode de
rădăcini. Unele portaloaie includ
ofilirea bacteriană și rasa superioară
(rasa 3) a fuzariozei (fusarium).

În general sunt viguroși. Unele
portaltoaie au toleranţă la
răcire. Totuși, o uniformitate mai
mică în creșterea plantelor în
stadiul de răsad (germinare și de
urgenţă).

Hibrid intraspecific (hibrid din
aceeași specie de tomate cultivate,
de exemplu „Aloha” [Solanum
lycopersicum])

Diferită pentru diferite soiuri de
Creștere foarte uniformă. Mai
portaltoi, dar, în general, includ
puţin viguros.
fuzarioza (fusarium), ofilirea
datorată verticilliumului, nematode
de rădăcini. Unele includ ofilirea
bacteriană şi rasa superioară (rasa 3)
de fusarium.
Cucurbitacee

Hibrid interspecific al dovleacului
(hibrid între diferite specii de
dovleac, de exemplu, „Tetsukabuto”
[Cucurbita maxima × C. moschata])

Fusarium. Unele au, de asemenea,
afecţiunile curcubitaceelor,
ofilirea datorată verticilliumului și
antracnoza.

Pentru toate cucurbitaceele.
Trăsăturile au variat între
diferite soiuri de portaltoi
(vigoare, căldură la răcire sau
toleranţă la secetă etc.).

Tatarca (tatarcă cu forma garafei)

Fuzarioza (Fusarium). Unele
portaltoaie au, de asemenea,
afecţiunile curcubitaceelor,
ofilirea datorată verticillium-ului și
antracnoza.

Pentru pepene verde. Toleranţă
la răcire.

Tatarca cu frunză de smochin
(Cucurbita ficifolia)

Fuzarioza (Fusarium).

Pentru castraveţi. Toleranţă la
răcire.

Kubota și colab., 2013 (adaptat).

Kubota și colab., 2013.

Figura 1. Exemplu de program pentru producerea răsadurilor de tomate și castraveţi altoiţi
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Timpul și metodele de altoire
Altoirea trebuie să aibă loc în stadiul optim de creștere a răsadurilor altoiului și celor a portaltoiului; acest lucru depinde, la rândul său, de specie și de metoda de altoire aplicată. Dacă răsadurile sunt prea mari sau prea tinere, rata de succes scade. Momentul germinării seminţelor și
condiţiile de creștere sunt esenţiale pentru producerea răsadurilor optime de altoi și răsadurilor
de portaltoi pentru altoire. A se vedea Figura 1 pentru un exemplu de calendar de cultivare.

Restabilirea (cicatrizarea) răsadurilor altoite
Restabilirea (cicatrizarea) este critică în producţia de răsad altoit; aceasta necesită încăperi
adecvate și un nivel ridicat de control. Există, în general, două tipuri sau sisteme de restabilire:
camera de creștere special proiectată pentru restabilire și sistemul de restabilire pe bază de seră.
Camerele de creștere creează un climat uniform, independent de condiţiile climatice exterioare; acest sistem este potrivit pentru plantele altoite care sunt dificil de vindecat. Camera de
vindecare are iluminare artificială – de obicei, lămpi fluorescente sau becuri LED – instalate în
rafturile multi-stratificate. Camera trebuie să aibă, de asemenea, un control corespunzător al
umidităţii pentru a menţine umiditatea aproape de saturaţie.
Rafturile (în interiorul serei sau a unui tunel înalt) sunt utilizate pe scară largă. Cu toate acestea, menţinerea temperaturii aerului, intensităţii luminii și umidităţii la niveluri optime este o
provocare mai mare. Pentru a obţine condiţii de restabilire adecvate în interiorul unei sere, este,
prin urmare, esenţial să se instaleze: perdelele de umbrire pentru a reduce intensitatea luminii,
acoperirea din plastic pentru a menţine umiditatea ridicată, un sistem de irigare prin microaspersie (ceaţă, capilare) sub rafturi și un sistem de încălzire.
Recomandările privind BPA – Răsaduri de legume de bună calitate
Calitatea și germinarea seminţelor
• Utilizaţi seminţe dintr-o sursă fiabilă.
• Testaţi rata germinării seminţelor înainte de plantare.
• Evitaţi utilizarea seminţelor depozitate dincolo de durata de depozitare preconizată.
• Selectaţi condiţiile de germinare optime pentru speciile de culturi.
• Programaţi producţia de răsad de la punctul final, începând cu perioada ţintă de livrare.
Materiale
• Selectaţi tipurile de tavă/recipient (container) potrivite pentru producţia specifică.
• Limitaţi reutilizarea tăvilor de răsad (sau a tăvilor cu mai multe celule) la maximum 2–3 ori.
• Alegeţi substratul cu atenţie și analizaţi proprietăţile sale fizice.
Managementul răsadului
• Menţineţi pH-ul mediei și CE în intervalul optim.
• Evitaţi supra-irigarea pentru a îmbunătăţi eficienţa utilizării îngrășămintelor și apei.
• Evitaţi umezirea frunzișului.
• Optimizaţi fertilizarea în funcţie de nevoile plantei și condiţiile climatice.
• Inspectaţi semnele de boli și dăunători și învăţaţi să le identificaţi. Dacă există vreun semn de
boală sau infecţie cu virus, nu transportaţi plantele.
• Studiaţi și practicaţi metodele de întărire a plantelor.
• Evitaţi întârzierea răsădirii.
• Evitaţi transportarea pe distanţe lungi și selectaţi traseul de transport cu scopul de a reduce la
minimum stresul mecanic.
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Atunci când răsadurile altoite sunt amplasate pentru vindecare, umiditatea relativă trebuie să
fie ≥ 95%; aceasta se micşorează treptat până la sfârșitul perioadei de restabilire. Temperatura optimă de restabilire este de 28–29 °C. În aceste condiţii, divizarea celulelor are loc rapid, calusul se
dezvoltă rapid, iar suprafaţa tăiată a altoiului și a portaltoiului este conectată. Răsadurile altoite pot
fi în întuneric în primele 24–48 de ore, iar lumina este, apoi crescută treptat; intensitatea luminii
recomandate este de 100 μmol/milisecundă PPF (sau 5 400–7 400 lux, în funcţie de sursa de lumină).
Perioada de restabilire pentru tomate și cucurbitacee este de obicei 4–6 zile.
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REZUMAT
Producerea legumelor în ţările din Europa de Sud-Est este, în general, efectuată în sol în sere
acoperite cu plastic. Acest capitol prezintă sisteme de producere în seră – producţia integrată în
sistemele de producere în sol şi fără sol și producţia vegetală ecologică – și le compară cu cultivarea convenţională. Se pune accentul pe practici specifice de cultivare care pot fi adoptate cu ușurinţă și eficient de către fermieri. Diverse opţiuni sunt descrise pentru producători, în funcţie de
tehnologia utilizată și în conformitate cu condiţiile climatice și economice. Costurile investiţiilor
și un tabel model pentru calcularea costurilor variabile sunt incluse în vederea oferirii agricultorilor a unui instrument pentru a efectua o evaluare economică și pentru a cuantifica parametri
diferiţi, care trebuie luaţi în considerare.

INTRODUCERE
În Europa de Sud-Est, producţia de legume în afara sezonului este deseori realizată în sol în
cadrul serelor acoperite cu plastic. Suprafaţa totală de cultivare în spaţii protejate în regiune se
ridică la aproximativ 101 888 ha (aproximativ 5,15% din suprafaţa totală cultivată cu legume).
Producţia corespunzătoare este de aproximativ 7 962 240 tone și reprezintă aproximativ 19,09%
din producţia vegetală totală.23
În ţările ESE sunt practicate trei sisteme principale de producere: producţia convenţională, integrată de culturi și producţia ecologică. Acest capitol descrie practicile specifice de cultivare, care
pot fi adoptate ușor și eficient de către cultivatorii regiunii. Pentru fiecare sistem, sunt prezentate
opţiuni pentru a permite producătorilor să evalueze practicile bazate pe condiţiile climatice și
economice și să facă cea mai bună alegere.
Conceptele de gestionare integrată a culturilor și producerea organică au fost dezvoltate ca
răspuns la exploatarea intensivă a resurselor naturale (sol, apă și aer). Ţările membre ale UE,
precum și ţările candidate au armonizat legislaţia corespunzătoare, care reglementează practicile agricole, în special în ceea ce privește fertilizarea, irigarea și protecţia plantelor. În timp ce, în
ţările UE, termenul „agricultură convenţională” (CON) implică aplicarea unei gestionări integrate
a culturilor, acesta nu este cazul tuturor ţărilor ESE. Deși legislaţia corespunzătoare poate deja
exista, implementarea efectivă abia începe sau nu a început încă. În plus, există încă pieţe din
afara UE care acceptă produse cu cerinţe mai scăzute privind nivelul de reziduuri de pesticide și
calitatea fructelor. Din acest motiv, la comparaţia ulterioară a sistemelor de producţie, se face o
distincţie între cultivarea convenţională și managementul integrat al culturilor.

23

Vezi Partea I, Capitolul 2.
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DEFINIŢII
Pentru a obţine o producţie eficientă și durabilă, în concordanţă cu cerinţele actuale privind
calitatea ecosistemului și a produsului, a fost elaborat conceptul de producţie integrată de
plante (sau de culturi) (integrated plant (or crop) production – INT). Acesta optimizează folosirea
resurselor naturale și în același timp utilizează tehnologii moderne de producţie care sunt adaptate ecosistemului, cu respectarea fertilităţii solului, a calităţii produselor și a condiţiilor de întreţinere corespunzătoare a animalelor, chiar dacă este în detrimentul obţinerii de recolte maxime.
Principalele caracteristici ale cultivării integrate a plantelor (sau culturilor) – INT
•
•
•
•
•

Selectarea locaţiei potrivite.
Rotaţia diversificată a culturilor.
Fertilizarea numai atunci, când este necesar și în conformitate cu analizele solului și plantelor.
Controlul buruienilor axat pe stabilitatea recoltei durabile, mai degrabă decât pe eliminarea totală a
buruienilor.
Minimizarea aplicaţiilor ofensive de control a dăunătorilor și bolilor și implementarea de măsuri
preventive, inclusiv:
– altoirea și cultivarea speciilor și soiurilor de cultură rezistente;
– utilizarea unor ecrane de protecţie împotriva insectelor și a sistemului de acces de siguranţă
(SAS);
– promovarea rezistenţei culturilor prin fertilizare, irigare, biostimulante și alte măsuri tehnologice
(de exemplu, reglementarea condiţiilor climatice); și
– promovarea insectelor benefice și combaterea dăunătorilor, aplicând principiul pragului de
daune și în conformitate cu modelele de prognostic.

Producţia ecologică (ORG) este un sistem durabil pentru mediu, care integrează utilizarea
raţională a resurselor naturale, conservarea biodiversităţii și protecţia mediului.
ORG este reglementată de norme și standarde, inclusiv controlul și certificarea producţiei și
produselor. Metodele de producţie ecologică sunt reglementate la nivel internaţional în conformitate cu standardele Federaţiei Internaţionale a Mișcărilor pentru Agricultura Organică (IFOAM),
organizaţia internaţională umbrelă pentru agricultura ecologică. În Uniunea Europeană, agricultura ecologică trebuie să se conformeze prevederilor regulamentului UE relevant (834/2007).
Producţia integrată de legume în sere poate realizată fie în sol, fie în sisteme de cultură hidroponică. Termenul „cultură hidroponică/fără sol” (CS) se referă la cultivarea plantelor în sisteme fără sol în condiţii naturale. Acesta cuprinde
sisteme fără mediu solid, ceea ce presupune liCaracteristicile principale ale ORG
chid, precum și sisteme agregate și este cel mai
• O bună gestionare a terenurilor care
intens și eficient în industria horticolă de astăzi.
conduce la o bună fertilitate a solului,
Sistemul lichid este denumit și „hidroponic”,
în timp ce pulverizarea periodică a rădăcinilor
având ca rezultat un conţinut sporit
plantelor cu soluţie nutritivă se numește „aerode materie organică în sol, activitate
ponică” (Gruda și Tanny, 2014). Adams (2002)
microbiologică ridicată și o structură bună
împarte cultura hidroponică în două categorii,
a solului.
pe baza structurii lor și a modului în care sunt
• Rotaţia culturilor cu fertilitate echilibrată,
livraţi nutrienţii:
combaterea buruienilor și reducerea
• Cultură fără sol pe substraturi organice
dăunătorilor și a bolilor.
(de exemplu turbă, coajă, rumeguș, scoar• Control preventiv prin respingerea
ţă de pin și coji de orez), care nu sunt inabordărilor chimice pentru distrugerea
erte și nutrienţii sunt furnizaţi de îngrăburuienilor, dăunătorilor și bolilor.
șăminte solide și fertilizări.
• Rentabilitate, datorată producţiei de culturi
• Hidroponica, care include cultivarea fie
organice pentru vânzare și/sau animalelor.
în substraturi inerte (de exemplu, vată
minerală (rockwool), perlit, pietriș), fie

Little și Frost, 2008.
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în soluţie nutritivă fără utilizarea niciunui agregat (sisteme de cultură a apei, cum ar fi
tehnica de cultivare a legumelor pe strat cu reţea nutritivă [NFT], hidroponica plutitoare,
aeroponica, tehnica fluxului profund).
În toate tipurile de cultură fără sol, furnizarea de nutrienţi se bazează pe asigurarea unei soluţii
complete de nutrienţi (Savvas și colab., 2013), din cauza rezervelor limitate de nutrienţi care pot fi
incluse într-un substrat. Sistemele de cultivare fără sol oferă avantaje semnificative în comparaţie
cu cultivarea directă în sol. De exemplu, culturile protejate pot fi cultivate în zone cu condiţii de
creștere nefavorabile (de exemplu, structura proastă a solului sau aciditatea/salinitatea ridicată a
solului). Întrucât CS poate fi utilizată atât în CON cât și în INT, pentru ORG, este încă discutabil dacă
detașarea de stratul generator de sol natural poate satisface conceptul de plante produse ecologic/
organic și, prin urmare, denumirea „cultură ecologică fără sol” nu este permisă în Europa. În cele
mai multe cazuri, cultura fără sol este aplicată ca parte a unui sistem integrat de producţie de seră
pentru a oferi beneficii care decurg dintr-un control mai eficient al mediului rădăcinii.
Agricultura convenţională se referă la practicile agricole actuale și tradiţionale, fără respectarea vreunui protocol specific de producţie a culturilor. De asemenea, agricultura convenţională
este considerată drept sistem de referinţă (verificare) pentru comparaţie și îmbunătăţire.

CONDIŢIILE PENTRU INIŢIEREA PRODUCERII

BENKO

Înainte de a începe producţia și de a alege un sistem de cultivare, întreprinzătorul trebuie să
ia în considerare mai mulţi factori importanţi în ceea ce privește piaţa, clima, sursele de apă și
protecţia mediului. Pe lângă faptul că au acces la suficientă lumină solară, apă, energie electrică,
drumurile principale pentru transportare etc., există specificaţii tehnice pentru fiecare tip de
seră diferit.24
Cheltuielile capitale variază în funcţie de condiţiile climatice, de materialul de suport şi cel
de acoperire, precum și de tehnologia aplicată: de la 20 euro/m2 până la 200 euro/m2 pentru sere
de înaltă tehnologie. Costurile variabile includ costurile pentru răsaduri, încălzire, ventilaţie și
transportare. Forţa de muncă constituie cea mai mare parte a costurilor variabile. Pentru producţia convenţională trebuie să existe aproximativ 5 lucrători la un hectar de suprafaţă de producţie.
Cultivarea ecologică (organică) necesită un număr mai mare de zile lucrătoare (adică muncitori
la un hectar de suprafaţă de producţie), deoarece majoritatea operaţiilor sunt efectuate manual.
Pentru INT, întreprinzătorul trebuie să prevadă cheltuieli pentru prelevarea de soluri și ţesuturi
și servicii de consultanţă. La sfârșitul acestui document, este prezentat un model pentru calcularea marjei brute pe costuri variabile.
Cultura fără sol trebuie să fie potrivită pentru sere bine dotate cu înaltă tehnologie (Foto 1),
unde echipamentele CS reprezintă doar o mică parte din investiţia totală. Cu toate acestea, serele
cu tehnologii depășite pot fi, uneori modernizate și utilizate pentru CS, în funcţie de condiţiile
economice și tehnice, precum regiunea, caracteristicile fermei, tipul de seră, situaţia solului, resursele de apă, cerinţele pieţei, costurile de stabilire și, nu în ultimul rând, restricţiile privind
poluarea mediului.
Alternativele cu costuri reduse sunt recomandate pentru producătorii cu capital limitat
sau în regiunile cu cerere fluctuantă. Pentru cultivarea CS în baza tehnologiei depășite, un sistem simplu poate controla distribuţia soluţiei de
nutrienţi sau poate fi utilizat un sistem de irigare
prin picurare.
Pentru ORG, este necesară monitorizarea zonei de sol în seră conform normelor stabilite timp
de fost cultivate în ultimii 2 ani pot fi adoptate
imediat – cu obligaţia să îndeplinească celelalte
24

Vezi Partea II, Capitolul 1.
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Foto 1. Cultura fără sol, oportună pentru sere bine
dotate cu înaltă tehnologie
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condiţii. În perioada de tranziţie, este necesar să completaţi registre pentru câmpuri și să înregistraţi date pentru fiecare seră: orientare, dimensiune, analiza solului (pe care să se bazeze fertilizarea), culturi de rotaţie planificate și măsuri de cultivare aplicate de la plantare la recoltare.
Producţia în seră permite extinderea sezonului de aprovizionare a producţiei de culturi în
acele regiuni unde, în mod normal, nu este posibilă cultivarea în aer liber. Deși acest lucru nu corespunde în totalitate cu art. 3 (a) (i) din Hotărârea 834/2007 („respectarea sistemelor și ciclurilor
naturii”), producţia de seră este considerată acceptabilă în agricultura ecologică.
Producţia ecologică de seră se bazează pe următoarele:
• Cunoașterea biologiei plantelor.
• Cultivare bazată îndeaproape pe principii ecologice și în concordanţă cu potenţialul tehnic
al serei.
• Utilizarea eficientă a energiei și folosirea surselor alternative de energie.
Producătorul trebuie să se asigure că caracteristicile tehnice – dimensiunile și potenţialul de
control al climei în seră corespund normelor existente pentru producţia ecologică.

