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REZUMAT
Legumele de seră tradiţionale, cum ar fi tomatele, castraveţii și salata, sunt legume obișnuite 

găsite aproape pe tot parcursul anului în supermarketuri. Calitatea îmbunătăţită a vieţii și capa-
citatea de cumpărare a consumatorilor au crescut cererea pentru alte mărfuri, inclusiv ierburi, 
legume rădăcinoase, legume cu tuberculi, ceapă verde și legume exotice. Practicile de producţie 
și tehnologiile de cultivare a legumelor rădăcinoase mai puţin obișnuite și a cepei în seră, sunt 
prezentate cultivatorilor într-un mod ușor de înţeles. Aici sunt incluse ridichea, morcovul, ceapa 
și usturoiul pentru producţia de frunze verzi, orientate către piaţă. Sunt prezentate ghiduri pri-
vind tehnologiile de creştere a legumelor rădăcinoase și a cepei pentru frunzele verzi în diferite 
construcţii de cultivare a culturilor în spaţii protejate, inclusiv sere, tuneluri, tuneluri joase și 
câmpuri acoperite cu materiale agrotextile pentru protecţia temporară împotriva îngheţului.

RIDICHEA

Introducere
Cel mai probabil loc de origine al ridichei (Raphanus sativus L. var. Sativus) este zona dintre 

Marea Mediterana și Marea Caspică. Ridichea este cultivată, în primul rând, pentru rădăcina 
cărnoasă îngroșată. Ridichea mică este înţepătoare; se consumă în formă proaspătă, ca aperitiv 
și este folosită pentru a adăuga culoare bucatelor. În prezent, ridichea este o cultură minoră, iar 
pieţele sunt destul de limitate în acest produs.

Cerinţe faţă de mediu
Ridichea este o legumă rădăcinoasă, cu creștere și cu maturare rapidă. Seminţele germinează 

în 3–4 zile în sol umed, la temperaturi optime ale solului de 18–25 °C. Iarna, germinarea poate 
dura 5–6 zile. Temperatura minimă pentru germinare este de 5 °C. Viteza de germinare scade 
atunci, când temperatura solului este < 13 °C. După ce planta a germinat, menţineţi temperatura 
aerului în seră la 8–10 °C timp de 5-7 zile pentru a preveni alungirea plantei. În perioada rămasă 
de creștere, temperaturile optime ale aerului sunt: în timpul zilei, 12–14 °C (când este înnorat) și 
16–18 °C (când este însorit); noaptea, 8–10 °C. În perioada de creștere, temperatura optimă a solu-
lui este de 12–16 °C pentru a asigura cea mai bună calitate și formă de rădăcină.

Rădăcinile soiurilor de pe glob tind să se alungească și să dezvolte o formă neregulată pe vre-
me caldă. Ridichea este o cultură de o zi lungă; prin urmare, în zilele scurte formează rădăcini de 
bună calitate. Zilele lungi pot induce înflorirea sau dezvoltarea tulpinilor florifere; în combinaţie 
cu vremea caldă, tulpina de seminţe se poate dezvolta atât de rapid, încât nu se formează rădăci-
na comestibilă. Ridichea devine mai înţepătoare pe vremea caldă.

Selectarea soiurilor
Companiile comerciale de seminţe oferă o gamă largă de soiuri. Cele mai multe soiuri de ri-

dichi comerciale pentru producţia de seră sunt rotunde, dar pot fi, de asemenea, ovoidale, ci-
lindrice sau în formă de nap. Ele pot fi de culoare roșie, albă sau o combinaţie de culori roșu și 
alb, precum şi roz sau violet. Soiurile roșii sunt cele mai solicitate pe piaţă. Cele mai bune soiuri 
pentru producţia în afara sezonului în sere sau tuneluri sunt soiurile timpurii (20–22 zile până la 
maturitate), cu toleranţă la deficienţa de lumină, cu rezistenţă la înflorire prematură si crăpare 
și adaptate să formeze rădăcini în condiţii de temperatură scăzută, cu vieţi relativ scurte și rădă-
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cini ferme. Atunci când se selectează un soi de ridiche, cultivatorii trebuie să consulte catalogul 
naţional de înregistrare a soiurilor pentru a verifica ce soiuri sunt recomandate pentru condiţiile 
lor specifice. Pentru ţările UE, cultivatorii trebuie să se refere la baza de date “Soiurile de Plante”, 
care include în listă peste 300 de soiuri de ridiche înregistrate în UE, atât pentru producţia din 
exterior cât și pentru seră.80 Pentru identificarea cultivarelor adecvate, consultaţi baza de date 
Hortivar a FAO.81