MANAGEMENTUL CULTURII REALIZATE ÎN SOL ŞI FĂRĂ SOL
Solul este fundamental în sistemele agricole. Un ecosistem bogat în sol contribuie la performanţa culturii plantelor și eficientizarea zootehniei. Utilizarea chibzuită a solului oferă fertilitate,
productivitate și rentabilitate pe termen lung, reduce riscul de deteriorare a solului datorită eroziunii și compactării și preocupărilor legate de mediu și scade sensibilitatea culturilor la dăunători și boli.
Materia organică a solului are un rol vital în ecosistem și este
Calitatea vieţii din sol
fundamentală pentru sănătatea solului și a culturilor. Aceasta
cuprinde un amestec de reziduuri de plante și animale în didetermină
ferite stadii de descompunere, produsele de descompunere a
productivitatea
acestora și corpurile de microorganisme vii și moarte și restula suprafaţa acestuia!
rile lor de descompunere. Materia organică a solului afectează

structura solului, permiţând aerarea și activitatea biologică, cu
un impact pozitiv atât asupra performanţei culturilor, cât și a protecţiei plantelor. Productivitatea
culturilor depinde, printre altele, de nivelul de nutrienţi ai plantelor eliberat din materia organică în timpul procesului de mineralizare. Nivelul de nutrienţi depinde în mare parte de rezervele
de humus din sol și de calitatea acestuia, precum și de climă. Rezervele de humus și nutrienţi
din sol sunt reduse în mod constant, ca urmare a mineralizării materiei organice, a scurgerii de
substanţe nutritive și a eliminării permanente a nutrienţilor în timpul creșterii plantelor. Dacă
aceste pierderi nu sunt compensate prin aplicarea îngrășămintelor sau prin aplicarea recurentă a
materiei organice în sol, productivitatea scade. Îngrășămintele organice sau anorganice care conţin azot, fosfor și potasiu (îngrășăminte NPK), precum și alţi nutrienţi ai plantelor, trebuie aplicate
conform rezultatelor analizei solului.
Cantitatea de materie organică, în special humusul solului, este determinată de proporţia de
carbon și azot. Raportul carbon-azot de 10 : 1 este de preferat și considerat optim. Reziduurile vegetale cu un raport de C : N de 20: 1 sau mai mic (de exemplu, gunoiul de grajd compostat C : N = 15
: 1) asigură azot suficient pentru microorganismele necesare pentru descompunere și eliberează
suficient azot plantelor. Cu toate acestea, pentru valori peste 20, există concurenţă pentru azot în
rândul plantelor și bacteriilor, ceea ce poate duce la deficienţă de azot pentru plante. De exemplu,
dacă paiele cu conţinut scăzut de azot (C : N = 80 : 1) este încorporat în solul sărac în azot, bacteriile vor crește încet, deoarece paiul este un „aliment” slab pentru microorganisme. Procesul
de descompunere poate fi accelerat prin aplicarea unor cantităţi suplimentare de îngrășăminte
azotate pentru a satisface nevoile microorganismelor și plantelor.
Selectarea sistemului CS și a mediilor de creștere utilizate are implicaţii tehnice și financiare și
nu este un proces simplu. Mediile anorganice de creștere includ vata minerală (rockwool/izolaţie
din vată bazaltică), perlit, tuf, rocă vulcanică poroasă, granule de argilă expandată, vermiculită,
zeoliţi, nisip și pietriș; în timp ce mediile de creștere organică includ turbă, compost, scoarţă,
fibră de cocos, fibre de lemn și alte resturi de lemn. Mediile de creștere pot fi utilizate în recipi-
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ente (substraturi organice, perlite), sub formă de cuburi pregătite (vata minerală) pentru răsad
și producţie de răsad, în pungi (substraturi pe bază de turbă), sub formă de plăci (vata minerală
-rockwool), pe covorașe (spumă poliuretanică) și în jgheaburi (rockwool).253 Prin urmare, decizia
de a utiliza un substrat ca mediu de creștere într-o seră depinde de disponibilitate, costuri și caracteristicile mediului, și anume proprietăţile sale fizice, chimice și biologice.
Tabelul 1. Avantajele și dezavantajele substraturilor utilizate pentru producţia de legume
Material

Avantaje

Dezavantaje

Nisip

Cost relativ scăzut Capacitate bună de drenare

Capacitate scăzută de reţinere de
nutrienţi și apă

Vată minerală
(Rockwool/izolaţie
din vată bazaltică)

Greutate ușoară și ușurinţă de manipulare
Medii total inerte
Posibilitatea de a controla cu atenţie nutriţia

Probleme de eliminare
Consumul de energie în timpul
fabricaţiei

Vermiculită

Greutate ușoară
Capacitate mare de a ţine nutrienţi
Capacitate bună de reţinere a apei
Capacitate bună de tamponare a pH-ului
Aerare bună

Tendinţa de a se compacta atunci
când este prea umed
Cost ridicat

Perlit

Densitate mică
Sterilitate
pH-ul neutru
Fără degradare
Produs local în unele regiuni Aerisire excelentă

Capacitate scăzută de reţinere a
nutrienţilor și a apei
Cost ridicat
Consum mare de energie

Turbă

Stabilitate fizică
Capacitate bună de reţinere a aerului și a apei
Activitate microbiană scăzută
Greutate ușoară
PH scăzut, ușor de reglat
Conţinut de nutrienţi scăzut, în funcţie de
origine

Resursă finită
Preocupări de mediu și contribuţie la
eliberarea de CO2
Creșterea costurilor datorate crizelor
energetice
Posibil aciditate puternică

Fibră de cocos

Stabilitate fizică
Conţinut bun de aer și capacitate de reţinere a
apei
pH scăzut, ușor de ajustat
Densitate scăzută

Niveluri potenţial ridicate de sare
Consumul de energie în timpul
transportului

Scoarţă
(bine maturată)

Conţinut bun de aer și capacitate de reţinere a
apei

Creșterea costurilor – deoarece este
folosită ca o alternativă la combustibil
și la amenajarea teritoriului

Compost verde

Sursa bună de potasiu și micronutrienţi
Suprimarea bolilor
Capacitate bună de reţinere a umidităţii

Variabilitatea compoziţiei
Conţinut potenţial excesiv de sare
sau metale grele
CEC ridicat
Predispunere pentru înmlăștinire

Gruda și colab., 2016.

În orice substrat, absenţa dăunătorilor și a agenţilor patogeni este foarte importantă. Biostabilitatea și inerţia biologică sunt alţi parametri care trebuie luaţi în considerare, în special atunci
când ciclurile lungi sunt efectuate sau mediul de creștere este reutilizat în cicluri de creștere
succesive. În funcţie de proprietăţile sale fizice, chimice și biologice, fiecare substrat este potrivit
pentru propria sa tehnologie de creștere și abordarea de management (Gruda și colab., 2013).
25

Mediile de creștere sunt descrise în detaliu de Gruda și colab. (2013).
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Există o tendinţă generală către utilizarea resurselor naturale și a materiilor iniţiale regenerabile. Pentru producţia durabilă de legume în CS, trebuie să se acorde prioritate mediilor de
creştere de culturi disponibile locale și nu foarte scumpe sau mediilor de creştere standardizate
de producţie locală.

NUTRIŢIA PLANTELOR ȘI IRIGAŢIILE

POPSIMONOVA

Este important să se cunoască starea solului
și a nutrienţilor vegetali pentru a se asigura că
aplicarea îngrășămintelor nu depășește cerinţa
recomandată. Factorii care trebuie luaţi în considerare sunt cererea de culturi și orice aprovizionare cu nutrienţi disponibili din sol și reziduuri
vegetale. O abordare echilibrată este esenţială,
adaptând practicile la situaţiile locale pentru a
reduce riscul poluării mediului prin fertilizare.
Pentru a face o recomandare exactă cu privire la îngrășământ, probele reprezentative de sol
trebuie colectate cu grijă. În cazul când câmpul
este uniform, o probă pentru o suprafaţă de 10
ha poate fi analizată în laborator. Un eșantion de
Foto 2. Prelevarea solului într-un tunel de plastic
analiză cuprinde cât mai multe probe din întreaga zonă; acestea sunt amestecate și se prelevează
la laborator o probă de 1 kg pentru analiză. Trebuie remarcat faptul că, din proba de sol de 1 kg
reprezentând o suprafaţă ≤ 10 ha, doar câteva grame sunt utilizate în analiza reală.26
Analiza solului se poate face cu un instrument simplu sau un kit de testare a solului pentru o
analiză cantitativă a pH-ului solului, azotului, fosforului și potasiului; alternativ, o analiză chimică completă poate fi efectuată în sol. În ambele cazuri, rezultatul îi ajută pe fermieri să înţeleagă
mai bine în vederea pregătirii terenului pentru a asigura necesarul de nutrienţi plantelor.
Pentru a furniza o anumită cantitate de nutrienţi plantelor, cantitatea de îngrășământ care
trebuie aplicată pe hectar depinde de compoziţia îngrășământului.

Soluţie nutritivă
Pentru cultivarea legumelor cu frunze (de exemplu, salată, rucola, fetică, spanac, sfeclă mangold
[sau sfeclă albă], cicoare, creson de fântână [Nasturtium officinale] și creson) și ierburi (de exemplu,
pătrunjel, busuioc, oregano, maghiran, cimbru, salvie și mărar), sisteme de creștere fără mediu
solid sunt adecvate. Cele mai frecvent utilizate sisteme sunt: Tehnica de cultivare a legumelor pe
straturi cu reţele nutritive (NFT), sistemul hidroponic plutitor de cultura pe apă și aeroponice.
Atunci când avem tehnici pe strat cu reţea nutritivă (NFT), un strat subţire (aprox. 1 cm)
de soluţie nutritivă curge continuu peste rădăcinile plantelor în canale înclinate uşor (0,3-2,0%),
ajutată de gravitaţie. Aerarea rădăcinilor cu soluţie nutritivă se realizează prin înclinarea marginilor tuburilor de polietilenă și poziţionarea lor în jurul părţilor laterale ale ghivecelor sau
cuburilor cu plante în creștere pentru a forma o gură de scurgere prin care curge un flux subţire
de soluţie nutritivă. Soluţia nutritivă este furnizată de la rezervor la canal de către o pompă. Orice
soluţie care nu este preluată de plantă se scurge și este colectată în recipiente, analizată și recirculată în sistem.
În sistemele hidroponice plutitoare, plantele sunt cultivate pe plăci de polistiren sau în recipiente care plutesc pe soluţie nutritivă. Plantele au acces timp de 24 de ore la apă, macro- și micronutrienţi sub formă de ioni, și oxigen, care pot fi utilizate optim în toate etapele de creștere. Acest
lucru produce o creștere mai rapidă și o recoltă timpurie, ceea ce duce la un ciclu mai productiv
în cursul anului și la recolte mai mari.
26

Reţineţi că, dacă suprafaţa nu este uniformă, este de preferat să trimiteţi mai multe probe reprezentative pentru analiză,
decât să amestecaţi toate probele de sol.
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Tabelul 2. Conţinutul de îngrășăminte
Apa formează baza unei soluţii nutritive;
în diferite compoziţii
apă de calitate trebuie să fie furnizată în cantităţi suficiente. Înainte de utilizare, apa trebuie
Îngrăşământ
analizată pentru a determina nivelul de bază al
Material
N
P2O5
K2O
mineralelor și ionilor, precum și pH-ul. Analiza
microbiologică ar putea fi, de asemenea, necesaAmoniac anhidru
82
ră în unele cazuri. Calitatea apei este direct legaSulfat de amoniu
20
tă de salinitate. Apa cu o concentraţie scăzută
Fosfat de amoniu
16
20
de ioni de sare dizolvată, în special NaCl, este
de înaltă calitate și este mai ușor pentru produClorură de amoniu
25
cători să prepare o soluţie nutritivă optimă. SaliUree
45
nitatea este o măsură a tuturor sărurilor prezenSuperfosfat
20
te și este cuantificată ca conductivitate electrică
(CE). Recomandarea generală pentru apa sursă
Triplu superfosfat
48
este ca CE să fie < 1,0 dS m-1.
Nitrat de potasă
60
O CE mai mare poate fi uneori fezabilă, atât
Sulfat de potasă
50
timp cât ionii care cauzează o CE înaltă pot fi
Îngrășământ complet
14
14
14
utilizaţi ca nutrienţi de plante. Cu toate acestea,
concentraţia acestor ioni nu trebuie să fie excesivă, în ceea ce privește concentraţiile de absorbţie corespunzătoare (Sonneveld, 2000). Când se
utilizează apă cu concentraţii scăzute de elemente minerale (apă de ploaie sau apă desalinizată),
apa de drenaj poate fi reutilizată complet într-o buclă închisă (cu ciclu închis). Apele subterane
naturale sau apele de suprafaţă conţin frecvent concentraţii substanţiale de elemente minerale
(de exemplu, calciu, magneziu, sulf), adesea în exces la concentraţiile de absorbţie, și tind să fie
mai puţin recomandate pentru sistemele de creștere închise. Acest lucru trebuie luat în considerare în timpul pregătirii soluţiilor nutritive și trebuie efectuate ajustările necesare (Sonneveld și
Voogt, 2009).
Conţinutul de (bi)carbonat din apa primară este direct legat de alcalinitate, şi anume suma
ionilor de HCO3–. în apa naturală, exprimată în unităţi de miliechivalenţi (meq) de carbonaţi. În
producţia hidroponică, alcalinitatea de până la 8 meq nu este o problemă (Lieth și Oki, 2008), deoarece poate fi controlată prin adăugarea de acid azotic la ajustarea pH-ului. Nivelul mai ridicat
de alcalinitate poate fi, de asemenea, gestionat în cultura hidroponică prin adăugarea de acid
azotic, dar alcalinitatea ridicată este nedorită, deoarece este asociată cu nivelul excesiv de Ca (și,
uneori, de asemenea, Mg) în soluţia de nutrienţi, astfel ducând la nivelul excesiv de CE. PH-ul
trebuie ajustat în consecinţă prin adăugarea de HNO3; dar H3PO4 sau H2SO4 pot fi, de asemenea,
utilizate până la concentraţiile optime de H2PO4– și, respectiv, SO42– în soluţia nutritivă (Savvas,
2001; Sonneveld și Voogt, 2009).
Necesităţile de apă a plantelor sunt determinate în primul rând de condiţiile de microclimat și
de suprafaţa frunzelor. În condiţii de umiditate ridicată, lumină și temperatură scăzute, consumul
de apă poate fi foarte redus. Este fundamental să
se estimeze necesarul maxim de apă înainte de
construcţia și instalarea sistemului de irigare.
Consumul de apă al plantei este determinat
de rata de creștere, radiaţiile solare, umiditatea
relativă și mișcarea aerului.
Adiţional la apă, sărurile nutritive sau îngrășămintele și acizii solubili în apă sunt necesare pentru a pregăti soluţia nutritivă. Avantajul
sărurilor nutritive este că acestea sunt compuși
chimici care conţin 2–3 elemente, mai precis, nutrienţi de mare puritate. Îngrășămintele complexe solubile în apă conţin, de obicei azot, fosfor,
potasiu și magneziu, pe lângă oligoelemente.
Foto 3. Instalaţie autonomă pentru prepararea și
Prin urmare, atunci când soluţia nutritivă
distribuţia soluţiei nutritive
are nevoie de ajustare, nu este posibil de a modi-
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fica concentraţia unui singur nutrient, dar nivelurile mai multor nutrienţi din îngrășământ sunt
schimbate.
Acizii servesc la scăderea pH-ului apei la nivelul optim pentru culturile hidroponice (5,5–6,5).
Cerinţele (concentraţia și raportul) de ioni specifici depind de cultură. CE trebuie să fie de 1,5–3
dS/m, în funcţie de cultură.
Soluţia nutritivă este preparată ca soluţie concentrată de 100 de ori (soluţie de stoc/de bază).
Cel puţin două rezervoare sunt necesare pentru soluţiile concentrate de sare și unul pentru acid,
deoarece sărurile de calciu nu trebuie amestecate cu fosfaţi și sulfaţi. Soluţia nutritivă este preparată cu precizie de instalaţia automată pentru irigarea cu îngrășăminte (fertigare), în baza
parametrilor anumiţi (pH și CE), a condiţiilor climatice (de exemplu, radiaţii solare, temperatura
aerului și umiditate) și volumul soluţiei de nutrienţi levigat. Instalaţie automată pentru irigarea
cu îngrășăminte (fertigare) distribuie, de asemenea, soluţia în baza unui program de irigare programat de utilizator.27
Pentru cultivarea hidroponică (pentru culturile fără sol – CS), sistemul de fertigare poate fi
cu circuit deschis sau închis. Într-un sistem deschis, excesul de nutrienţi este drenat în deșeuri
și nu reciclat. Este opţiunea cea mai puţin costisitoare. Într-un sistem cu circuit închis, drenajul
este captat, recuperat și reciclat (Gruda și Tanny, 2014). Volumul de drenaj pentru reciclare trebuie să fie de 25-30% din soluţia de nutrienţi adăugată. Sistemele cu circuit închis oferă avantaje
semnificative: un impact redus asupra mediului și economii mai mari. Cu toate acestea, există
dezavantaje: risc crescut de răspândire a bolilor rădăcinilor, acumularea de concentraţii mari de
ioni nedorite și costuri mai înalte.
Soluţia de drenaj într-un sistem cu circuit închis trebuie dezinfectată înainte de reutilizare.
Există diferite metode disponibile pentru dezinfectarea soluţiei nutritive:
Compoziţia și prepararea soluţiilor nutritive
în cultura fără sol sunt raportate în detaliu de
Savvas și colab. (2013).
• Pasteurizare. Soluţia nutritivă este filtrată, apoi încălzită la pasteurizare la 95 °C
timp de 30 de secunde. Soluţia de nutrienţi
pasteurizată nu crește temperatura soluţiei în zona rădăcinii, deoarece este amestecată cu o soluţie proaspătă mai rece.
• Tratament chimic. Pe lângă dezinfectarea tipică cu fungicide, tratamentul chimic poate implica, de asemenea, sufractanţi (non-ionizante, anionice, cationice),
elemente biogene (Cu, Zn) și agenţi oxiFoto 4. Unitate de filtrare și sterilizare UV
danţi (ozon, peroxid de hidrogen, clor).
• Radiaţii ultraviolete (UV). Radiaţiile UV
la lungimi de undă de 200-280 nm (UV-C) au un impact puternic asupra agenţilor patogeni.
Pentru ciuperci, doza este, de aproximativ, 100 mJ/cm2; pentru dezinfectare completă, inclusiv contra virușilor, este de aproximativ 250 mJ/cm2. Lungimile de undă UV-C și dozele
sunt citate în funcţie de Wohanka (2002).
• Filtrare. Filtrarea prin membrane, în special filtrarea lentă a nisipului, a fost dezvoltată cu
succes pentru majoritatea microorganismelor patogene. Filtrarea lentă este mai puţin eficace împotriva virușilor și nematodelor. Filtrarea este eficientă din punct de vedere energetic.
• Inoculare microbiană. Deși nu este universală, inocularea microbiană a soluţiei nutritive
are o gamă largă de aplicaţii pentru agenţii patogeni specifici. Este eficientă din punct de
vedere energetic (Wohanka, 2002).
Cerinţele faţă de nutrienţi ale plantelor legumicole nu depind numai de specie și varietate, ci
și de mijloacele și calendarul obţinerii producţiei în seră. Plantele cultivate în seră sunt produse
în cea mai mare parte din răsaduri și, prin urmare, dezvoltă un sistem de rădăcini extinse de suprafaţă. Cerinţele nutriţionale sunt determinate pe baza analizei agrochimice a solului în fiecare
27

Compoziţia și prepararea soluţiilor nutritive pentru cultura fără sol sunt raportate în detaliu de Savvas și colab. (2013).
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an sau în fiecare al doilea an. Mulţi producători efectuează, de asemenea, analize chimice ale
ţesuturilor vegetale (frunze de obicei), ajustând nutriţia plantelor pe baza rezultatelor.

Îngrășăminte organice
Îngrășămintele organice fermentate trebuie încorporate înainte de prelucrarea solului și
plantarea la o rată de 2–10 kg/m2; cantitatea exactă depinde de rezultatele analizei și de tipul de
îngrășământ. Pentru speciile cu rădăcini subordonate (tomate, castravete etc.), se recomandă să
se utilizeze compuși organici, compost de râme, nivelare și umplerea în jurul tulpinii. O varietate
de îngrășăminte organice lichide sunt disponibile pentru furnizarea de nutrienţi.28
Tabelul 3. Lista de îngrășăminte organice și concentraţie de nutrienţi utilizaţi în producţia de legume în seră
N

P

K

Făină de scoici și crabi

9.2

1.5

0.5

Zer uscat

5.3

2.5

0.9

Făină de pene

13.6

0.3

0.2

Făină de pește

10.1

4.5

0.5

Făină de origine animală

7.7

3.1

0.7

Făină de bumbac

6.5

1.1

1.6

Făină de solzi de peste

10.0

3.7

0.1

Materie organică uscată distilată

4.3

0.9

1.1

Făină de soia

7.5

0.7

2.4

Tărâţe de grâu

2.9

1.4

1.3

Faină de lucernă

2.5

0.3

1.9

Masă de canola

6.0

1.1

1.3

Îngrăşământ

Greer şi Driver, 2000.

SĂNĂTATEA ȘI PROTECŢIA CULTURILOR
Protecţia culturilor se referă la controlul dăunătorilor, bolilor și buruienilor.29 O cunoaștere
profundă a sănătăţii culturilor permite agricultorului să evalueze rezistenţa la factorii biotici și
abiotici. Practicile de protecţie a culturilor trebuie raţionalizate, utilizând controlul integrat pentru a reduce riscul. Acest lucru poate fi obţinut prin:
• aplicarea metodelor biologice disponibile;
• selectarea soiurilor tolerante;
• rotaţia echilibrată a culturilor.

Măsuri sanitare
Practicile adecvate includ solarizarea solului (sterilizarea) și pasteurizarea cu abur, în plus
faţă de măsurile integrate de combatere a nematodelor (de exemplu, controlul igienei, rotaţia
culturilor). S-a dezvoltat o gamă largă de resurse biologice, adaptate protecţiei culturilor în producţia ecologică de seră: insecticide biologice (împotriva tripşilor, muștelor albe etc.), pe baza
concurenţei dintre insectele utile și cele dăunătoare; toxine microbiene provenite din ciuperci,
bacterii și viruși (de exemplu, avermektine, Bactospein, BioBit, Foray, Novodor); dezinfectanţi organici (de exemplu Jet 5); insecticide pe bază de extracte de plante (de exemplu, piretru, Quassan,
rotenonă); și benzi și plăci de feromoni (adecvate în special pentru sere).
28
29

Vezi Partea II Capitolele 2 și 3 pentru mai multe detalii despre îngrășăminte și irigaţii.
Vezi Partea II Capitolul 5 pentru mai multe detalii privind IPM (Managementul ntegrat al dăunătorilor).
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Biopesticidele au avantaje: în special, efectul lor selectiv și toxicitatea scăzută pe termen
scurt. Spinosad-ul este folosit împotriva mai multor tipuri de omizi și tripşi. Capsaicina – un ingredient de ulei esenţial de ardei – este eficient în lupta împotriva acarienilor diafan.
Agenţii pe bază de Trihoderma harzianumi, Gliocladium virens pot fi utilizaţi pentru a combate
Pythium, Fusarium, Rhizoctonia și Sclerotinia (Lazić și colab., 2013). Soda este folosită cu succes
pentru a suprima phomopsis-ul, mana (downy mildew), antracoza, râia și putregaiul cenuşiu
(“botrytis”). Un amestec de 0,5% sodă și 0,5% bio-ulei este un fungicid eficient și poate fi adoptat,
de asemenea, pentru dezinfectarea instrumentelor, încălţămintei, hainelor și meselor, precum și
ca barieră de dezinfecţie înainte de a intra în încăpere.
Biopesticidele pot fi aplicate pentru a proteja împotriva căderii (culcării/aplecării) la pământ
a răsadurilor. Biopesticidele pe bază de Bacillus subtilis, produsele din cupru și preparatele realizate cu urzică, păpădie, pelin, coada-şoricelului sau usturoiul sunt eficiente. Pentru a obţine
rezultate optime, biopesticidele trebuie să fie susţinute de măsuri preventive, de exemplu, reducerea umidităţii aerului cu ventilaţie reglată și utilizarea preparatelor nutritive pe bază de urzică,
păpădie, coada-şoricelului sau usturoi. Răsaduri în creștere altoite pe portaltoi rezistente la boli
specifice cauzate de sol și dăunători reduce daunele aduse rădăcinilor cauzate de Fusarium și
nematode; acest lucru este deosebit de important pentru tomate.
Alte mijloace biologico-naturale sunt disponibile pentru protecţia plantelor în producţia de
seră pentru a menţine organismele dăunătoare în limita nivelului de prag economic:
• Cultivarea plantelor „utile” care au relaţii alelopatice sau sunt prădători.
• Semănatul plantelor capcană corespunzătoare în jurul serei (de exemplu, facelia, plante
din familia Asteraceae, gălbenele, hrișcă, nasturtium) pentru a atrage insecte „utile”.
• Aplicarea preparatelor din plante ale speciilor cu efecte fitoncide cunoscute (usturoi și
ceapă) sau cu un miros care respinge sau atrage dăunători (de exemplu, nasturtium atrage
afide negre).
• Dezinfectarea seminţelor (folosind o infuzie de mușeţel, hrean, usturoi și urzică).
• Mulcirea pentru a preveni dezvoltarea buruienilor (folosind mulci organici sau sintetici).
• Cultivarea mixtă.

Rotaţia culturilor
Producţia de legume ecologice poate fi în monocultură sau în combinaţie cu alte specii. Monocultura implică cultivarea unei specii, în timp ce o cultură combinată este cultivarea a două
sau mai multe culturi în aceeași perioadă pe același teren. În ambele cazuri, este important să
se adere la principiile de rotaţie intensivă a culturilor. Rotaţia culturilor ajută la reducerea acumulării de agenţi patogeni și dăunători (care, dimpotrivă, se intensifică atunci, când o specie este
cultivată continuu) și îmbunătăţește, de asemenea, structura și fertilitatea solului atunci, când
are loc rotaţia plantelor înrădăcinate adânc și celor înrădăcinate la suprafaţă. În conformitate cu
art. 12 litera (b) din Hotărârea 834/2007, rotaţia leguminoaselor, gunoiului de grajd și sideratelor
cunoscute ca îngrășăminte verzi este recomandat pentru o nutriţie adecvată a plantelor. Asimilând azotul din atmosferă, leguminoasele reduc cantitatea necesară de materie organică necesară
pentru a începe fertilizarea.
Cu toate acestea, din motive economice, nu
Buni vecini din grădina de legume
este ușor să urmaţi această recomandare în proMorcov timpuriu
Ceapă Praz
ducţia de legume în seră.
Morcov târziu Ţelină
Speciile de legume cel mai frecvent cultivate
Praz
în spaţii protejate aparţin la trei familii de planMorcov
Salată Pătrunjel
te: Solanaceee (tomate, ardei, vinete), CucurbitaTomate
Ţelină
cee (castravete, pepene galben, dovleac) și AsterTomate
acee (salată verde).
Ridichea–gulie Fasole
Trebuie remarcat faptul, că directiva UE stiSalată verde
Mărar
pulează că, indiferent de speciile cultivate în
Brasicacee/Varză
rotaţia culturilor, utilizarea pe termen scurt a
Castravete
gunoiului de grajd și a leguminoaselor ca îngrășământ verde este necesară pentru prevenirea Kreuter, 1996.
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dăunătorilor și buruienilor. (A se vedea caseta pentru culturile recomandate de a fi cultivate anterior anumitor culturi legumicole.)

Cultivarea mixtă a culturilor
Cultivarea în comun a două sau mai multe culturi – poate fi foarte eficientă. Efectele pozitive
sunt observate la combinarea următoarelor culturi comune: salată verde și ceapă; ardei și busuioc; tomate și varză. În plus, culturile mixte pot fi oportune pentru a respinge sau a atrage dăunătorii de legume (Gilkeson și Grossman, 1991).
De exemplu, cultivarea împreună a tomatelor şi verzei reduce atacurile de molii a verzei şi
florii de gălbenele (Tanacetum vulgare) asupra verzei; sau cultivarea trifoiului alb cu varză duce
la mai puţine atacuri din partea afidei și moliei de varză. Gălbenelele, calendula, marigold-ul,
nasturtium-ul sau compostul de unele plante tropicale (Azadirachta indica) sunt frecvent utilizate
ca o cultură cultivată înaintea altor plante. Secreţiile lor chimice reduc numărul de nematode.30

Mulcirea
În producţia ecologică, este avantajos să se utilizeze mulci organic verde și uscat. Cu toate
acestea, în sistemele de seră INT și CON, este mai ușor să se utilizeze folii din plastic sau polietilenă, produse cu polimeri și aditivi autorizaţi. Caracteristicile diferitelor folii de mulci includ
următoarele:
• Folie neagră: crește temperatura sub folie, scade consumul de apă cu aproximativ 50%,
previne creșterea buruienilor și îmbunătăţește condiţiile fitosanitare.
• Folie argintie-maro: reduce conductivitatea termică, datorită culorii maro de dedesubt,
reflectă lumina și reduce atacurile afidelor, muștelor albe și păianjenilor negri, datorită
culorii argintii de mai sus.
• Folie negru-maro: are un efect termic care contribuie la recoltarea anterioară (de exemplu, precocitatea tomatelor ar putea fi cu 10–15 zile mai devreme) (Lazić și colab., 2013).
• Folie alb-negru: respinge afidele și muștele albe, reflectă lumina și mărește cantitatea de
radiaţie activă de fotosinteză, cu un efect pozitiv asupra cultivării în afara sezonului, în
special a tomatelor și ardeilor.
• Folie roșie: duce la o maturare mai rapidă și îmbunătăţește colorarea fructelor.

METODOLOGIA DE ANALIZĂ ECONOMICĂ
Analiza economică se bazează pe calcularea marjei brute (GM) a sistemelor de producţie.
Acest lucru oferă o modalitate simplă de a compara profitabilitatea întreprinderilor care aplică
diferite practici de management. GM pentru orice cultură variază de la an la an din cauza factorilor care afectează recolta reală (condiţiile meteorologice, practicile aplicate, preţurile și cantităţile
de inputuri/contribuţie utilizate, competenţele forţei de muncă) și preţul pieţei (cerere și ofertă).
Marja brută este definită ca venitul total al întreprinderii (valoarea producţiei comercializate
la preţul pieţei) minus costurile variabile: inputuri directe, forţa de muncă angajată/mașini/servicii.
GM = venitul total – costurile variabile
Contribuţiile directe includ: material de plantare, nutriţie și protecţie a culturilor, material de
ambalare, irigare, combustibil pentru încălzire și energie pentru pompele de irigaţii.
Costurile fixe sunt excluse din calculele marjei brute. Aceste costuri rămân constante pe termen scurt, indiferent de nivelul de producţie al întreprinderii specifice.31
Pentru fiecare sistem de producţie, se calculează două bugete cu marjă brută separată (GMEP
pentru practica existentă; GMRP pentru practica recomandată).

30
31

Vezi Partea II, Capitolul 4 pentru mai multe detalii privind diversificarea.
Marja netă este marja brută minus costurile fixe.
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Calculul GM se face la două niveluri, luând în considerare:
• GM1 – numai contribuţii directe; şi
• GM2 – de asemenea, constituie costurile legate de recrutarea forţei de muncă și închirierea
utilajelor, precum și serviciile furnizate de consultanţii responsabili de extindere și laboratoarele pentru analiza solului și a apei.
Indicatorul este exprimat în hectare de teren. Pentru recolte maxime, cea mai bună opţiune
de producţie este întreprinderea cu cea mai mare GM per unitate de resurse limitate (în acest caz,
teren).
Metoda GM permite calcularea costului de producţie al mărfii comercializate, în acest caz,
costul producerii unui kg de tomate.
Costul producţiei = costurile/ producţia comercializată
Costul de producţie este calculat la nivelul costurilor directe (CP1) și la nivelul costurilor variabile totale (CP2).
În Tabelul 4, se efectuează un calcul orientativ al GM pentru producţia de tomate în cultivarea
fără sol (blocuri de vată minerală). Roada este de 400 de tone/ha, iar preţul de producţie este de
1,5 euro/kg.
Recomandările BPA – Sistemele de producţie
Producţia integrată de culturi
• Ţineţi evidenţa tuturor contribuţiilor (inputurilor) și operaţiilor. Acest lucru va ajuta la planificarea
producţiei vegetale și inspecţiilor.
• Efectuaţi analize ale solului și proiectaţi un plan de fertilizare în consecinţă.
• Utilizaţi irigarea prin picurare în toate tipurile de sisteme în seră și, în special în tuneluri de PE. În
cazul în care sistemul de irigare este, de asemenea, utilizat pentru fertilizare, monitorizaţi calitatea apei.
• Aplicaţi mulci pentru a preveni buruienile și limitaţi evaporarea din sol.
• Monitorizaţi simptomele precoce ale apariţiei bolilor și dăunătorilor. Solicitaţi imediat sfatul privind protecţia plantelor.
Cultură hidroponică
• Determinaţi proprietăţile fizice și chimice ale mediului de creștere și, dacă este necesar, efectuaţi
ajustări pentru a satisface cerinţele plantelor.
• Luaţi în considerare dimensiunea și forma recipientului, atunci când selectaţi un substrat și un
sistem hidroponic (pentru culturile fără sol – CS).
• Adoptaţi tehnologii ecologice care reutilizează, reduc și reciclează resurse.
• Adaptaţi strategia de irigare la proprietăţile fizice ale mediilor în creștere.
• Luaţi în considerare durabilitatea și protecţia mediului. Dacă este posibil, utilizaţi un sistem închis
(mai prietenos mediului decât sistemele deschise).
Producţia ecologică
• Luaţi în considerare locaţia și dimensiunea exactă a exploataţiei agricole. Se obţine planul cadastral al terenului și se ţine cont de fermele învecinate, neecologice și de alte surse de poluare.
• Păstraţi cel puţin o istorie de trei ani a terenului.
• Utilizaţi numai îngrășăminte organice și substanţe de protecţie a plantelor certificate și păstraţi
toate documentele de achiziţie (facturi, chitanţe, note de livrare etc.).
• Înregistraţi utilizarea materialelor de reproducere organice certificate.
• Stabiliţi centuri izolante pentru a evita împrăștierea pesticidelor și polenizarea încrucișată cu
soiurile cultivate din exploataţiile agricole convenţionale învecinate Ţineţi evidenţa recoltei, depozitării, etichetării produselor și a ambalajelor.
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Tabelul 4. Producţia de tomate la cultivarea hidroponică (1 ha)
Produsul principal

Unitate

Tomate

kg

Venit total

€

Cantitate

Euro/unitate

400 000

1.50

Total
600 000.00

600 000.00

Costuri variabile
I Contribuţii directe
Răsaduri

unităţi

30 000

1.00

30 000.00

Blocuri de vată minerală

unităţi

5 000

1.50

7 500.00

Săruri nutritive

suma forfetară

500

40.00

20 000.00

Produse de protecţie a plantelor

suma forfetară

1

1 000.00

1 000.00

Aprovizionare cu apă pentru irigare

3

m

12 000

1.00

12 000.00

Liant din polipropilenă

kg

350

2.50

875.00

Cârlige

bucată

240 000

0.01

2 400.00

Stupi bondari

unităţi

25

200.00

5 000.00

Încălzire, gaz

m

130 000

0.60

78 000.00

Electricitate

kWh

5 000

0.15

750.00

unităţi

40 000

0.60

24 000.00

Ambalare

3

Total contribuţii directe (I)

181 525.00

Marja brută (GM1) (venitul total, contribuţii directe, euro/ha)

418 475.00

Costul producţiei (CP1) (contribuţii directe, producţia comercializată, euro/kg)

0.45

II Serviciile asigurate de tractor cu costuri de muncă incluse
Transport

Răsad

3

1 000.00

3 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

III Munca recrutată
Plantare

Ora de lucru

600

0.98

588.00

Tăiere

Ora de lucru

2 000

0.98

1 960.00

Coborârea

Ora de lucru

2 000

0.98

1 960.00

Înlăturarea frunzelor

Ora de lucru

2 500

0.98

2 450.00

Protecţia plantelor

Ora de lucru

30

0.98

29.40

Recoltarea (70 kg/h)

Ora de lucru

5 000

0.98

4 900.00

Gradare și ambalare

Ora de lucru

4 000

0.98

3 920.00

IV Diverse
Analiza soluţiilor nutritive

Servicii

15

75.00

1 125.00

Serviciu de extindere

Servicii

16

200.00

1 200.00

Total alte costuri variabile (I+II+III)

21 132.40

TOTAL COSTURI VARIABILE (I+II+III+IV)

202 657.0

MARJA BRUTĂ (GM2) (venitul total, costuri variabile totale, EUR/ ha)
COSTUL PRODUCŢIEI (CP2) (costuri variabile totale/producţie comercializată, euro/kg)
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8. Sustenabilitatea sistemelor de producere
a legumelor evaluate prin amprenta
ecologică
M. Bavec, M. Robačer, D. Stajnko, T. Vukmanić şi F. Bavec
Facultatea de Agricultură și Știinţele Vieţii, Universitatea din Maribor, Slovenia

REZUMAT
Durabilitatea este o problemă centrală la cultivarea în spaţii protejate a legumelor, deoarece
producţia în seră contribuie în mod considerabil la presiunile asupra mediului ambiant, cum ar
fi emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea cu nitraţi și eroziunea biodiversităţii. Este posibil să
se reducă emisiile prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă și acumularea carbonului
în soluri sau prin aplicarea unor sisteme de producţie agricolă durabilă, cum ar fi producţia integrată de legume și agricultura ecologică. Sustenabilitatea poate fi evaluată prin analiza ciclului de
viaţă, care măsoară sarcina de mediu a unui produs și include un inventar ecologic, care rezumă
fluxurile de masă și energie către și dinspre mediu pe tot parcursul ciclului de vegetaţie. În cazul
producţiei de legume în spaţii protejate, este necesar să se ţină seama de energia consumată și
materialele utilizate pentru acoperirea construcţiei. Un instrument important de evaluare este
amprenta de mediu sau ecologică, care estimează zona productivă din punct de vedere biologic
necesară pentru producerea de materiale și energie. Calculele amprentei ecologice și indicele de
eficienţă ecologică evidenţiază diferenţele dintre sistemele de producţie (de exemplu, cultivarea
ecologică, integrată și convenţională, cultivarea în sol și fără sol) în sere și iau în considerare distanţa de la locul producţiei la consumator.