Tehnologii de creștere
Cantitatea și calitatea roadei de ridiche trebuie să fie suficientă pentru a justifica cheltuielile 

producţiei interioare. Prin urmare, mediul în creștere este foarte important. Există două abordări 
principale:

• Cultivarea în sol (Didiv și colab., 2015) – aplicată atunci când ridichea este cultivată în tu-
neluri joase și în sere acoperite cu material polimer (plastic) (foto 1).

• Cultivarea în containere/recipiente (substrat organic sau fără sol) – mai frecventă în pro-
ducţia intensivă în sere de sticlă.

Cultivarea în sol
O seră poate fi construită pe un sol nemijlocit în câmp, care apoi servește ca mediu pentru 

creșterea ridichilor. Pregătiţi cu atenţie solul și îmbunătăţiţi-l cu materie organică (de exemplu, 
compost bine fermentat). Evitaţi gunoiul de grajd proaspăt, deoarece poate furniza exces de amo-
niac și un conţinut ridicat de nitraţi în rădăcina de ridiche.

G
H
IZ
ZI

RO
SC
A

Foto 1. Ridiche	cultivată	în	seră;	cultivarea	în	sol Foto 2. Pregătirea	solului	cu	freze	rotative	(eche)

Pregătirea solului
Gestionarea corectă a solului este esenţială pentru producţia stabilă de ridichi în seră. Când 

utilizaţi o metodă de cultivare în sol pentru producţia de ridichi, evitaţi compactarea solului, care 
apare în mod obișnuit, în timpul construcţiei serei, prin utilizarea necorespunzătoare a echipamen-
telor agricole sau, ca urmare a traficului frecvent sau greu de mașini. Compactarea solului poate 
crește densitatea solului în orizonturile de suprafaţă, cu un impact negativ asupra creșterii și pro-
ductivităţii plantelor. Pentru producţia de ridichi nu sunt recomandate solurile grele, drenate slab.

Pe terenurile cu sol compactat sau fertilitate slabă, faceţi paturi ridicate. Pregătiţi solul pentru 
o textură fină înainte de însămânţare pentru a obţine o formă uniformă a rădăcinilor de ridiche. 
Nivelaţi suprafaţa solului pentru a asigura adâncimea uniformă a semănatului.

Solul necesită o bună aerare și un management bun al umidităţii. Ridichile nu necesită pregă-
tire adâncă a solului. Pregătiţi solul cu grapa rotativă sau freze rotative (foto 2).

80 Disponibil la: http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_ databases/search/
public/index.cfm.

81 Disponibil la: www.fao.org/hortivar.
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Seminţe și plantare
Greutatea unui număr de 1 000 de seminţe de 

ridiche este de 8-12 g. Pentru o distanţare precisă 
a plantelor de ridiche în seră, folosiţi seminţe cu 
aceeaşi dimensiune și semănătoare cu precizie. 
Pentru producţia în interior (în sol acoperit), uti-
lizaţi seminţe mari, deoarece au o energie mare 
de germinare care asigură stabilirea timpurie 
a plantelor. Semănaţi cu semănătoare de mână 
sau semănătoare pneumatice cu precizie, trase 
fie, cu tractorul, fie cu funcţionare specializată a 
motorului (foto 3).

Seminţele trebuie clasificate și tratate înainte 
de plantare.