INTRODUCERE
Producerea de legume în seră este una dintre cele mai intensive producţii agricole cu un nivel
ridicat de contribuţii (inputuri). În plus, aceasta utilizează materiale neregenerabile și consumă
cantităţi mari de energie. Pe de altă parte, cultivarea în seră este mai avantajoasă, cu recolte
sporite. Într-o comparaţie între producţia de legume în câmp deschis și cea în spaţii protejate în
zonele climatice temperate, recoltele pot fi de 2-3 ori mai mari în serele neîncălzite din plastic și
de până la 10 ori mai mari pentru culturile fără sol din serele de sticlă încălzite.
Agricultura în Uniunea Europeană (UE) trebuie să facă faţă unor provocări serioase în următoarele decenii:
• concurenţa pentru apă și resurse;
• creșterea costurilor;
• scăderea productivităţii agricole;
• concurenţa pe pieţele internaţionale;
• schimbările climatice; şi
• incertitudinile privind eficacitatea politicii europene actuale privind strategiile de adaptare.
Producerea în seră oferă o abordare alternativă pentru soluţionarea acestor provocări; are potenţialul de a diminua efectele schimbărilor climatice prin implementarea diferitelor tehnologii
și practici pentru producţia de legume (EGTOP, 2013).
Majoritatea consumatorilor de astăzi solicită legume de o calitate externă și nutriţională ridicată, fără reziduuri de pesticide și alte produse agrochimice (antibiotice, metale grele, aditivi); în
plus, există o conștientizare din ce în ce mai largă cu privire la potenţialele daune aduse mediului
– fie în ceea ce privește solul, apa, aerul sau biodiversitatea. Sustenabilitatea este o problemă
importantă în agricultură și horticultură.
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Este un imperativ global să satisfacem cererea tot mai mare
Dezvoltarea durabilă este
de alimente într-un mod echitabil din punct de vedere social și
dezvoltarea care satisface
durabil din cel ecologic pe termen lung. Este posibil să se proiecnecesităţile generaţiilor
teze sisteme agricole care sunt productive, sprijinind în același
actuale, fără a compromite
timp ecosistemul, contribuind la (Kremen şi Miles, 2012):
necesităţile generaţiilor
• o mai mare biodiversitate;
• îmbunătăţirea calităţii solului (în special a capacităţii de
viitoare.
reţinere a apei);
WCED, 1987.
• stimularea acumulărilor de carbon; și, în consecinţă,
• o mai bună rezilienţă și durabilitate a agroecosistemului.
Potrivit Vox și colab. et al. (2010), sistemele durabile de seră trebuie să fie de conservare a
resurselor, de susţinere socială, comercial competitive din punct de vedere comercial și ecologic
raţionale; acest lucru se aplică tehnicilor de cultivare, managementului echipamentelor și materialelor de construcţii. Acestea trebuie să vizeze reducerea utilizării agrochimice, a consumului de
energie și apă și a generării de deșeuri. Managementul eficient al parametrilor climatici (radiaţii
solare, temperatura aerului, umiditate relativă și concentraţia de dioxid de carbon) este esenţială,
atât pentru a obţine condiţii de creștere adecvate, cât și pentru a economisi energie.
Strategiile de management adecvate includ:
• înlocuirea combustibililor fosili cu surse regenerabile de energie;
• folosirea unor materiale inovatoare de acoperire în seră, cu proprietăţi fizice adecvate și
de producere redusă a deșeurilor după utilizare;
• optimizarea aprovizionării cu apă și nutrienţi pentru a diminua consumul de apă și nutrienţi, a limita drenajul în apele subterane și a conserva solul; şi
• adoptarea managementului integrat al dăunătorilor și bolilor care vizează reducerea utilizării agrochimice și, în consecinţă, a reziduurilor de pesticide din produs.
În conformitate cu o directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui
cadru de acţiune comunitară pentru a obţine utilizarea durabilă a pesticidelor începând cu 1
ianuarie 2014, practica standard cuprinde: utilizarea durabilă a pesticidelor; promovarea managementului cu aport redus de pesticide, inclusiv a metodelor care nu sunt chimice; și – obligatoriu
pentru toţi agricultorii profesioniști – aplicarea unui management integrat a dăunătorilor (IPM).
Agricultorii trebuie să aplice principiile generale ale IPM (Directiva 129, 2009), dar gestionarea integrată a culturilor este mai mult decât doar IPM. În unele ţări, definiţia managementului integrat
al culturilor este stabilită de organizaţiile producătorilor; în Slovenia, aceasta este considerată o
schemă naţională de calitate și o măsură de agromediu (Bavec și colab., 2009), iar în 2013 a constituit 70 % din producţia de legume de pe piaţă.
Agricultura ecologică se referă la un sistem agricol, care îmbunătăţește fertilitatea solului prin
maximizarea utilizării eficiente a resurselor locale, prevenind, în același timp, folosirea agrochimicatelor, a organismelor modificate genetic și a compușilor sintetici utilizaţi ca aditivi alimentari. Practicile agricole se bazează pe cicluri ecologice și urmăresc să reducă la minimum impactul industriei alimentare asupra mediului, să păstreze sustenabilitatea pe termen lung a solului și
să reducă utilizarea resurselor neregenerabile (Goimero și colab., 2011); rezultatul fiind alimentele ecologice cu valoare adăugată. Reglementările actuale ale UE privind agricultura ecologică nu
conţin norme privind speciile cultivate în seră, cu excepţia interdicţiei privind producţia hidroponică (CE 834, 2007). În consecinţă, practicile variază considerabil în diferite state membre ale UE,
în special în ce privește consumul de energie și utilizarea substraturilor (EGTOP, 2013).
Luând cazul tomatelor în Slovenia, acest capitol adoptă o abordare a analizei ciclului de vegetaţie (LCA) pentru a evalua diferite sisteme de producţie (convenţionale, integrate, ecologice).
Acesta examinează atât cultivarea în aer liber, cât și cea în spaţii protejate (de plastic/sticlă) și ia
în considerare distanţa dintre locul de producţie și consumator (local, regional, transfrontalier,
transcontinental).
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ABORDARE METODOLOGICĂ – AMPRENTA ECOLOGICĂ
Intensificarea agriculturii în Europa a implicat uneori activităţi economice cu un impact major asupra ecosistemului, până la nivelul în care stabilitatea mediului și securitatea politică geografică pot fi puse în pericol. O gamă largă de metode și instrumente au fost concepute pentru a
determina dezvoltarea durabilă atât la nivel individual, cât și social. Un astfel de instrument este
așa-numita amprentă asupra mediului sau ecologică, dar există și altele (Foresi și colab., 2016):
• Analiza ciclului de vegetaţie (LCA) și evaluarea ciclului de viaţă social (S-LCA);
• Evaluarea impactului social (SIA);
• Metodologia randamentului social al investiţiilor (SRI);
• Monitorizarea și evaluarea durabilităţii RouTine (SMART – angl. Sustainability Monitoring
and Assessment RouTine);
• Instrumentul aferent bunurilor obștești (PG);
• Calcularea amprentei de carbon.
Conceptul de „amprenta” evocă ideea unei persoane care merge pe jos într-o luncă şi călcând
fără milă pajiştea, lasă în urmă un traseu: nici o iarbă nu va mai crește acolo pentru o lungă perioadă de timp. Dacă s-ar mai avea grijă, vegetaţia s-ar regenera rapid. Cu alte cuvinte, amprenta
ecologică este o măsură a impactului, pe care activitatea umană îl are asupra naturii. Cu cât este
mai mare cantitatea de materii prime consumate, și cu cât mai mulţi poluanţi sunt produși, cu
atât este mai mare presiunea asupra mediului. Amprenta ecologică estimează zona productivă
din punct de vedere biologic necesară pentru producerea materialelor și energiei utilizate de populaţia unei anumite regiuni. Această estimare este, apoi comparată cu zona, de fapt, disponibilă
pentru o anumită populaţie sau persoană – biocapacitatea. Biocapacitatea este terenul productiv
și/sau apa unei regiuni. Dacă amprenta ecologică este mai mare decât biocapacitatea, consumul
uman depășește capacitatea sa naturală (Haberl și colab., 2001).
Datele statistice sunt utilizate pentru a calcula amprenta ecologică. Există diferite instrumente pentru evaluarea procesului de producţie individuală, în special, Analiza ciclului de vegetaţie
(LCA), care consideră că sarcina de mediu este cauzată de un anumit produs, proces de producţie
sau activitate pentru furnizarea de servicii. LCA ia în considerare o gamă largă de impacturi și
ia în considerare întregul sistem; este un instrument de evaluare a impactului potenţial asupra
mediului unui sistem de producţie, analizând întregul ciclu de viaţă al produsului de la extracţia
resurselor până la eliminarea deșeurilor.
LCA a fost standardizat cu normele ISO pentru Managementul Mediului – Analiza ciclului de viaţă:
• ISO 14040:2006 „Principii şi Cadru”;
• ISO 14044:2006 „Cerinţe şi orientări”;
• ISO 14048 „Formatul documentaţiei datelor”.
Evaluarea ecologică ne permite să analizăm procesele (fluxurile de materiale sau de energie)
cu scopul de a determina un anumit domeniu în care un proces poate fi încorporat în mod durabil în ecosferă (Narodoslawsky și Krotscheck, 1995). Rezultatele calculelor amprentei ecologice
pot fi interpretate pe unitate de produs (kg) sau pe suprafaţă echivalentă (ha). Nicio metodă de
estimare ecologică nu spune „întregul adevăr”, deoarece acestea depind de un sistem de valori și
predicţii aferente modului în care procesul poate afecta mediul înconjurător. Cu toate acestea, ele
evidenţiază aspecte importante de mediu și oferă sprijin util procesului decizional. În funcţie de
disciplina știinţifică, definiţia a ceea ce este corect din punct de vedere ecologic variază; există diferite modele pentru a calcula capacitatea planetei Pământ; există variate abordări ale diferitelor
dimensiuni ecologice.
O metodă de evaluare a amprentei ecologice este indicele procesului durabil (SPI), dezvoltat
de Narodoslawsky și Krotscheck (1995). Această metodă implică crearea unui întreg ciclu de viaţă
sub formă de lanţuri de proces, care pot fi actualizate și îmbunătăţite continuu. Amprenta SPI calculează suprafaţa reală necesară pentru un proces specific (figura 1). Aceasta se bazează pe conceptul de „sustenabilitate puternică”, presupunând că o economie durabilă se bazează numai pe
radiaţii solare ca o contribuţie naturală. Cele mai multe procese naturale sunt conduse de această
contribuţie și suprafaţa Pământului este resursa cheie pentru conversia radiaţiilor solare în produse și servicii. Suprafaţa globală este, totodată, o resursă limitată într-o economie durabilă, iar
procesele antropice și naturale concurează pentru aceasta. Prin urmare, zona necesară pentru a
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încorpora un anumit proces în mod durabil în ecosferă este o măsură convenabilă pentru durabilitatea ecologică: cu cât este nevoie de o mai mare zonă pentru ca un proces să îndeplinească
un serviciu, cu atât mai mari sunt „costurile” din punct de vedere al sustenabilităţii ecologice.
Această metodă de evaluare a fost adaptată pentru agricultură (Kettl, 2013). Amprenta ecologică
poate fi exprimată pe suprafaţa de producţie (ha sau m2) sau pe produs agricol (tonă sau kg). În
acest caz, se numește indicele de eficienţă ecologică (EEI).

Kettl, 2013.

Figura 1. Schema de amprentă ecologică bazată pe SPI

Amprenta ecologică – unităţi de măsură
•
•

•

Hectar global pe cap de locuitor: gha
Exprimat ca Indicele procesului durabil (SPI):
– per zona de producţie : gha/ ha
sau m2/m2
– per produs: gha/t sau m2/kg
Exprimat ca GWP:
– kg de echivalent CO2 per kg produs

Evaluarea durabilităţii
folosind amprenta
ecologică:
Efectul asupra
biodiversităţii și a
calităţii produselor NU
este luat în considerare

Amprenta ecologică exprimată ca potenţial de încălzire globală (GWP) este un alt mijloc
important pentru evaluarea impactului proceselor asupra mediului. Suma emisiilor din ciclul de
viaţă a CO2 și a altor impacte relevante a GWP conferă GWP-ului total măsurat în kg a echivalentului de CO2 (Cooper și colab., 2011).
Datele pentru LCA, inclusiv calcularea amprentei ecologice, trebuie să fie relevante pentru
compararea și evaluarea diferitelor sisteme de producţie. Datele pot proveni din diverse surse:
• Experimente pe teren sau în seră. Aceste date sunt de înaltă calitate și includ un inventar
detaliat al contribuţiilor loturilor experimentale calculate pe ha. Pentru a calcula orele de
folosire a utilajelor, este necesar să se ia în considerare datele pentru loturile mai mari.
• Interviuri și inventare agricole. Datele variază în funcţie de numărul de exploataţii per
sistem de producţie și de calitatea înregistrărilor la nivel de exploataţie sau de producţie.
• Sondaje statistice publice. Aceste date sunt utilizate pentru calculele oficiale a plăţilor
pentru măsurile de agromediu. Calitatea datelor, precum și motivele colectării pot varia.
În baza cercetărilor, experimentelor pe teren sau în seră sunt furnizate cele mai adecvate date
pentru evaluarea diferitelor sisteme de producţie. Cu toate acestea, există foarte puţine studii de
producţie în seră bazate pe date experimentale. În cazul Sloveniei, studiile sunt limitate la producţia de legume în câmp deschis (Bavec și colab., 2014). Datele colectate din exploataţiile agricole
sunt utilizate cel mai mult, de exemplu, în Portugalia pentru a compara producţia organică a unei
sere cu producţia de seră convenţională (Baptista și colab., 2016), și în Slovenia (Stajnko, 2015).
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EFECTELE SISTEMELOR DE PRODUCŢIE ASUPRA AMPRENTEI ECOLOGICE ȘI
INDICELE DE EFICIENŢĂ ECOLOGICĂ
Amprenta ecologică și indicele de eficienţă ecologică depind de sistemul de producţie adoptat.
Principalele caracteristici ale sistemelor de cultură convenţionale, integrate, organice și, respectiv, fără sol, sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Comparaţie între diferite metode de producţie
Convenţional

b
c

Cultura
hidroponică
(fără sol)

Organică/
Ecologică

Seminţe

Fără restricţii

Fără restricţii

Organice sau care nu sunt
tratate convenţional

Fără restricţii

Seminţe
modificate
genetic

Este permis

Nu este permis

Nu este permis

Este permis

Rotaţia
culturilor

Nu este
obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Nu este
obligatoriu

Sănătatea
solului

Fără restricţii
Produse chimice nu sunt
– produse chimice permise
înregistrate

Abur, solarizare,
biofumigare și alte metode
naturale

Solul nu este
folosit ca
substrat

Fără sol

Este permis

Permis, dar numai în
sistem închis

Nu este permisb

–

Fertilizarea

Toate
îngrășămintele
permise

În baza analizei
conţinutului minim de
Nc, toate îngrășămintele
permise

Azot din surse organice

Săruri nutritive
solubile în apă

Protecţia
plantelor

Toate pesticidele
înregistrate

Măsuri preventive și
tratamente bazate pe
monitorizare

Măsuri preventive și fără
pesticide chimice

Măsuri
biologice și
chimice

Regulatoare
de creștere

Este permis

Nu este permis

Nu este permis

Este permis

Irigare

Este permis

Metode raţionale (irigare
prin picurare ≤ 20 mm)

Este permis

Obligatoriu

Fertigare

Este permis

Este permis

Se admit numai
îngrășăminte organice,
adică borhot (vinasse), ceai
de compost

Obligatoriu

Irigarea nu este permisă

Nu sunt permise produsele Fără limite
chimice, nu se permit nici
tratamentele de eradicare

Tratamente
Fără limite
post-recoltare
a

Integrata

Bazat pe producţia legumicolă integrată în Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, 2010, 2015).
Nu este permis in UE, dar este permis în SUA.
Conţinutul de azot mineral din sol.

În baza rezultatelor experimentale, mai multe calcule ale indicelui de eficienţă ecologică (EEI)
pentru diferite sisteme de producţie sunt prezentate ca amprentă ecologică. În cazul a două legume în câmp deschis (varza și sfecla roșie) produse în baza a trei metode de producţie – convenţionale (CON), integrate (INT) și organice (ORG) – și controlul, tratamentul într-un experiment pe
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câmp de 3 ani în patru reproduceri în Slovenia de Nord-Est au obţinut rezultate similare (Bavec
și colab., 2014). Amprenta ecologică a producţiei și controlului integrat a fost similară – impactul
unei producţii de 1 ha de varză albă și sfeclă roșie a fost de aproximativ 70 t/ha de suprafeţe.
În schimb, pentru producţia ecologică, impactul a fost de 3,5 ori mai mic. Producţia de cereale
a dat rezultate similare (Bavec și colab., 2012). O mare parte a impactului se datorează folosirii
îngrășămintelor sintetice și pesticidelor chimice. În producţia de seră, dacă se utilizează aceeași
construcţie și se adoptă același sistem de încălzire, diferenţele relative de urme între sistemele
de producţie rămân aceleași. Cele mai mari producţii pentru varză și sfeclă roșie au fost obţinute
în baza metodei convenţionale (68 475 kg/ha pentru varză și 27 879 kg /ha pentru sfecla roșie), în
timp ce roada cea mai mică a fost obţinută de la loturile de control, unde lipsa de nutrienţi era
evidentă (tabelul 2). Cifrele recoltelor și eficienţei ecologice sunt și mai revelatoare. Producţia
integrată produce cel mai mare indice de eficienţă ecologică (EEI) atât pentru varză, cât și pentru
sfeclă roșie, dar nu este cu mult mai mare decât producţia convenţională.
Datorită contribuţiilor externe mai scăzute, EEI a producţiei organice este considerabil mai
mică decât cea a producţiei integrate și convenţionale, dar în cazul verzei nu este cu mult mai
mică decât cea de pe terenul de control. Cu toate acestea, în pofida amprentei ecologice reduse și
aproape fără contribuţii în loturile de control, producţia de pe terenul de control nu este eficientă
din punct de vedere ecologic, având în vedere recolta foarte scăzută (doar 27% din cea convenţională pentru varză și 29% din cea convenţională pentru sfecla roșie) (Bavec și colab., 2014).
În producţia de seră, cererea cumulativă de energie – energia directă (încălzirea), energia
indirectă (fabricarea structurii de seră și a materialelor de acoperire), transportul, gestionarea
deșeurilor etc. – depinde de sistemul de producţie, dar mai ales în ceea ce privește producţia și
utilizarea de îngrășăminte și pesticide (Stanghellini și colab., 2016).
În ceea ce privește energia utilizată la fabricarea factorilor de producţie, structura de seră
(inclusiv capacul) este unicul obiectiv, care variază de la aproximativ 20 MJ/m2 pentru mai multe
tuneluri acoperite cu materiale polimerice (plastic) până la 40 MJ/m2 pentru sera „Venlo” (cadru
de oţel acoperit cu sticlă). În toate cazurile, reducerea cantităţii de oţel din construcţie poate slăbi
structura și poate fi în contradicţie cu cerinţele locale ale clădirii. Reducerea utilizării energetice
legate de structură ar necesita o reinvestiţie majoră și nu este cea mai practică abordare a reducerii consumului de energie. Pe de altă parte, durata de viaţă a plasticului ar putea fi mai mare,
ceea ce duce la o eficienţă mai ridicată a consumului de energie.
În prezent, plasticul este, de obicei reînnoit după 3 ani și reprezintă mai mult de 50% din necesarul de energie cumulat al multi-tunelului. Creșterea productivităţii pe suprafaţă este o modalitate de a reduce consumul de energie pe unitatea multi-tunelului acoperită cu materiale polimerice (plastic). Sticla are o viaţă lungă (15 ani), dar necesită o construcţie mai grea; cu toate acestea,
serele de înaltă tehnologie (din sticlă) sunt, de obicei mai productive decât tunelurile multiple
simple (Stanghellini și colab., 2016).
Tabelul 2. Recolta medie și indicele de eficienţă ecologică (EEI)
în funcţie de metoda de producţie pentru varza albă și sfecla roșie
Metoda
de producţie

Varza albă

Sfecla roşie

Roada (kg/ha)

EEI
(m2/kg)

Roada (kg/ha)

EEI
(m2/kg)

Convenţională

68 475a

10.3 ± 6.1a

27 879a

26.3 ± 12.9a

Integrată

53 550b

12.9 ± 5.4a

26 547a

27.0 ± 17.4a

Ecologică/organică

42 150c

5.0 ± 2.1b

17 955b

12.1 ± 6.2b

Control

18 825d

6.7 ± 3.5b

8 250c

19.3 ± 11.8c

Literele (a – d) din coloane sunt diferenţe la P < 0,01 în testul Duncan cu mai multe intervale.
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EFECTUL LOCAŢIEI ȘI AL
TRANSPORTULUI –
CAZUL TOMATELOR ÎN SLOVENIA

VITRANS

VITRANS

VITRANS

În fiecare an, aproximativ 15 000 de tone de
tomate sunt importate în Slovenia, care are o populaţie de 2 milioane. Producţia locală de aproximativ 7 000 de tone nu este suficientă. Importurile provin din diferite ţări ce se află la diferite
distanţe (figura 2).
Calculele s-au bazat pe date din interviuri cu
cultivatorii de tomate și comercianţii cu amănuntul din Slovenia. Pentru a evalua impactul
transportului asupra producţiei de tomate, s-au Stajnko, 2015.
presupus următoarele scenarii:
Figura 2. Principalele regiuni de producție a roșiilor
• Producţia și consumul local (≤ 50 km).
importate în Slovenia
• Producţia regională (50–250 km).
• Transport transfrontalier din sudul Italiei (1 000 km).
• Transport transcontinental din Almeria (1 000–2 500 km).
Tipul de transport depinde de distanţă. În analiză, au fost examinate următoarele tipuri de
camioane (Stajnko și Naradoslawsky, 2014):
• 16 tone (local);
• 28 tone (regional),
• 40 tone (transfrontaliere și transcontinentale).

Foto 1. Camioane de diferită capacitate utilizate în analiza transportului:
16 tone (stânga); 28 de tone (centru); 40 tone (dreapta)

Deși transportul nu depinde direct de metoda
Tabelul 3. Amprenta ecologică cauzată de transportul
de producere, există o relaţie clară între reţeaua
a 1 kg de tomate proaspete
de distribuţie și regimul de transport. Tabelul 3
Indicele GWP
Distanţa de
GWP
arată că amprenta ecologică crește semnificativ
(L = 100%)
transportare
(kg CO2eq)
pe măsură ce distanţa de transport se mărește.
Transcontinentală
Amprenta ecologică depinde de distanţa acoperi177.7
3625
2 500 km
tă, capacitatea camionului și cantitatea de tomate
Transfrontalieră
transportate. Prin urmare, transportul a 1 kg de
125.6
957
1 000 km
tomate la 2 500 km de Almeria (Spania) în Slovenia lasă cea mai mare amprentă: 177,7 m2/an.
Regională
17.8
326
Urmează transportul transfrontalier (125,6
250 km
2
m /an) și apoi cel regional, care are o amprentă
Locală
5.4
100
semnificativă mai mică (17,8 m2/an) – adică doar
50 km
10% din cel transcontinental. De departe, cea
mai mică amprentă este lăsată de transportul local (5,4 m2/an), cu distanţele mai scurte și camioanele mai mici. Producţia locală este în mod clar de preferat, dar este imposibil să se garanteze
aprovizionarea pentru toţi consumatorii din Slovenia, având în vedere prezenţa zonelor urbane
și cerinţele specifice de creștere a tomatelor (temperaturi de zi de 27-30 °C).
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Tabelul 4. Emisiile de CO2 cauzate de transportul
Distanţa de transport are un efect direct și
a 1 kg de tomate proaspete
semnificativ asupra emisiilor de CO2 (tabelul 4),
care depind de cantitatea transportată și distanDistanţa de
CO2
Indicele CO2
ţa parcursă.
transportare
(kg)
(L = 100%)
Transportul fiecărui kilogram de tomate la
Transcontinentală
distanţa de mai mare de 2 500 km din Almeria
0.7500
3205
2 500 km
(Spania) până în Slovenia aduce ca rezultat emiTransfrontalieră
sii de 0,75 kg de CO2, care este de 10 ori mai mare
0.2146
933
1 000 km
decât emisiile de CO2 pentru transport regional
cu aceeași cantitate (0,075 kg). Cea mai mare
Regională
0.0750
320
parte a CO2 emisă în timpul transportului se da250 km
torează arderii combustibilului fosil.
Locală
0.0234
100
Potenţialul suplimentar de încălzire globa50 km
lă (GWP) urmează un model similar ca cel din
(tabelul 5). Transportul transcontinental are cea
mai mare încălzire globală /GWP (2,3418 kg), urTabelul 5. GWP (kg) cauzată de transportarea
mat de cel transfrontalier (0,6035 kg). GWP afea 1 kg de tomate proaspete
rentă transportului regional și local este semnificativ mai mic. Totodată, când creşterea relativă
Distanţa de
GWP
Indicele GWP
a GWP este comparată cu creşterea relativă a
transportare
(kg CO2eq)
(L = 100%)
emisiilor de CO2, diferenţa este semnificativ mai
Transcontinentală
2.3418
2968
mică. Acest lucru se datorează faptului că GWP
2 500 km
se bazează nu numai pe emisiile ciclului de viaţă
Transfrontalieră
a CO2, ci și pe alte impacturi legate de GWP, cum
0.6035
765
1 000 km
ar fi CH4, N2O, clorofluorcarburi (CFCs) și hidroRegională
fluorcarburi (HFCs).
0.0234
297
250 km
Motivul principal pentru transportul pe distanţe lungi (din Spania sau Italia) este clima regiLocală
0.0789
100
onală favorabilă din sudul Europei, care permite
50 km
producţia în câmp deschis și în tuneluri – polietilenă, încălzire suplimentară de la sfârșitul primăverii până la sfârșitul toamnei, în comparaţie cu
producţia de seră, cu încălzire suplimentară minimă cu ulei extraușor (ELO) în restul anului. Cu
toate acestea, temperaturile mai scăzute în aer liber în Europa Centrală pot fi compensate într-o
anumită măsură prin aplicarea surselor alternative de energie regenerabilă, care, împreună cu
o reducere a distanţelor de transport, ar putea afecta în mod semnificativ amprenta ecologică,
emisiile de CO2, gaze și GWP. Alte măsuri de economisire a energiei pot fi, de asemenea, puse în
aplicare, cum ar fi instalarea de ecrane termice, care să conducă la economii de energie în sere cu
consum redus de energie și la reducerea nivelurilor de CO2.
Figura 3 prezintă cele mai importante categorii de impact SPI pentru 2 sisteme de transport
transcontinentale de 500 km și cel de 50 km. Combustibilul fosil este cea mai proeminentă categorie SPI, iar valoarea sa a fost estimată la 57,5, respectiv 58,6%. A doua cea mai importantă categorie este aerul (29,2 și 29,6%), iar a treia este apa (12,7 și 11,4%). Transportul are, de asemenea,
un impact semnificativ asupra raportului dintre emisiile în aer și apă. Există o scădere generală a
emisiilor în apă și o creștere a emisiilor în aer. Cea mai mare reducere a emisiilor în aer a fost în
transportul transfrontalier (de la 29,6 la 28,5%), în timp ce emisiile în apă au crescut (de la 11,4 la
14,6%). Acest fapt se datorează, în primul rând combustiei motorinei utilizate pentru transportul
a 1 kg de tomate pe o distanţă de peste 1 km. Cifra devine mai mare pentru transportul de 50 km
cu un camion de 18 tone, dar mai mică pentru transportul de 1 000 km cu un camion de 40 de
tone. În toate celelalte categorii SPI, nu au fost detectate modificări semnificative pentru niciun
sistem de producţie (Stajnko și Naradoslawsky, 2014). Studii similare au fost efectuate în alte părţi
ale lumii și o comparaţie a rezultatelor ar fi utilă.
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Figura 3. Cele mai importante categorii ale impactului SPI pentru 2 500 km şi 50 km transport transcontinental

SISTEME DE PRODUCŢIE
O tendinţă generală, în ceea ce privește producţia vegetală, dar mai pronunţată în sere, intensificarea durabilă se caracterizează prin recolte mari și utilizarea pe scară largă a resurselor (de
exemplu, nutrienţi, lumină, încălzire, CO2 și contribuţii externe: mulci din plastic, containere, ambalaje materiale). Creșterea excesivă a intensităţii producţiei ameninţă sustenabilitatea producţiei în seră, inclusiv a celei ecologice. În comparaţie cu câmpurile exterioare, mediul în seră este
mult mai ușor de controlat: temperatura aerului, lumina, umiditatea aerului, alimentarea cu apă
și dioxidul de carbon din aer. În unele sere moderne, chiar și accesul dăunătorilor și al agenţilor
patogeni poate fi restricţionat sau prevenit. Producţia fără sol este posibilă în sere, fie în substraturi de materiale organice sau anorganice, fie cultivate hidroponic – dar trebuie menţionat faptul,
că mediile de creștere anorganică și hidroponica nu sunt permise la recoltarea organică (EGTOP,
2013). Conform principiilor LCA, calculele amprentei ecologice includ, de asemenea: materiale de
construcţii (sticlă, folie, oţel, ţevi, sol), echipamente (încălzire, irigaţii, ventilaţie) și contribuţii (îngrășăminte, medii în creștere, substraturi, pesticide, energie pentru încălzire, irigare, fumigaţie,
folie de mulci).
Un studiu de caz privind producţia de tomate în Portugalia (pe baza datelor obţinute direct
de la cultivatori) a comparat agricultura ecologică și producţia convenţională de tomate în seră.
Într-o analiză a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultatele au relevat un aport mai mic de energie pe ha și pe kg de producţie organică de tomate. Într-adevăr,
în producţia ecologică de tomate în seră, un consum total de energie de 29,17 MJ/m2 (1,87 GJ/t)
corespunde unei recolte anuale de 15,6 kg/m2 (cu două culturi pe an). Materialele construcţiilor
au constituit > 50% din consumul indirect de energie și energia indirectă a constituit aproximativ 74% din consumul total de energie (Stanghellini și colab., 2016). Într-un studiu comparativ,
producţia ecologică de tomate în seră a arătat, de asemenea, emisii mai scăzute de gaze în seră
(Baptista și colab., 2016). În cazul cultivatorilor de tomate din Slovenia, s-a efectuat o analiză în
diferite sisteme de producţie și variaţiile acestora (tabelul 6, foto 2):
• încăpere de sticlă – cu încălzire suplimentară, fără sol;
• tunel din polietilenă (PE) – cu încălzire suplimentară;
• producţie în câmp deschis – în conformitate cu sistemul integrat de producţie;
• tunel PE – cu încălzire suplimentară, organic;
• tunel PE – fără încălzire suplimentară, organic.
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Tabelul 6. Caracteristicile sistemelor de producţie
Recolta
(kg /ha)

Perioada de
vegetaţie (luni)

Perioada de
recoltare (luni)

Seră de sticlă – fără sol

495 000

11

9

Seră din folie

275 000

8

6

Câmp deschis

127 000

6

4

57 000

6

4

Sistemul de producţie

Organică sub folie PE

Foto 2. Diferite sisteme de producţie a tomatelor într-un mediu cu climă temperată (de la stânga la dreapta):
fără sol, integrate sub folie, câmp deschis și ecologice/organice sub folie

Tabelul 7. Caracteristicile sistemelor de producţie
Amprentă ecologică
(m2an/ kg1)

CO2
(kg)

GWP
(kg)

Seră de sticlă – fără sol, ELO

110.97

0.6435

0.9591

Seră din folie, folie de mulci negru – fără sol, ELO

20.00

0.0831

0.4887

Seră cu folie, folie de mulci negru – nu este încălzită

18.26

0.0681

0.4743

Câmp deschis, folie mulci negru – integrat

19.42

0.0673

0.5023

Organică, sub folie PE – nu este încălzit

13.46

0.0419

0.0645

Organică, sub folie PE – este încălzit

16.75

0.0689

0.1006

Sistem de producţie

În plus, au fost luate în considerare diferite surse de energie termică (Stajnko, 2015):
• ulei extra ușor (ELO) la 100 kW pe 1 000 m2 folosind ventilator-jet în tunel de plastic și conducte în seră;
• așchii de lemn în sera de plastic; şi
• energie geotermală de la o adâncime de 1 500 m în sere din sticlă.
Există o îngrijorare crescândă cu privire la tendinţa de intensificare a producţiei de legume în zonele cu spaţii protejate, combinată cu distanţe din ce în ce mai mari între centrele de
producţie și cele de consum. Deși majoritatea consumatorilor își exprimă o preferinţa pentru
legumele cu valori externe și interne ridicate și care nu dăunează mediului, realitatea este că
majoritatea legumelor pe care acești consumatori le achiziţionează sunt transportate efectiv la
distanţe foarte mari și sunt produse cu contribuţii foarte mari. Din acest motiv, se recomandă
o strategie dublă:
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Tabelul 8. Amprenta ecologică, emisiile de CO2 și potenţialul de încălzire globală (GWP)
pe kg de tomate ca funcţie a diferitelor surse de energie din sere și tuneluri din plastic
Amprentă ecologică
(m2an/ kg)

CO2
(kg)

GWP
(kg)

Seră de sticlă – fără sol, ELO

110.97

0.6435

0.9591

Seră de sticlă – energie geotermică, fără sol

31.98

0.1360

0.2942

Seră din folie – fără sol, ELO

20.00

0.0831

0.4887

Seră din folie – fără sol, așchii de lemn s

18.92

0.0706

0.3257

Sistem de producţie

•

•

Adoptarea producţiei ecologice locale în spaţiile protejate pentru a obţine atât o calitate
îmbunătăţită, cât și o amprentă ecologică redusă datorită transportului Cu toate acestea,
este vital ca cantitatea produsă să fie suficientă pentru a corespunde cererii consumatorilor și, de asemenea, ca sistemul de producţie să fie durabil din punct de vedere economic
pentru producători.
Înlocuirea combustibililor fosili scumpi cu surse de energie regenerabilă (cu costuri reduse) (energie geotermică, căldură de procesare a deșeurilor, așchii de lemn și alte aşchii de
biomasă) pentru a satisface cerinţele de încălzire (tabelul 8).