Folosiţi seminţe cu diametrul > 2,5 mm, cu o 
rată de 2,5–3,5 g (300–400 seminţe) per m2. Adân-
cimea de însămânţare este de 0,5–1,0 cm, spaţiul dintre rânduri – de 10-20 cm (sau astfel, cum 
este specificat de echipamentul de însămânţare) și spaţiul dintre plante 2–4 cm. La 7–8 zile de la 
apariţia plantelor, dacă densitatea plantelor este prea mare, îndepărtaţi plantele slab dezvoltate. 
În timpul iernii, când intensitatea luminii este scăzută, reduceţi densitatea la 250–270 de plante/
m2; în februarie-martie, creșteţi densitatea plantelor la 300–350 de plante/m2. Când cumpăraţi 
seminţe, consultaţi catalogul furnizorilor de seminţe și verificaţi recomandările specifice pentru 
soiuri privind densitatea plantelor și distanţarea plantelor – acestea pot fi diferite de recomandă-
rile convenţionale. Densitatea plantelor nu trebuie să fie mai mare decât nivelul recomandat, mai 
ales într-un sezon cu deficit de lumină, deoarece ar afecta calitatea recoltei.

Când cultivaţi ridichi în câmpuri acoperite cu materiale agrotextile, semănaţi seminţe, ime-
diat ce solul devine potrivit pentru semănat. Îngheţurile de primăvară – chiar și ninsorile – nu 
afectează, de obicei, culturile de ridichi, după ce plantele au apărut sub acoperirile temporare 
ale materialelor agrotextile. Pentru ridichea cultivată în seră, însămânţarea trebuie să aibă loc 
la intervale de 10–12 zile pentru a asigura furnizarea continuă a rădăcinilor proaspete pe piaţă.

Irigarea
Înainte de apariţia plantelor, nu irigaţi solul în seră. Ridichea necesită o irigare frecventă (o 

dată la 2 sau 3 zile) și o irigare uniformă pentru o creștere optimă și o formă bună a rădăcinii. 
Irigarea excesivă combinată cu un conţinut ridicat de nutrienţi în sol duce la o creștere vigu-
roasă. Pe de altă parte, dacă solul este lăsat să se usuce, ridichile devin lemnoase, cu o textură 
slabă și gust mai prost. După irigare, ventilaţi sera. Controlaţi umiditatea și evitaţi fluctuaţiile 
de temperatură pentru a preveni infecţiile plantelor și a împiedica divizarea sau crăparea uşoa-
ră a ridichii.

Fertilizarea
În perioada scurtă de vegetaţie, ridichea preia o cantitate mare de nutrienţi. Având în vedere 

nivelul ridicat de consum de nutrienţi, un nivel scăzut de nutrienţi în cultura din sol afectează 
imediat atât roada, cât și calitatea rădăcinii de ridiche. Optimizaţi și menţineţi aprovizionarea cu 
nutrienţi pentru a încuraja o bună producţie și o calitate a recoltării (Rosca și Patron, 1985). Orice 
deficienţă de nutrienţi în mediile în creștere afectează creșterea plantelor; aplicaţi orice îngrășă-
minte necesare înainte de însămânţare. În serele, unde un sistem de udare automat, ce foloseşte 
un braţ în mișcare cu duze de pulverizare sau un alt sistem aspersiune de este utilizat pentru 
irigare, aplicaţi îngrășăminte solubile împreună cu irigarea.

Solurile din seră modificate cu compost sau gunoi de grajd ar putea să nu necesite fertilizări 
suplimentare pentru o bună creștere a plantelor de ridiche. În solurile cu un nivel scăzut de nu-
trienţi, aplicarea îngrășămintelor minerale dă rezultate bune atât în   ceea ce privește roada, cât 
și calitatea. Evitaţi fertilizarea în exces, când cultivaţi ridichi în seră, deoarece – combinată cu 
intensitate scăzută a luminii – poate crește nivelul de nitraţi din produsul de ridiche.
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Foto 3. Semănătoare	pneumatică
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Controlul dăunătorilor și bolilor
Ridichea este, în general, o cultură fără probleme. Nu există erbicide înregistrate pentru a fi 

utilizate pe ridiche pentru combaterea buruienilor. În cazul apariţiei dăunătorilor, adoptaţi me-
tode biologice, mecanice sau IPM, dar acordaţi atenţie specificaţiilor de sincronizare: majoritatea 
pesticidelor necesită o perioadă lungă de așteptare înainte de recoltare, în timp ce ridichea are o 
perioadă de creștere scurtă (tabelul 3).

Recoltarea și manipularea după recoltare
Roada medie este de 1,5–3,5 kg/m2; ea variază în funcţie de sezon, varietate, substrat și con-

diţiile de creștere. Ridichea cultivată în seră poate fi recoltată manual sau cu mașini de recoltat. 
Indiferent de metoda adoptată, operaţiunile de recoltare și manipulare necesare sunt după cum 
urmează: extragerea şi legarea în mănunchi, tăierea/rărirea frunzelor, spălarea, sortarea și am-
balarea (foto 4). 

Legarea în mănunchi se face frecvent în seră la extragerea plantelor, în special pentru pro-
dusele destinate pieţei locale. Soiurile cu rădăcină globulară sunt legate în mănunchiuri a câte 
10–15 plante, şi aceste mănunchiuri sunt ambalate în lăzi din plastic și lemn. Ridichea de la care 
se îndepărtează frunzele este spălată și ambalată în pungi de plastic și recipiente transparente. 
Pentru transportul pe distanţe lungi, ridichile sunt livrate în frigider. Temperatura de depozitare 
recomandată pe termen scurt este de 0 ºC cu umiditatea relativă de 95–100%. Ridichea cu frun-
zele tăiate ambalată în pungi de plastic perforate se menţine timp de 3–4 săptămâni. Ridichea în 
mănunchi se menţine timp de 1–2 săptămâni.

Cultura din recipiente 
Acest sistem folosește palete alveolare utilizate în mod tradiţional pentru cultivarea răsaduri-

lor de legume (foto 5). Cele mai frecvente sunt paletele de plastic cu dimensiuni exterioare de 40 
× 40 cm, cuprinzând 64 de alveole de 5 × 5 × 5 cm. Mărimea celulei trebuie să fie suficientă pentru 
a asigura o creștere bună a plantelor.

Pot fi utilizate diverse medii pentru creșterea ridichilor într-un recipient (container), dar ele 
trebuie să asigure drenajul necesar. Cele mai frecvente medii sunt: turba; turba amestecată cu 
ingrediente organice; și substraturi anorganice. Odată ce plantele sunt bine stabilite, furnizaţi 
nutrienţi suplimentari pentru a susţine creșterea culturilor.
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Foto 4. Ridichea:	recoltarea	și	formarea	mănunchiurilor	(stânga);	spălare	(centru);	
mănunchiuri	ambalate	gata	de	livrare	(dreapta)

Se spală și se dezinfectează paletele înainte de umplerea cu substrat pentru cultivarea răsadu-
rilor de legume. Utilizaţi un dispozitiv portabil care face găuri pentru a face o gaură de 0,5–1,0 cm 
în fiecare alveolă (foto 5) și plantaţi o sămânţă într-o celulă (foto 6).

Paletele pot fi așezate apoi pe sol în seră, dar metoda hidroponică este din ce în ce mai adop-
tată, cu palete așezate pe rafturi, în special amenajate pentru irigarea prin inundare și drenare. 
Dacă este disponibil, puneţi mai întâi paletele într-o cameră de germinare timp de 1–2 zile la 
18–20 ºC. 
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Foto 5. Formarea	găurilor	în	alveolele	tăvii Foto 6. Semănarea	în	palete	alveolare

Prima irigare la inundaţii se efectuează la 
6–7 zile după însămânţarea în palete, când pri-
ma rădăcină a plantei iese din paletă prin orifi-
ciul de drenaj. Irigarea prin inundare durează 
aproximativ 20 de minute. Nivelul apei din pa-
leta însămânţată nu trebuie să depășească 1 cm 
(foto 7).