CONCLUZII
•

•

•
•

Metoda de producţie are un impact semnificativ asupra amprentei ecologice. Amprenta agriculturii ecologice este mult mai mică decât cea a metodelor integrate și convenţionale, în
timp ce diferenţele dintre metodele integrate și convenţionale sunt neglijabile. Agricultura
ecologică reduce, de asemenea, potenţialul de încălzire globală (GWP) și emisiile de CO2.
Transportul transcontinental (≤ 2 500 km) a unui kg de tomate are cel mai mare impact
asupra producţiei de tomate proaspete, reprezentând 177,7 m2 an din amprenta totală.
Aceasta ar putea fi redusă semnificativ prin micșorarea distanţei de transport la 1 000 km
(–71%). Reducerea este și mai considerabilă în producţia regională (≤ 250 km, –90%) și locală (≤ 50 km, –96%). Un model similar este observat pentru emisiile de CO2 și GWP.
Producţia organică este cel mai eficient sistem ecologic, în pofida diferenţei de producţie între
producţia de tomate ecologice și hidroponice (16,75 m2 pe kg și, respectiv, 110,97 m2 pe kg).
Aplicarea surselor alternative de energie regenerabilă poate compensa într-o oarecare
măsură temperaturile exterioare mai scăzute din Europa Centrală. Dacă sunt combinate
cu o reducere a distanţelor de transport, poate exista un efect semnificativ asupra amprentei ecologice, a emisiilor de CO2 și a GWP.
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Recomandări privind BPA – Îmbunătăţirea durabilităţii și a amprentei ecologice
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
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Utilizaţi metode de producţie noi și alternative și adoptaţi abordări inovatoare pentru reducerea consumului de apă și energie, creșterea eficienţei, micșorarea aplicării substanţelor chimice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră. Scopul este sustenabilitatea, deoarece producţia de seră este în
general asociată cu cantităţi mari de contribuţii (inputuri) externe (materiale de construcţie, îngrășăminte, pesticide, apă, energie pentru încălzire / dezumidificare / răcire) și deșeuri.
Aplicaţi analiza ciclului de viaţă (LCA) pentru a evalua sustenabilitatea. LCA este o abordare standardizată bazată pe normele ISO pentru managementul mediului și include calculul amprentei ecologice
pentru a determina eficienţa ecologică exprimată ca ha la nivel global pe ha de producţie sau ca m2
pe kg sau tonă de produs pe an. Amprenta ecologică își propune să îmbunătăţească durabilitatea pe
termen lung și este un instrument de comparare a performanţei pentru prezentarea sustenabilităţii
consumatorilor.
Introduceţi metode de agricultură ecologică în producţia de legume în seră pentru a reduce impactul
asupra mediului și a produce legume ecologice, care – având în vedere cererea consumatorilor faţă
de calitate, valoare nutritivă, gust și sănătate – pot fi vândute la preţuri ridicate.
Indicele de eficienţă ecologică (amprenta ecologică pe kg de tomate) este de 6,6 ori mai mare pentru
producţia organică în sere de polietilenă de tipul tunelurilor cu încălzire suplimentară decât pentru
producţia de înaltă tehnologie fără sol. Cu toate acestea, în Europa de Sud-Est, deoarece fermele
mici cu producţie de legume sezoniere în tuneluri sau sere cu folie sunt dominante, sistemele de
încălzire pasivă sunt mai fezabile.
Luaţi în considerare diverse posibilităţi de economisire a energiei, inclusiv mijloace pasive fără aplicarea energiei externe (de exemplu, pereţi dubli sau perdele termice).
Aplicaţi mulci întunecaţi pentru a absorbi radiaţiile luminoase și a spori căldura solului. Mulcirea
neagră este un sistem pasiv simplu pentru creșterea stocării de căldură solară în sol și îmbunătăţirea
regimului termic al aerului / solului în primele etape ale ciclurilor de cultură începând cu iarna (în
special la sud).
Utilizaţi surse de energie regenerabilă pentru a economisi energia și pentru a obţine producţie neutră în sere încălzite, inclusiv în producţia ecologică. În producţia vegetală fără sol, înlocuiţi sursele
de energie fosilă cu surse regenerabile (de exemplu, energia geotermală – cu performanţă de 3,5 ori
mai decât uleiul extraușor suplimentar).
Integraţi instalaţii fotovoltaice în acoperișul de seră – în special, în Europa de Sud și în zona mediteraneeană. Instalaţiile fotovoltaice nu au niciun efect semnificativ asupra recoltei, dar poate reduce
impactul ciclului de viaţă al serii cu 5–10%.
Optimizaţi utilizarea apei pentru a maximiza eficienţa utilizării acesteia. Există o îngrijorare din ce
în ce mai mare cu privire la cantitatea și calitatea apei disponibile – într-adevăr, acest lucru este
reflectat în standardele „GLOBALG.A.P.”, iar în viitor va fi necesar să se calculeze „amprenta de apă”
(litru de apă utilizat pe kg de producţie) pentru a evalua sustenabilitatea unui produs. Managementul
îmbunătăţit al apei poate duce la reducerea atât a utilizării îngrășămintelor (cu economii ulterioare
de energie utilizate în producţia de îngrășăminte), cât și a energiei electrice utilizate pentru pompe.
Promovarea producţiei locale și regionale. Atât amprenta ecologică, cât și potenţialul de încălzire
globală sunt mai mici decât în producţia care necesită transport pe distanţe lungi (transcontinentale).
Creșteţi eficienţa de utilizare a tuturor contribuţiilor externe. Este important ca publicul să creadă în
durabilitatea producţiei de seră, inclusiv a producţiei ecologice.
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9. Profitabilitate, comercializare, pierderi și
deșeuri de legume
S. Nicola şi G. Pignata
Culturi de legume și plante medicinale și aromatice, Departamentul de Știinţe Agricole, Forestiere și
Alimentare, Universitatea din Torino, Italia

REZUMAT
Creşterea profitabilităţii legumelor implică cultivarea produselor standardizate de înaltă calitate, implementarea tehnologiilor avansate pentru producţia competitivă şi optimizarea resurselor. Exploataţiile mici agricole ale agricultorilor necesită strategii inovatoare pentru a intra pe
noi pieţe și pentru a extinde impactul producţiilor locale și de nișă, obţinând, în același timp,
sustenabilitatea. Risipa de alimente reprezintă o treime din producţia mondială a acestora având
loc în diferită măsură la toate etapele lanţului de aprovizionare cu alimente. Mai mult de 60% din
risipa totală de fructe, legume, rădăcini, tuberculi și bulbi are loc în timpul recoltării și consumului. Reducerea irosirii produselor din lanţul de aprovizionare cu alimente – prin reciclarea și
reutilizarea resturilor vegetale, printre alte abordări – este atât inteligentă, cât și durabilă. Acest
capitol reprezintă strategiile de producţie și de marketing, care pot fi adoptate de micii fermieri
din ţările ESE pentru a crește rentabilitatea. Acesta ilustrează în detaliu practicile de reducere
la minimum a pierderilor din sistemele de cultivare protejate și de reducere a pierderilor și a
deșeurilor în perioada după recoltare și în întregul lanţ de aprovizionare cu alimente. Mai jos
sunt prezentate recomandările cu privire la manipularea produselor pentru a obţine o valoare
adăugată durabilă.

RENTABILITATEA ȘI MARKETINGUL
Inovaţiile agricole și post-recoltare au condus la o creștere continuă a recoltei și a productivităţii. Cu toate acestea, încă nu există suficientă hrană pentru toată lumea. Pentru a răspunde
necesităţilor mereu crescânde a populaţiei globale în limite durabile, este necesar ca lanţul de
aprovizionare cu alimente să fie mai eficient, protejând în același timp resursele naturale și gestionând în mod eficient ecosistemele. Este vital pentru:
• sporirea productivităţii;
• reducerea la minim a producţia deşeurilor; şi
• maximizarea reutilizării risipei alimentelor.
Întrebări-cheie
•
•
•
•
•
•
•
•

Care este diferenţa dintre pierderea alimentelor, deşeuri alimentare și risipa alimentară?
Cum majoraţi rentabilitatea prin reducerea deșeurilor?
Care sunt considerentele importante pentru evitarea pierderilor de producţie?
De ce trebuie evitată promiscuitatea între exploataţiile horticole și fermele de creştere a
animalelor?
Care sunt măsurile recomandate la recoltă?
Cum poate fi redusă rapid temperatura legumelor după recoltare?
Ce dispozitive și servicii de protecţie trebuie să ofere angajatorul lucrătorilor?
Cât de des trebuie să verificaţi calitatea apei pe parcursul etapelor de aprovizionare cu alimente?
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Exploataţiile agricole mici din ţările ESE pot intensifica în mod durabil producţia prin adaptarea sistemelor de creștere și prin îmbunătăţirea managementului materiilor prime. Cultivarea
protejată este în expansiune continuă: serele sunt adaptate pentru sistemele de cultivare fără sol,
iar agricultorul este capabil să controleze contribuţiile. În plus, sistemele culturale fără sol – cele
mai intensive sisteme de producţie din industriile horticole de astăzi – sunt ideale pentru standardizarea producţiei și creșterea a recoltei, asigurând alimente sănătoase și ecologice care satisfac
cerinţele pieţei (Nicola și colab., 2007; Gruda, 2009). 32
Datorită inovării și noilor tehnologii în sectorul horticol, este disponibilă o gamă tot mai mare
de produse noi și alimente proaspete convenabile. De exemplu, legumele cu frunze sunt disponibile nu numai ca legume cu căpăţâni întregi și cu multe frunze33, ci și ca frunze “baby”, care
sunt din ce în ce mai utilizate în amestecurile de salate. Agricultorii de legume cultivate în spaţii
protejate din ţările ESE ar putea crește profitabilitatea prin producerea legumelor mici de la care
se consumă frunzele: cost eficiente pentru a fi cultivate, ușor și rapid de prelucrat (Martínez-Sánchez și colab., 2012). În plus, legumele mici de la care se consumă frunzele ar permite agricultorilor accesul la noi pieţe, în special dacă sunt susţinute de un lanţ eficient de aprovizionare cu
alimente. Într-adevăr, în pofida crizei economice din ultimii ani, consumatorii nu și-au redus
neapărat consumul de legume, dar au schimbat modul în care le consumă (Heaton și Jones, 2008).
Un alt sector de interes care se extinde rapid pentru producători, procesatori, comercianţi
cu amănuntul și consumatori sunt legumele proaspete tăiate, caracterizate prin comoditate,
prospeţime și beneficii pentru sănătate. Aceste legume reprezintă o oportunitate pentru micile
exploataţii agricole din ţările ESE, care ar putea oferi o gamă largă de specii și soiuri/cultivare,
împreună cu servicii suplimentare, cum ar fi prelucrarea minimă (de exemplu, decojirea, tăierea,
ambalarea), în special pentru legumele vândute de marile unităţi de comerţ cu amănuntul.
Profitabilitatea ar putea fi îmbunătăţită în continuare prin organizarea ofertei de materii prime pe baza cerinţelor clienţilor și ţinând seama de punctele forte ale fiecărui agricultor, deţinător
a unei exploataţii mici. De pildă, o cultură poate fi mai potrivită pentru o întreprindere mare (de
exemplu, tomate, ardei, căpșuni), în timp ce o altă cultură – pentru o exploataţie mai mică (de
exemplu, legume de frunze). Clasificarea materiei prime permite agrofermierilor să producă valoare adăugată și să vândă legume la preţuri diferite, evitând aplatizarea economică.
Marketingul produsului oferă multe oportunităţi pentru profitabilitate sporită:
• identificarea de noi pieţe și canale de vânzare, inclusiv comerţul cu amănuntul la scară largă;
• organizarea în cooperative pentru a aglomera și concentra producţia de legume a unui
număr de exploataţii mici;
• producerea bunurilor de nișă, soiuri tradiţionale sau native pentru a crea valoare adăugată apreciată de consumatori; şi
• stabilirea de mărci comerciale, certificări sau etichete pentru a încuraja consumul.
Sistemele de certificare disting produsele vegetale pe baza caracteristicilor, calităţilor sau
reputaţiei specifice. Un produs poate fi diferenţiat prin originea sa geografică, istoria sau caracterul distinctiv legat de factori naturali sau umani, cum ar fi solul, clima, know-how-ul local și tradiţiile. Certificarea (cum ar fi eticheta IGP în Italia, care garantează originea produselor alimentare
în anumite zone, de exemplu tomatele Pachino cultivate într-o anumită zonă a Siciliei) pot creşte
profitabilitatea. Aceasta are avantaje suplimentare, permiţând fermierilor:
• să contribuie la dezvoltarea rurală;
• conservarea resurselor locale;
• să menţină tradiţiile;
• creșterea diversităţii alimentare și oferirea unei opţiuni mai largi consumatorilor; şi
• prevenirea schimbării localizării și a exodului rural.
Etichetarea este un instrument comercial important care ar putea fi utilizat de micii fermieri
din ţările ESE. Comercializarea și etichetarea legumelor în Europa este reglementată de Regulamentul UE nr. 543/2011, care include norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului, în ceea ce privește fructele și legumele proaspete și prelucrate. Agricultorii pot opta, de asemenea, pentru etichetarea privată voluntară – o strategie de marketing
32
33

Vezi Partea II, Capitolul 7.
Vezi Part ea III, Capitolul 5.
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potenţial eficace, deoarece consumatorii sunt din ce în ce mai conștienţi de importanţa calităţii
legumelor și sunt interesaţi de originile unui produs. Autocolante personalizate pot fi create cu
numele exploataţiei agricole, logoul, zona de producţie și orice alte informaţii care personalizează produsul și îl face ușor de recunoscut. Pentru a ajunge pe noi pieţe și pentru a profita de turismul global, informaţiile ar putea fi, de asemenea, în limba engleză.
Etichetarea nu numai garantează comerţul echitabil și libera circulaţie a produselor alimentare, ci oferă consumatorului și informaţii concrete despre produs, dar poate fi, de asemenea,
utilizată ca instrument de comercializare pentru promovarea produsului și extinderea pieţei.
Alte strategii pot fi adoptate, în funcţie de contextul local, pentru a atrage consumatorii. De
exemplu, comerţul online combină accesibilitatea cu comoditatea, permiţând clientului să aleagă
produse în funcţie de disponibilitatea sezonieră sau pe baza anumitor oferte și promoţii de pe site-ul web al fermei. Partea comercială ar putea fi susţinută de un serviciu de livrare la domiciliu
(a se vedea „schemele din casetele” de mai jos). O altă strategie este promovarea aspectului hedonist, stârnind curiozitatea umană și încurajând contactul cu natura, de exemplu, cu vânzarea
directă pe pieţele locale, la târguri și festivaluri sau la însăși exploataţia agricolă („pieţele fermierilor”). Vânzarea directă la fermă poate fi, de asemenea, combinată cu cursuri de predare sau
gastronomice pentru a sensibiliza consumatorii și a oferi o perspectivă asupra realităţii agricole.
Atât comerţul electronic, cât și vânzarea directă ar putea fi amplificate în continuare prin oferirea
de servicii suplimentare, cum ar fi reţetele tradiţionale sau sfaturile pentru depozitarea la domiciliu, pentru a crea o bază de clienţi mulţumiţi și fideli (de exemplu, Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne / AMAP – sistem în Franţa).
DEFINIŢII
PIERDEREA PRODUSELOR ALIMENTARE

DEŞEURI ALIMENTARE

O scădere a masei produselor comestibile sau
a valorii nutritive a alimentelor rezultate din
deficienţe apărute în lanţul de aprovizionare
cu alimente la orice etapă: producţie, recoltă,
post-recoltare, prelucrare sau distribuţie.
Dezastrele naturale pot provoca pierderi
alimentare, ca de exemplu infrastructura și
logistica sărace, lipsa tehnologiei, accesul
limitat pentru pieţe și abilităţi, cunoștinţe și /
sau capacitatea neadecvată de management a
actorilor lanţului de aprovizionare cu alimente.

Eliminarea alimentelor care este încă bună
pentru consum, de regulă, la sfârșitul lanţului
aprovizionării cu alimente (la etapa de vânzare
cu amănuntul sau consumului). Un management
slab al pieţei poate rezulta în supraproducţie
sau în exces de aprovizionare, care la rândul
său, duce la deşeuri alimentare. La fel, lipsa de
organizare de către consumatorii individuali
(de exemplu, alimente păstrate peste data
expirării sau depozitarea necorespunzătoare)
poate duce la deşeuri alimentare.

RISIPA PRODUSELOR ALIMENTARE
Orice aliment pierdut prin deteriorare sau
deșeuri. Prin urmare, „risipa” alimentară, cuprinde
atât „pierderea”, cât și „deşeurile”.

Implicarea directă a consumatorilor în comunitatea locală – de exemplu prin scheme de tipul ”coșurilor personalizate la comandă”, grupuri de achiziţii de solidaritate (GAS, în Italia) și sisteme de agricultură sprijinite de comunitate (ASC) – scurtează lanţul de aprovizionare cu alimente.
• În schema ”coșuri personalizate la comandă”, clientul se înscrie pentru o cutie de fructe
și legume produse la nivel local, care să fie livrate direct la domiciliu sau la un punct de
colectare; alternativ, schema poate fi organizată ca o cooperativă. Livrarea este, de obicei,
săptămânală sau o data la două săptămâni.
• Grupurile de cumpărare în baza solidarităţii sunt promovate și organizate de consumatori, în mod formal sau informal, pentru a împărţi achiziţionarea de bunuri, în general
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produse agricole. Astfel de grupuri pot beneficia de fermieri și asociaţii de fermieri, precum și de comunitatea locală.
• Agricultura sprijinită de comunitate permite persoanelor/consumatorilor să sprijine
operaţiunile agricole și activităţile printr-o „economie de colaborare”. În ASC, persoanele
fizice devin „acţionari” ai exploataţiei agricole, contribuind, în prealabil la costurile exploataţiei agricole și la salariul fermierului și primind o parte din venituri. ASC este o economie participativă, cultivatorii și consumatorii oferind sprijin reciproc și împărţind riscurile și beneficiile producţiei alimentare. Totodată, consumatorii oferă sprijin sistemului, ce îi
asigură cu produse alimentare la cele mai avantajoase preţuri, iar producătorii sunt scutiţi
de necesitatea creării unei strategii de marketing.
Toate sistemele de mai sus scurtează lanţul de aprovizionare cu alimente, ceea ce, la rândul
său, conduce la preţuri competitive, permiţând agricultorilor să menţină lanţul valoric. Există, de
asemenea, un risc mai mic de produse nevândute și o reducere semnificativă a risipei de alimente.

DEŞEURILE LANŢULUI DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE
Pierderea, deşeurile și risipa de produse alimentare se referă la materialul comestibil uman
care este aruncat, pierdut, degradat sau consumat de dăunători în orice punct al lanţului de aprovizionare cu alimente. Alimentele destinate iniţial consumatorului, dar apoi redirecţionate de la
lanţul de aprovizionare cu alimente către o utilizare nealimentară – de exemplu, ca hrană pentru
animale sau în industriile subproduselor – este, de asemenea, considerată pierdere, risipă sau
deșeuri de alimente (figura 1) (Parfitt și colab., 2010).

Producţia de alimente și irosirea de alimente
Potrivit FAO, producţia de legume în Europa constituie aproximativ 7% (0,07 miliarde de tone)
din producţia mondială.34 Risipa totală de alimente reprezintă aproximativ o treime din producţia
totală de alimente pentru consumul uman. Irosirea alimentelor apare de-a lungul lanţului de aprovizionare cu alimente, în funcţie de locaţie, fiind invers proporţional în ţările mai industrializate,
faţă de cele mai puţin industrializate, având loc la diferite etape ale lanţului de aprovizionare.

Recoltă

Varietăţi

Post-recoltare

Pierderi alimentare

Distribuţie

Procesare

Deșeuri alimentare

Irosirea alimentelor
Figura 1. Linia de deșeuri alimentare din lanţul de aprovizionare cu alimente

Cu cât o ţară este mai industrializată, cu atât este mai mare procentul de risipă după distribuţie (la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum) – deci există mai multe deșeuri decât pierderi.
În schimb, în ţările mai puţin industrializate, majoritatea risipei are loc în timpul recoltării și
post-recoltării – adică există mai multe pierderi decât deșeuri (FAO, 2011a).
Din producţia globală de fructe, legume, rădăcini, tuberculi și bulbi, risipa de alimente este
de 40-50%, în funcţie de produs și sezon (FAO, 2011a, 2011b; Venkat, 2012). În Europa, risipa de
alimente în producţia de fructe și legume este de aproximativ 46% și are loc în întregul lanţ de
aprovizionare cu alimente (foto 1). Pentru producţia de rădăcini și tuberculi din Europa, risipa
alimentară este și mai mare, reprezentând peste jumătate din producţie (FAO, 2011a).
34

Vezi Partea I, Capitolul 2.
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Valoarea adăugată și prevenirea risipei de alimente

NICOLA

NICOLA

Risipa de alimente implică nu numai risipa contribuţiilor și de teren agricol, dar, de asemenea, şi oportunităţile ratate. Potrivit Comisiei Europene, piaţa globală a risipei, de la colectare la
reciclare, valorează aproximativ 400 de miliarde de euro în fiecare an, reprezentând un potenţial
semnificativ în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. O industrie de prelucrare a deşeurilor bine organizată, care ar cuprinde activităţi inteligente și durabile, ar permite ţărilor să păstreze sau să creeze bunăstare și să evite costurile de eliminare a deşeurilor.35
Exploataţiile agricole mici ar putea pune în aplicare o serie de activităţi durabile:
• aplicarea biomasei culturilor vegetale pe sol pentru a îmbunătăţi echilibrul materiei organice din sol și pentru un control mai bun al buruienilor (unele specii de Brassicaceae sunt
deosebit de potrivite, având în vedere biomasa lor ridicată);
• reciclarea deșeurilor vegetale pentru a exploata extracţia compușilor bioactivi (coaja de
tomate și seminţele pot furniza polizaharide și fitochimicale pentru utilizare în suplimentul alimentar și în industriile cosmetice).

Foto 1. Deșeuri alimentare pe piaţa angro

colectarea produselor necomercializabile
aruncate (indiferent dacă sunt întregi sau
numai părţile exterioare; deteriorate în
timpul producţiei, transportului sau depozitării) pentru a fi utilizate astfel:
– îngrășământ, mulci sau compost (foto
2); sau
– hrană pentru animale de fermă.
• redirecţionarea materialului către bioenergie (cercetarea este în curs de desfășurare pentru a valorifica resturile culturilor de tomate pentru producţia de
bioenergie sub formă de pelete);
• exploataţi oportunităţile de utilizare a
Foto 2. Resturi vegetale care trebuie irosite
dacă nu sunt recuperate
materiilor prime deteriorate sau aruncate/descărcate pentru a obţine recipiente
biodegradabile sau materiale de ambalare.
Activităţile de mai sus ar putea fi desfășurate la fermă sau – atunci când sunt necesare competenţe sau echipamente specifice – de către companii specializate. Există oportunităţi semnificative de ocupare a forţei de muncă în ceea ce privește colectarea deşeurilor de alimente și în timpul
transformării în diferite sectoare industriale.
NICOLA

•

35

Pentru o acoperire extinsă a economiei de piaţă a deșeurilor, consultaţi capitolul „Deșeuri” din Raportul privind economia
verde al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP, 2011).
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O abordare sistemică a prevenirii și gestionării inovatoare a deşeurilor are beneficii potenţiale atât pentru societate, cât și în ceea ce privește profitabilitatea agricultorilor.
Există multe avantaje, inclusiv:
• reducerea impactului pierderii de alimente și al risipei de alimente (în ceea ce privește
cantitatea și costul);
• venituri sporite pentru exploataţiile agricole mici;
• crearea unor lanţuri valorice durabile în sectoarele agricol și de prelucrare, ca urmare a
utilizării eficiente a deșeurilor agricole, a coproduselor și a subproduselor; şi
• un impact redus asupra mediului, ca urmare a adoptării unor rate durabile de extracţie a
produsului gata și utilizarea optimă a resurselor pentru îmbunătăţirea solului.

REDUCEREA RISIPEI ȘI CREȘTEREA PROFITABILITĂŢII
Pentru a spori profitabilitatea exploataţiilor agricole mici de cultivare a legumelor din ESE,
este necesar să se obţină o producţie standardizată de înaltă calitate, optimizând în același timp
resursele. Calitatea legumelor și perioada de valabilitate sunt afectate de condiţiile prerecoltare,
recoltare și postrecoltare; în consecinţă, pentru a obţine profitabilitatea și competitivitate, sunt
necesare acţiuni la diferitele etape ale lanţului de aprovizionare cu alimente, inclusiv prelucrarea, depozitarea, transportul și distribuţia.
Problemele legumiculturii sunt globale, cu variaţii la nivel local, regional, naţional și internaţional. Exploataţiile agricole de cultivare a legumelor din ESE și exploataţiile agricole din întreaga
lume – acestea variază enorm, în funcţie, de contribuţiile tehnologice disponibile, facilităţile de
infrastructură, sistemele agrotehnice, speciile cultivate, cunoștinţele, organizarea și gestionarea
afacerilor și canalele de vânzare. Nu există o soluţie simplă pentru a reduce deteriorarea generală a calităţii produselor proaspete. Cu toate acestea, menţinerea unor standarde de igienă ridicate
reduce atât proliferarea microbiană, cât și poluarea fizică, ducând la micșorarea pierderii de
produse și a deșeurilor alimentare și la o durată de valabilitate extinsă.36
Factorii care afectează calitatea legumelor și durata de viaţă
Perioada pre-recoltare
• Alegerea seminţelor și soiurilor/varietăţilor
• Managementul și cunoștinţele climatice, de mediu, de sol / în creșterea mediei și de nutrienţi
• Utilizarea apei
• Standardizarea sistemului cultural
• Planificarea semănatului și plantării
• Practici agricole și protecţia culturilor (de exemplu, modificări ale solului, îngrășăminte,
pesticide, fumiganţi, regulatoare de creștere)
Recoltare
• Stabilirea termenelor de recoltare și valorificare
• Condiţii și practici
• Standardizarea managementului materiei prime
După recoltare
• Cele mai bune practici de procesare36
• Manipularea materiei prime (de exemplu, ambalarea)
• Conditii de depozitare
• Transportare, distribuţie și vânzare

36

Calitatea legumelor
şi perioada de valabilitate
este afectată de
pre-recoltare, recoltare și
post-recoltare

Condiţiile după recoltare pot fi modificate în scopul prelungirii perioadei de valabilitate și creșterii conţinutului de fitochimicale dietetice, cum ar fi vitamina C, compuși fenolici și carotenoide, adoptând tehnici, cum ar fi lumina pulsată sau
șocurile termice.
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Adoptarea practicilor și protocoalelor internaţionale de
Sunt necesare acţiuni
producţie pentru principalele mărfuri aduc numeroase beneficii:
și soluţii ajustate
• Acces îmbunătăţit la materii prime cu caracteristici spepentru a crește
cifice.
eficienţa,
reducând
• Satisfacerea cererii consumatorilor.
pierderile alimentare
• Crearea de noi cereri.
și
deşeurile alimentare
• Respectarea normativelor de siguranţă alimentară, cu
promovarea legumelor standardizate cu proprietăţi calitative și comerciale specifice.
• Certificare recunoscută la nivel internaţional, satisfacerea necesităţilor și așteptărilor clienţilor.
Cu toate acestea, pentru a crește productivitatea exploataţiilor agricole mici din ESE şi a îmbunătăţi competitivitatea prin standardizare și sporirea eficienţei – şi prin urmare a profitabilităţii
– sunt necesare soluţii ajustate nestandarde. Bunele practici agricole nu trebuie adoptate orbește,
mai degrabă atent ajustate, dezvoltate și adaptate pentru a permite micilor exploataţii agricole să
se integreze perfect în fluxul de producţie.37

Pierderea produselor alimentare
Acţiunile de reducere a pierderilor de alimente se concentrează asupra prevenirii managementului defectuos la nivelul exploataţiilor
agricole. Managementul neeficient afectează productivitatea (atât direct, cât și indirect), precum și
etapele post-recoltare și cele de prelucrare.

PIMPINI

Varietăţi
Pentru a reduce pierderile de alimente și deșeurile de intrare, este necesar să se planifice
și să se monitorizeze fiecare etapă a ciclului de
creștere:
• Selectarea soiului/cultivarului trebuie
să ţină seama de anumite caracteristici
(de exemplu, reacţia la însămânţare sau
plantare, boală, rezistenţă la stres și dăunători, adaptabilitatea edafică și climatică, reacţia la îngrășăminte și produse
Foto 3. Consolidarea soiului “Radicchio” pentru o
agrochimice) și, atunci când este posibil,
producţie redusă de reziduuri: soi vechi cu procent
să se combine cu o cultură cu un potenţial
ridicat de căpăţâni necomestibile (sus) și soi recent cu
ridicat de productivitate într-un ciclu de
cantitate redusă necomestibilă (jos)
creștere scurt (foto 3). Produsele trebuie
să satisfacă necesităţile lanţului de aprovizionare cu alimente, luând în considerare atât
piaţa culturilor proaspete, cât și industria prelucrătoare. Prin urmare, în timp ce pretabilitatea la depozitare este o caracteristică esenţială, este, de asemenea, important să se caute
oportunităţi de prelucrare pentru a evita producţia nevândută.
• Managementul pepinierelor este adesea neglijat, în special de către micii proprietari a
exploataţiilor agricole, care nu adoptă cele mai bune practici. Pepinierele trebuie să fie
situate departe de zona de producţie pentru a reduce riscul de poluare; seminţele trebuie
depozitate corect. Atunci când pepinierele din afară sunt utilizate ca contractanţi (o practică frecventă), transportul răsadurilor trebuie gestionat cu atenţie.38
• Programarea activităţilor agronomice poate afecta profitabilitatea și comercializarea și
poate reduce pierderile și deșeurile de la etapa de post-recoltare. Însămânţarea și răsădi37

38

Pentru mai multe informaţii despre indicaţiile, practicile, protocoalele și disciplinele de producţie, consultaţi „Linkuri utile
pentru calitatea legumelor” din Bibliografie.
Vezi Partea II, Capitolul 6.
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•

rea trebuie să fie planificate în perioade de timp separate pentru fiecare produs și cultură
specializată, ţinând seama de ciclul de cultivare, pentru a evita maturarea simultană a
tuturor culturilor. Având o programare planificată, se poate:
– Evita suprapunerile de recoltă care rezultă în cantităţi uriașe de materie primă, ce urmează să fie recoltate și vândute în câteva zile;
– optimiza logistica si facilităţile de depozitare;
– efectua controlul calităţii materiilor prime;
– facilita trasabilitatea;
– efectua separarea și depozitarea materiei prime în părţi/loturi;
– efectua optimizarea profitabilităţii, fără a fi nevoie să propunem oferte speciale sau
reduceri de vânzare în vrac;
– evita saturaţia pieţei și a reducerilor de preţ ulterioare; şi
– reduce posibilitatea de a fi lăsat cu materii prime nevândute.
Practicile de cultivare au un impact major asupra profitabilităţii. Atunci când producţia
legumicolă și animalieră se suprapun, poate exista contaminare încrucișată. În cultivarea în spaţii protejate, folosind sistemele tradiţionale agrotehnice de prelucrare a solului,
cunoașterea sitului și a istoriei zonei înconjurătoare este importantă pentru evaluarea și
gestionarea adecvată a riscurilor. De exemplu, este posibil să se evite cultivarea legumelor
în solul utilizat anterior pentru necesităţile animaliere sau eliminarea deșeurilor chimice/biologice sau în solul, care a fost odată acoperit de apa de suprafaţă poluată. Există o
conștientizare tot mai mare a potenţialului prejudiciu cauzat de deșeurile biologice solide,
scurgerea apei și utilizarea substanţelor chimice. Managementul corect al gunoiului de
grajd, utilizarea alternativelor la substanţele chimice (de exemplu mulcirea) și adoptarea
pardoselilor pavate pot reduce impactul (foto 4).

NICOLA

NICOLA

Foto 4. Locaţie necorespunzătoare pentru depozitarea gunoiului de grajd care provoacă scurgeri:
pe drumurile dintre loturi (stânga) și în câmpuri și sere (dreapta).

Foto 5. Managementul necorespunzător al resturilor
vegetale la tăiere
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Foto 6. Deșeuri alimentare datorate cerinţelor
comerciale
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Adoptarea unor sisteme de producţie hidroponică deschise sau închise ar putea evita scurgerea și levigarea de substanţe nutritive la suprafaţă sau în apele subterane. În timpul cultivării, practicile proaste, cum ar fi eliminarea necorespunzătoare a reziduurilor de tăiere, pot
provoca răspândirea bolilor, care duc la pierderea produselor alimentare (foto 5). Mai mult
decât atât, neîndeplinirea cerinţelor standardului de calitate poate contribui, de asemenea,
la pierderi alimentare din cauza producţiei deteriorate din lipsa vânzărilor (foto 6).
Recomandările privind BPA – Perioada pre-recoltare
•
•
•
•
•
•
•

Efectuaţi analiza solului.
Utilizaţi soiuri/cultivare și plante altoite selectate.
Depozitaţi seminţele într-un recipient închis într-o cameră rece întunecoasă.
Promovaţi practicile care sporesc productivitatea solului fără a compromite igiena, în funcţie de
sistemul de cultivare utilizat și de speciile cultivate (vezi exemplul practic – a).
Aplicaţi densităţile recomandate ale plantelor pentru fiecare specie și planificaţi o aprovizionare
echilibrată și constantă de nutrienţi (vezi exemplul practic – b).
Utilizaţi materiale înregistrate pentru protecţia culturilor cu intervale scurte înainte de recoltare,
urmând indicaţiile etichetei.
Menţineţi temperatura, umiditatea relativă și irigarea (dozarea și stabilirea timpului) în funcţie de
sistemele de creștere și de specie.

Recoltarea
Recoltarea este o etapă deosebit de importantă în lanţul de aprovizionare cu alimente, cu
pierderi de alimente potenţial ridicate din cauza pregătirii și manipulării necorespunzătoare.
Majoritatea exploataţiilor mici agricole din ESE
nu sunt echipate cu sisteme de răcire rapidă
pentru a preveni o creștere a temperaturii și a
respiraţiei materiei prime recoltate. Singura soluţie este de a recolta pe timp răcoros dimineaţa
devreme. În timp ce mulţi fermieri recoltează
folosind sisteme automatizate și mecanizate, culesul manual are avantajele reducerii vătămărilor fizice, prevenind contactul direct cu solul și
având posibilitatea de a selecta roada în dependenţă de calitate.

Recomandările privind BPA – Recoltarea
•

•
•

Îndepărtaţi părţile exterioare deteriorate
ale materiei prime pentru a evita
fermentarea sau obţinerea culorii cafenii.
Reduceţi în termen util temperatura atât a
legumelor, cât și a mediului.
Optimizaţi timpul petrecut în câmp pentru
a coordona cu procedura de transportare și
a reduce supraîncălzirea materiilor prime și
daunele fizice.

Post-recoltare
Calitatea materiei prime nu poate crește după recoltare; ea poate fi menţinută și conservată în
cel mai bun caz prin lanţul de aprovizionare cu alimente.39 Este important să se evite condiţiile,
care ar putea provoca daune fizice, ofilire și înmuiere, precum și creșterea ulterioară a respiraţiei, fermentării și schimbării culorii. Aceste efecte negative sunt rezultatul:
• manipulării necorespunzătoare;
• absenţei unor sisteme de răcire anterioară rapidă pe teren și în timpul transportării în
secţia de ambalare;
• întârzierii excesive în câmp, împreună cu coordonarea slabă cu etapele ulterioare ale lanţului de aprovizionare cu alimente; şi
• transportării pe drumuri denivelate.
Transportarea și depozitarea sunt etape critice. Pentru a evita pierderea produselor alimentare, este important să se separe materia primă, să se menţină un nivel ridicat de curăţenie și să
39

Cu toate acestea, este posibil să crească conţinutul de ascorbat și alte fitochimicale dietetice.
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se monitorizeze cu atenţie temperatura, atmosfera controlată, umiditatea relativă și condiţiile
întunecate în conformitate cu cerinţele specifice ale fiecărei mărfuri (foto 7).
Pentru a reduce riscul de risipă de alimente în timpul prelucrării, transportării și depozitării,
este, de asemenea, necesar să se ia în considerare rata de respiraţie a materiei prime și sensibilitatea acesteia la temperatură și la etilenă. Produsele sensibile la rece sunt fasolea, napul, afinele,
castravetele, vinetele, pepenele galben, ardeiul, cartoful, bostanul, dovleacul, cartofii dulci, tomatele, pepenele verde și ignama. Produsele horticole pot sintetiza etilena, iar sensibilitatea lor
variază (tabelul 3). Producătorii trebuie să cunoască toleranţa limitată a fiecărei legume pentru a
planifica și gestiona în mod corespunzător materia primă.