În timpul sezonului de creștere, paletele sunt 
inundate zilnic – dacă este necesar, de două ori 
pe zi. Dacă este necesar, injectaţi îngrășăminte 
solubile în apa de irigare, reglând asigurarea de 
îngrășăminte pentru a răspunde nevoilor plan-
telor. Condiţiile de mediu (temperatura, aerul și 
umiditatea solului, iluminatul) și operaţiunile 
de recoltare sunt similare cu cele pentru cultura 
cultivată în sol.

MORCOVUL

Introducere
Morcovii (Daucus carota L. var. Sativus) sunt cultivaţi în mod obișnuit ca o cultură pe câmp 

deschis, dar agricultorii cultivă morcovi și în sere și alte construcţii protejate pentru a aprovizio-
na piaţa cu culturi de rădăcini sezoniere timpurii, când există o cerere mare de legume proaspete, 
ca urmare a unui lung sezon de iarnă. Morcovii au o varietate de forme, dimensiuni și culori, 
inclusiv portocaliu, galben, roz, roșu și violet. Având soiuri și metode potrivite, este posibil să ob-
ţineţi rădăcini tinere şi proaspete de morcov pentru gătit și gustări în orice moment. Morcovii pot 
fi cultivaţi într-o seră pe tot parcursul iernii pentru a obţine producţia de primăvară, dar nu pot 
fi cultivaţi în seră la sfârșitul primăverii și vara, deoarece preferă condiţiile răcoroase. Tunelurile 
și serele solare, precum și tunelurile joase sunt potrivite pentru cultivarea morcovilor timpurii.

Cerinţe faţă de mediu
Morcovul este o cultură de sezon rece și într-o anumită măsură tolerant la îngheţ; cu toate 

acestea, răsadurile cu ≤ 6 frunze nu pot rezista la îngheţuri mari. Creșterea rădăcinilor este cea 
mai rapidă la temperatura de 15–18 °C, în timp ce temperatura optimă pentru germinarea semin-
ţelor este de 18–20 °C. Seminţele de morcov pot germina la temperaturi scăzute ale solului, dar 
perioadele de germinare sunt mai scurte la temperaturi mai ridicate. De exemplu:

• La < 5 °C, morcovii se luptă să germineze.
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Foto 7. Sistem	alveolar	pregătit	în	seră	
cu	irigare	prin	inundare
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• La < 10 °C, morcovii germinează lent, durează 25–30 de zile până la apariţia plantelor.
• La ≥ 10 °C, germinarea apare după 8–10 zile.
Prin urmare, temperatura recomandată a solului pentru germinare este de ≥ 10 °C. 
Morcovii au cerinţe mari de lumină și producţia interioară în noiembrie – ianuarie este difici-

lă, din cauza intensităţii scăzute a luminii. Sera trebuie să fie amplasată pe un loc însorit deschis 
pentru morcovii timpurii. Morcovii cresc bine în solurile fertile, bine drenate, bogate în materie 
organică. Solurile de turbă nisipoase oferă cele mai bune condiţii pentru penetrarea profundă și 
formarea rădăcinilor uniforme. Valoarea pH-ului trebuie să fie de 6,5–7,5.

Selectarea varietăţilor
Există două grupe principale de morcovi cultivaţi: morcovul de est (antocianina) și morcovul 

occidental (caroten). Pentru producţia interioară, se recomandă soiuri de caroten, în special so-
iurile timpurii, „Nantes” și „Amsterdam” – morcovi mici, subţiri, sub formă de degete, cu matu-
rare rapidă și adaptaţi ca culturi timpurii în construcţii cu rame reci, tuneluri și sere. Alte soiuri 
frecvente sunt „Round”, „Chantenay” și „Imperator”. Unii cultivatori preferă să crească protejat 
morcovii cu forma rotundă.

Tehnologii de creștere
Pregătirea solului
Curăţaţi solul în seră de culturi și buruieni anterioare. Împrăștiaţi îngrășăminte organice (de 

exemplu, compost, turbă sau gunoi de grajd descompus) înainte de prelucrare. Morcovul răspunde 
bine la aplicaţiile de 6–10 kg de compost pe un metru pătrat de seră. Pregătirea solului este funda-
mentală atunci când cultivăm morcovii în seră. Dacă solul este foarte compact, afânaţi cu o grapă 
rotativă înainte de a pregăti solul. Suprafaţa acestuia trebuie să fie bine nivelată pentru a asigura 
adâncimea uniformă a semănatului. Morcovii cresc foarte bine în paturile ridicate (foto 8).

Seminţe și plantare
Se recomandă utilizarea seminţelor clasificate cu un diametru > 0,8 mm pentru morcovii plan-

taţi în interior (în sol acoperit). Morcovii sunt semănaţi, în mod normal, în pământ și, apoi răriţi 
în etape pentru a obţine distanţarea corectă. Momentul de însămânţare depinde de tipul de con-
strucţie interioară și de timpul de recoltare planificat. Pentru recoltarea morcovilor la începutul 
lunii aprilie, se recomandă semănatul în decembrie. În mod similar, pentru o recoltă la sfârșitul 
lunii aprilie, seminţele trebuie să fie semănate în ianuarie. Pentru recoltarea morcovilor în mai, 
însămânţarea se efectuează în februarie. Rata de însămânţare este de 1,0–2,2 g/m2 la o adâncime 
de 1,0–1,5 cm. Pentru o recoltă bună, rândurile sunt amplasate la o distanţă de 12–14 cm între ele, 
cu 3–4 cm între plante în rânduri (5 cm pentru morcovii mai mari). Seminţele pot fi amestecate 
cu nisip pentru a facilita semănatul. Unii producători amestecă seminţele de ridiche cu semin-
ţele de morcov. Seminţele de morcov germinează lent, în timp ce ridichea – care germinează și 
crește foarte repede – marchează rândul până 
când morcovii apar. Când seminţele de morcov 
germinează și creşterea plantelor ajunge la 50%, 
scoateţi plantele de ridichi. Când plantele ating o 
înălţime de 4 cm, acestea sunt rărite la o distanţă 
de 5–6 cm între plante. Densitatea plantelor tre-
buie să fie de 60–80 plante la 1 m2.

Îngrijirea plantelor
La apariţia plantelor, irigarea este menţinu-

tă la minimum. Umiditatea solului trebuie să 
fie constantă, în special în faza dezvoltării ră-
dăcinilor, pentru a preveni fisurarea cauzată de 
condiţiile uscate. Îngrășămintele solubile NPK 
(la un raport de 1 : 2 : 2) se aplică cu irigarea în 
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Foto 8. Efectuarea	paturilor	ridicate	într-o	seră
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proporţie de 1–2 g/litru de apă. Prea mult azot provoacă o creștere excesivă a vârfului. Deoarece 
morcovii sunt culturi de rădăcini, cel mai mare impact asupra calităţii producţiei provine de la 
dăunătorii din sol (de exemplu, viermii de sârmă (sârmari), viermii culturilor de iarnă şi insectele 
dăunătoare ale legumelor/gărgăriţele). Alţi dăunători (de exemplu, gărgăriţa de morcov, muscu-
liţa morcovului, afida salciei-morcovului) afectează plantele de morcov cultivate în seră. Diferi-
te abordări ale controlului dăunătorilor – practicile agricole (irigarea, combaterea buruienilor, 
pregătirea seminţelor și a solului) și controlul biologic sau chimic – sunt aplicate pentru a limita 
pierderile roadei. În cazul culturilor de morcovi, care sunt cultivaţi în seră, făinarea poate provo-
ca pagube semnificative. Această boală apare în sere cu umiditate ridicată, o condiţie favorabilă 
infecţiei. Pentru a preveni infecţia, ventilaţi întotdeauna sera după irigare.82

Recoltarea
Morcovii cultivaţi în interior (în sol acoperit) sunt, în general pregătiţi pentru recoltare după 

2,5–3,0 luni, când diametrul rădăcinii este de 1,3 cm, iar morcovii sunt suculenţi de o culoare 
adecvată. Morcovii cultivaţi în seră se recoltează manual: se dezgroapă atent (săpaţi ușor) până 
când nu se vede vârful rădăcinii și ușor, dar ferm, trageţi rădăcina din sol. Unii cultivatori selec-
tează doar morcovi de dimensiuni comercializabile și fac 2–3 recoltări selective. Morcovii culti-
vaţi în seră sunt legaţi în mănunchiuri de 5–10 plante și se ambalează în lăzi de plastic și lemn. 
Roada este de aproximativ 50–65 mănunchiuri pe un metru pătrat de seră.