Foto 7 (De la stânga la dreapta şi de sus în jos)
Camion cu gheaţă pentru transportarea din câmp la depozit
Depozitare în gheaţă în cutii închise pentru răcirea rapidă a materiilor prime
Camion închis și umbrit pentru transportarea de la locaţia de recoltare la locaţia depozitării
Sistemul de răcire „Hydrocooling system” pentru camioane la sosirea la centrul de ambalare
Sistem de răcire cu apă în camion de transportare la sosirea la secţia de ambalare
Acoperirea cu gheaţă deasupra produsului atunci când este depozitat în lăzi izolate închise
pentru a păstra materia primă în interior la rece înainte de expediere
Cameră de depozitare la temperatură rece la o mică fermă din Croaţia

Este important să se evite amestecurile și promiscuitatea, care ar putea accelera căile fiziologice degradante interioare. Nerespectarea condiţiilor optime sau lipsa administrării corecte a materiei prime poate suprima efectele pozitive ale etapelor anterioare din lanţul de aprovizionare,
reducând astfel durata de valabilitate.
Recomandările privind BPA – Acţiunile post-recoltare
•
•

•
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Prelucraţi materia primă într-o cameră rece, curată și izolată.
Transportaţi și depozitaţi materia primă într-un mediu curat în condiţii optime:
– temperatura 1–4 °C;
– atmosferă controlată (umiditate relativă > 90%); și
– întuneric (sau cât mai aproape posibil).
Verificaţi condiţiile în mod regulat.

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN TEREN PROTEJAT ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST
PRINCIPII PENTRU INTENSIFICAREA PRODUCERII DURABILE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE MICI

9

Profitabilitate, comercializare, pierderi și deșeuri de legume
Tabelul 1. Transport recomandat și temperatura de depozitare a legumelor
Interval
de temperatură °C

Produse

0–5

Anghinare, broccoli, varza de Bruxelles, varză, conopidă, ţelină de rădăcină, ţelină,
asmăţui, varză chineză, arpagic, coriandru, mărar, praz, salată, ciupercă, ceapă,
ceapă în ciorchini, pătrunjel, ridiche, spanac, măcriș, creson de fântână (Nasturtium
officinale), andive de Bruxelles (cicoarea de Bruxelles)

0–10

Mazărea dulce

1–5

Sparanghel, castraveţi (murături)

2–7

Pepene galben

5–10

Fasole

5–12

Ardei gras, ardei iute

8–12

Castravete, okra

10–20

Tomate

Watkins şi Nock, 2012 (adaptată).

Tabelul 2. Produse de legume clasificate în funcţie de rata de respiraţie
Clasificare

mg CO2/kg·h la 5 °C

Foarte joasă

<5

Produse
Legume uscate

Joasă

5–10

Sfeclă, ţelină, usturoi, pepene galben, ceapă, cartof (matur),
cartof dulce, pepene verde

Moderată

10–20

Varză, cantalup, morcov, ţelină de rădăcină, castraveţi, salată
(căpăţină), ardei, cartof (imatur), ridiche, dovlecei de vară, tomate

Înaltă

20–40

Morcov (cu frunziş), conopidă, praz, salată (frunză), fasole de
Lima, ridiche (cu frunziş)

Foarte înaltă

40–60

Anghinare, germenii de fasole, broccoli, varză de Bruxelles,
endive, ceapă verde, kale, okra, fasole fideluţă, măcriş, creson de
fântână (năsturel).

Extrem de înaltă

> 60

Sparanghel, ciupercă, pătrunjel, mazăre, spanac

Watkins şi Nock, 2012 (adaptată).

Tabelul 3. Produse vegetale clasificate în funcţie de rata de sinteză a etilenei
Clasificare
Foarte joasă
Joasă
Moderată
Înaltă

µl C2H4/kg·h la 20 °C
< 0.1
0.1–1.0
1.0–10.0
10.0–100.0

Produse
Anghinare, sparanghel, conopidă, legume cu frunze, legume
rădăcinoase, cartof
Pepene galben Casaba, castravete, vinete, okra, ardei (dulce și
iute), dovleac, pepene verde
Pepene galben, tomate
Cantalupul

Watkins şi Nock, 2012 (adaptat).
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Procesare
Pentru a evita pierderea de alimente în timpul procesării, este important să se aplice standarde riguroase de igienă și să se asigure calitatea apei pentru a evita contaminarea fizică, chimică
și microbiologică. Astfel de standarde se aplică construcţiilor fizice, lucrătorilor și tuturor echipamentelor și instrumentelor utilizate.

Deşeurile alimentare

NICOLA
NICOLA

NICOLA

NICOLA

Deșeurile alimentare pot apărea atât de la produsele specializate de nișă, cu o scară de vânzare limitată, cât și pentru mărfuri larg răspândite, comercializate la distanţe lungi. Agricultorii
exploataţiilor mici agricole care vând produse direct (la magazinul exploataţiei agricole, pieţe
stradale și en-gros) sau care le prelucrează individual, pot produce risipa alimentară din motivele
descrise mai sus, cu privire la pierderea de alimente. Agricultorii care nu comercializează, produc
direct sau prelucrează legumele individual, trebuie să creeze un canal de comunicare directă și
rapidă cu cei care procesează produsele și/sau distribuitorii pentru a păstra legumele (foto 8). În
ambele cazuri, depozitarea pentru o perioadă excesiv de lungă poate duce la apariţia deșeurilor.

Foto 8 (de la stânga la dreapta şi de sus în jos)
Produse proaspete comercializate în containere necorespunzătoare, murdare și umede,
amplasate sub ploaie; produse transportate și lăsate sub soare pe o piaţă stradală; produse
la piaţa en-gros, fără niciun sistem de răcire sau izolaţie, aruncate în cantităţi mari, ceea ce
poate duce la supraîncălzirea în masă; manipulare necorespunzătoare pe piaţa angro, produse
proaspete depozitate în unitatea de transport neizolată sau fără răcire, folosind ziare sau pungi
de plastic, ceea ce duce la creşterea temperaturii produsului.
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Mediul de producţie
Calitatea apei şi activităţile de management a apei
Este esenţial să cunoaștem locaţia sursei de apă și istoricul zonei pentru a evalua și gestiona
riscul în mod adecvat. Pot apărea momente neprevăzute ale caracteristicilor chimice și ale nivelului de contaminare a apei utilizate pentru irigare și în timpul activităţilor de după recoltare.
Aprovizionarea cu apă trebuie monitorizată pentru ca la fiecare pas din lanţul de aprovizionare
cu produse alimentare producătorul să cunoască pH-ul, conductivitatea și salinitatea, precum și
nivelul de contaminare microbiană, cu metale grele și chimice. Apa este una dintre principalele
surse de contaminare; dacă se monitorizează cu acurateţe, este posibil să se utilizeze produse de
igienizare în timpul cultivării (în special atunci, când se utilizează sisteme de irigare aeriene) și în
timpul procedurilor de spălare post-recoltare (foto 9). Este obligatoriu să protejaţi și să gestionaţi
alimentarea cu apă prin:
• colaborarea cu vecinii pentru a reduce sursele de contaminare folosind o zonă tampon
vegetativă;
• protecţia deschiderilor de puţ;
• implementarea de măsuri pentru evitarea contaminării încrucișate;
• selectarea sursei de apă conform cerinţelor;
• aplicarea bunelor practici de stocare a apei; și
• aplicarea normelor corespunzătore de apă pentru a evita irigarea în exces care provoacă
daune materiei prime (de exemplu, fisurare, sensibilitate crescută la deteriorarea fizică,
maturitate întârziată și conţinut redus de solide solubile).40

NICOLA

Contaminarea fizică, chimică și
microbiologică
Contaminarea poate apărea în orice stadiu al
lanţului de aprovizionare cu alimente. Contaminarea plasează valoarea igienică și comercială a
produsului în pericol, ceea ce, la rândul său, provoacă pierderi alimentare și deşeuri alimentare.
Agricultorii exploataţiilor mici și lucrătorii trebuie după recoltare să identifice sursele potenţiale de contaminare și să implementeze practicile
pentru reducerea sau eliminarea acestora. Sursele posibile de contaminare includ:
• drumurile și roţile vehiculelor și mașinilor (foto 10, stânga);
• pasajele și podelele în tot spaţiul încăFoto 9. Spălarea rapidă după recoltare pentru a
perii, precum și încălţămintea (foto 10,
îndepărta corpurile străine și murdăria, păstrând
dreapta);
totodată calitatea comercială
• palete și rafturi aruncate necurăţate;
• containere și stivuitoare;
• conducte, ventilatoare și fisuri;
• animale de curte, animale de companie, păsări (și materia lor fecală) – atrase de surse
potenţiale de alimente și habitate – o situaţie exacerbată de absenţa unei uși rotative / ușă
dublă / anticameră;
• plase /ecrane de ţânţari, și
• capcane pentru insecte și rozătoare.
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Vezi Partea II, Capitolul 3.
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Foto 10 Groapa cu apă și instalaţia pentru igienizarea anvelopelor de camion la intrarea și ieșirea din incintă (stânga)
Garnitură cu dezinfectant pentru dezinfectarea încălţămintei lucrătorilor la intrarea în încăperea unei companii din
Croaţia (dreapta)de plastic, ceea ce duce la creşterea temperaturii produsului.

Foto 11. Uși duble la intrare și coridoare protejate între unităţi (stânga)
Flux de aer forţat la intrare pentru a preveni pătrunderea insectelor (centru)
Ușa care separă spaţiile de ambalare de zona de cultivare (dreapta)

Practici necorespunzătoare pot duce, de asemenea, la contaminare, de exemplu:
• absenţa protecţiei pentru becuri și sticlă;
• proximitatea dintre materiile prime stocate și substanţele nealimentare; și
• practici de curăţare slabe (de exemplu, utilizarea unui produs de curăţare necorespunzător
înainte de igienizare, îndepărtarea incompletă a detergentului din echipament, temperatura
incorectă a apei, concentrarea greșită a dezinfectantului și reutilizarea apei de clătire).
Muncitori, instrumente, monitorizare
Sănătatea și siguranţa sunt adesea subevaluate în lanţul de aprovizionare cu produse alimentare. Angajaţii de la toate nivelurile trebuie să primească o instruire adecvată pentru a îmbunătăţi conștientizarea riscurilor potenţiale derivate din:
• igiena personală precară;
• eșecul recunoașterii simptomelor bolii;
• lipsa respectării reglementărilor și indicatoarelor de siguranţă;
• practici proaste (de exemplu, mâncatul, băutul sau fumatul în zona de lucru);
• haine necorespunzătoare (de exemplu, purtarea bijuteriilor); și
• utilizarea necorespunzătoare sau nefolosirea mijloacelor de protecţie personală (de exemplu, măști și mănuși) (foto 12).
Echipamentele, uneltele și mijloacele de transport (vehiculele) nu primesc întotdeauna
atenţia necesară, în special în exploataţiile agricole mici. Contaminarea încrucișată și riscul de
poluare/proliferare pot apărea atunci, când containerele din plastic, echipamentele din lemn,
uneltele și transporturile nu sunt reparate corespunzător, inspectate vizual, curăţate, spălate,
dezinfectate/igienizate, clătite și depozitate. În mod similar, spaţiile pe unde se circulă și coridoarele necorespunzător întreţinute pentru trecerea angajaţilor și a transporturilor la intrare și
ieșire pot duce la risipa alimentară.
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Instrumentele de măsurare rapide și simple, cum ar fi contorul de clorofilă, testul de N,
colorimetru, penetrometru și refractometrul sunt utile pentru controlul procesului de maturare în mare măsură determină momentul potrivit pentru recoltare. Aceste instrumente pot fi,
de asemenea, folosite pentru a controla și sorta materia primă în funcţie de calitate înainte de
vânzare către angrosiști, permiţând livrarea de produse de înaltă calitate și cu valoare adăugată comercială.

Foto 12. Blocuri sanitare stabilite, tuneluri de căpșun, Croaţia (stânga)
Precauţii de siguranţă pentru vizitatori, seră de tomate, Croaţia (centru)
Sală de salubrizare a lucrătorilor înainte de a intra în spaţiile de manipulare și prelucrare post-recoltare (dreapta)

Dispozitivele tehnice – senzori, instrumentele de diagnostic și dispozitivele de înregistrare
a datelor – sunt necesare pentru a verifica și măsura condiţiile de creștere și de mediu din lanţul
de aprovizionare cu alimente. Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru a obţine date despre temperatură, umiditate relativă și atmosferă, iar apoi un modul cronometru și logic poate fi utilizat
pentru a regla/activa programele și fluxurile de apă și de aer.

NICOLA

NICOLA

Trasabilitatea este esenţială pentru a urmări toate activităţile din lanţul de aprovizionare
cu produse alimentare. În exploataţiile agricole mici materia primă recoltată trebuie împărţită
și depozitată în părţi/loturi până la sfârșitul ciclului de viaţă. Este important să înregistraţi toate
activităţile de cultivare și post-recoltare și să păstraţi documentaţia relativă pentru o perioadă
determinată (luni sau ani) (Foto 13).

Foto 13. Eșantioane de loturi sortate în scopuri de supraveghere pentru produse proaspete (stânga)
și produse proaspăt ambalate (dreapta)

CONCLUZII
Măsurile puse în aplicare de fiecare fermier, proprietar a unei exploataţii agricole mici din
ţările ESE depind de dimensiunea exploataţiei agricole și de resursele disponibile. Etapele sugerate pentru creșterea profitabilităţii și reducerea atât a pierderilor de produse, cât și a deşeurilor
alimentare pot fi prea complexe și prea costisitoare pentru a fi luate în considerare de către unii
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fermieri mici. Priorităţile pot varia, în funcţie de tipul de produs și sistemul tehnologic agricol utilizat. În consecinţă, este necesară o abordare pas cu pas, axată pe acei factori care influenţează cel
mai mult sistemul de cultivare în spaţii protejate. Este imperativ ca fermierii să fie deschiși la idei
noi, precum dezvoltarea unei strategii comune de implementare, care să implice toţi beneficiarii.
Este util să se stabilească un sistem de monitorizare și înregistrare a performanţei, activităţilor și
realizării obiectivelor.
Recomandări privind BPA – Lanţul de producţie-livrare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectuaţi analizele de rutină cu referire la apa utilizată pentru irigare și în timpul post-recoltării (vezi
Exemplul practic C – în caseta de mai jos).
Implementaţi acţiuni pentru protejarea și gestionarea corectă a sursei de apă.
Programaţi inspecţia periodică a infrastructurii aferente cultivării pentru identificarea focarelor și/
sau a contaminării.
Evitaţi promiscuitatea și păstraţi instrumentele și încăperile curate.
Separaţi echipamentele, uneltele și mijloacele de transportare în conformitate cu funcţia lor.
Asiguraţi instruirea tuturor angajaţilor cu privire la siguranţă, cunoștinţe tehnice și acţiuni de urgenţă.
Oferiţi angajaţilor un spaţiu suficient în vestiar și toalete sau dispozitive sanitare mobile (situate la
o distanţă corespunzătoare faţă de zona de lucru).
Alocaţi un loc pentru depunerea și verificarea tuturor documentelor necesare pentru trasabilitate.
După caz, aplicaţi practici automatizate/mecanizate și organizaţi fluxurile și comunicaţiile în cadrul
lanţului de aprovizionare cu alimente (a se vedea exemplul practic D – în caseta de mai jos).
Verificaţi exactitatea: calibraţi instrumentele de măsurare înainte de utilizare și nivelaţi toate scările
și soldurile.
Exemple practice pentru agricultorii exploataţiilor agricole mici

a) Încorporează gunoi de grajd brut în sol cu cel puţin 2 săptămâni înainte de plantare, dar se evită
acest lucru pentru produsele care sunt recoltate în termen de 120 de zile. Aplicaţi îngrășământ
organic în perioada anterior plantării sau în stadiile incipiente de creștere a plantelor în apropierea
rădăcinilor și acoperiţi-le cu sol.
b) Aplicaţi nutrienţii cu precauţie. Absorbţia de seleniu și sulf influenţează concentraţia compușilor
organo-sulfuroși, în genurile Allium și Brassica. Absorbţia ridicată de calciu reduce ratele de
respiraţie, duce la întârziere de maturare, crește fermitatea, și reduce dereglările fiziologice
și degradarea care afectează durata de păstrare post-recoltare. Conţinutul ridicat de azot
reduce perioada de valabilitate după recoltare datorită susceptibilităţii crescute la deteriorarea
mecanică, dereglări fiziologice și degradare. Evitaţi excesul de aplicare a nitraţilor, în special
pentru legumele cu frunze (pentru piaţa UE, a se vedea Reg. Nr. 1258/2011 pentru nivelurile
maxime permise).
c) Efectuaţi analiza apei: pentru irigare, cel puţin o dată la 2 ani pentru puţ sau ape subterane ori în
fiecare an pentru apa de suprafaţă; pentru perioada anterior răcirii, la fiecare 6 luni; pentru spălare,
în fiecare zi.
d) Utilizaţi etichetele colorate pentru identificarea rapidă a recipientelor, de exemplu: etichetă
verde pentru recipientele cu legume fără probleme; etichetă roșie pentru recipiente cu legume cu
posibile probleme/care necesită de mai multă atenţie în timpul prelucrării.
Adaptat de la Lundqvist și colab., (2008), Jones și Short (2010) şi USDA (2014).

Dacă cultivatorii implementează activităţile prezentate în recomandările BPA, ei vor fi la un
pas mai aproape de îndeplinirea Standardelor Globale ale BPA. Practicile agricole recomandate
servesc la reducerea pierderilor și a deșeurilor de legume nu numai din punct de vedere al cantităţii, ci și din punct de vedere al calităţii. Managementul incorect post-recoltare al legumelor
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poate duce la pierderea nutrienţilor, reducerea proprietăţilor organoleptice și reducerea culorii,
gustului, fermităţii și turgescenţei; impactul negativ rezultat asupra pieţei duce la reducerea încrederii consumatorilor și, în final, la scăderea profitabilităţii exploataţiei agricole.
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Adrese utile pentru calitatea legumelor
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:E N:PDF
http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/good_ag_practices.aspx
https://international.jifsan.umd.edu/catalogue/course/good_agricultural_practices/#GAPs_manual_english
http://www.brcglobalstandards.com
http://www.canadagap.ca/manuals/manual-downloads
http://www.gaps.cornell.edu/index.html
http://www.globalgap.org/uk_en/
http://www.fao.org/prods/gap/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ProducePlantProducts/ucm064458.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm
http://www.kyagr.com/marketing/documents/GAP_selfaudit.pdf
http://www.kyagr.com/marketing/GAP-resources.html
http://www.wnc.edu/files/departments/ce/sci/value01.pdf
http://www4.ncsu.edu/~rmrejesu/Food_Safety_Risk/ag-709%20final%20printed.pdf
https://www.ams.usda.gov/services/auditing/gap-ghp
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