CEAPA

Introducere
Ceapa (Allium cepa L.) aparţine familiei Alliacae, care include plante erbacee perene și bie-

nale cu bulbi bine dezvoltaţi sau pseudo-bulbi. Întreaga plantă – atât părţile de la sol (ceapa de 
primăvară) cât și bulbii maturi – sunt utilizaţi pentru consum. Conţinutul de materie uscată de 
ceapă de primăvară este în jur de 12%, din care majoritatea sunt zaharuri simple (80–90%). Cea-
pa de primăvară este bogată în potasiu, calciu, magneziu și fier (Gvozdanovic-Varga și colab., 
2013). Frunzele verzi conţin vitamina C și pigmenţi care sunt antioxidanţi. Mirosul caracteristic 
provine din uleiurile esenţiale, ce sunt antimicrobiene, ceapa fiind cunoscută de toţi prin pro-
prietăţile sale vindecătoare. Perioada de creștere este scurtă, temperatura și cerinţele de lumi-
nă modeste, ceea ce face ca această specie să fie potrivită pentru producţia de toamnă-iarnă și 
primăvara timpurie.

Cerinţe faţă de mediu
Ceapa necesită temperaturi modeste, sol umed pe tot parcursul sezonului de creștere și 70–80% 

umiditate a aerului; prin urmare, este o cultură convenabilă timpurie, o plantă cultivată în câmp 
deschis sau o cultura intermediară cultivată în seră. Cerinţele de temperatură sunt următoarele:

• Temperatura optimă a solului pentru germinare și apariţie: 20 °C (≥ 2–3 °C);
• Temperatura optimă a solului pentru formarea rădăcinilor: 10 °C;
• Temperatura optimă a aerului pentru creșterea frunzelor: 18–20 °C.
Temperatura optimă a solului pentru germinare și apariţia cepei este de 18-20 °C în timpul 

zilei și de 12-15 °C noaptea. Durata etapelor individuale de creștere depinde, în primul rând, de 
temperatură. 

La temperatura de 5–8 °C, germinarea durează 25–35 de zile; la 18-20 °C, ea durează 10–12 zile; 
iar la 20–25 °C, doar 3–5 zile. După ce ceapa a încolţit, menţineţi temperatura de 8-10 °C pentru a 
permite rădăcinilor să se dezvolte; temperaturile > 20 °C încetinesc creșterea. Temperatura opti-
mă pentru creșterea frunzelor este de 18-20 °C, în timp ce temperaturile > 25 °C provoacă crește-
rea excesivă a frunzelor, alungirea și deformarea acestora. Umiditatea relativă a aerului în seră 
trebuie să fie de 50–60%. Ceapa de primăvară nu necesită o iluminare suplimentară.

82 Vezi Partea II, Capitolul 5.
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Tabelul 1. Condiţii	și	sisteme	pentru	cultivarea	cepei	de	primăvară	în	sere

Timpul de producţiea Data plantării Tipul de 
acoperire

Durata cultivării 
(săptămâni)

Numărul de 
plante/m2

Roada 
(kg/m2)

PS Oct. – Nov.
Mar. – April

Agrotextile fără 
încălzire 4 180–200 4–5

PS, cultură mixtă, 
salată şi ceapă Dec. – Ian. Agrotextile cu 

încălzire 3 60–80 1.5–2

PS Feb. Încălzire 4–5 220–250 4–5
a PS = Plantarea arpagicului.

Cerinţe faţă de sol 
Ceapa necesită soluri fertile și structurate, cu proprietăţi fizice și chimice bune și un pH de 

6,8–7,5; ea nu va crește pe soluri acide.

Ciclurile de creştere
În condiţiile agroecologice din ţările ESE, ceapa de primăvară este produsă în sere în baza se-

turilor de ceapă (arpagic, ce variază în dimensiuni) și răsaduri. Pentru plantare timpurie, trebuie 
utilizate seturi de ceapă (arpagic) cu diametrul de aproximativ 25 mm sau chiar bulbi de dimensi-
uni mai mari. Răsadurile cresc la sfârșitul lunii august și sunt plantate în sere în luna octombrie.

Agricultorii care cultivă ceapa de primăvară folosesc soiuri autohtone produse din seturi de 
ceapă (arpagic), adică bulbi care nu sunt de calitate standard (Cervenski și colab., 2013). Bulbii de 
ceapă din soiurile autohtone au o gamă largă de forme și culori (foto 9), inclusiv soiurile „Stutt-
garter Riesen” și „Bianca di Maggio”. Răsadurile sunt produse din soiurile de ceapă cu bulb alb 
de iarnă. Soiurile de ceapă cu bulb alb de iarnă, precum Silverskin, sunt cultivate din răsaduri.
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Foto 9. Seturi	de	ceapă	(arpagic)	de	diferite	culori	și	dimensiuni	pentru	plantare
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Foto 10. Plantare	succesivă Foto 11. Ceapa	de	primăvară	cultivată	
din	arpagic	de	mărimi	diferite
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Tehnologii de creștere
Pregătirea solului
Înainte de cultivare, eliminaţi toate reziduurile plantelor și aplicaţi îngrășăminte organice sau 

gunoi de grajd. Efectuaţi afânarea de bază la o adâncime de 20–25 cm și pregătiţi patul germinativ 
pentru semănat, mărunţind solul la o adâncime de 8–10 cm, ceea ce este adâncimea optimă de 
însămânţare.

Plantarea
Ceapa de primăvară este potrivită pentru plantarea eșalonată, la fiecare 15 sau 20 de zile, 

prelungind perioada de recoltare. Când bulbii sunt plantaţi din octombrie până la sfârșitul lunii 
februarie, ceapa de primăvară se maturizează în 30–40 de zile (în funcţie de soi și de condiţiile de 
mediu de seră). Plantarea se face în benzi de 4 sau 5 rânduri la următoarea distanţă: între rânduri 
– 20 cm, în cadrul rândului 2–3 cm și între benzi 40–50 cm.

Irigarea
După plantare și apariţia plantelor, este important să irigaţi bine; în timpul creșterii culturii, 

scădeţi rata de irigare. Ceapa de primăvară necesită irigare la intervale regulate în timpul crește-
rii culturii până la răsădire, după care sunt necesare mai puţine irigaţii.

Fertilizarea
Luaţi probe de sol cel puţin o dată pe sezon pentru analize agrochimice pentru a determina 

necesităţile specifice de nutrienţi.
În timpul prelucrării (afânării), încorporaţi numai îngrășăminte organice (de exemplu, gunoi de 

grajd fermentat sau NPK în raport de 2 : 1 : 3). Dacă este necesar, aplicaţi fertilizări foliare cu adaosuri. 

Dăunători şi boli
Principalele condiţii pentru cultivarea cu succes a cepei de primăvară sunt utilizarea unui 

material de plantare sănătos bun și menţinerea unor standarde înalte de igienă a serei. Datorită 
perioadei de creștere scurtă, aproape că nu există probleme cu dăunătorii și bolile (tabelul 3).

Recoltarea
Ceapa de primăvară de înaltă calitate are 6–9 frunze și o tulpină albă lungă; se maturizează la 

20–45 de zile de la plantare, în funcţie de soiul arpagicului, dimensiunea arpagicului, data recoltei 
și sistemul de cultivare. Ceapa de primăvară produce 1,5–5,5 kg/m2.

USTUROIUL

Introducere
Usturoiul (Allium sativum L.) aparţine familiei Alliacae. Utilizarea și cultivarea usturoiului da-

tează din civilizaţiile antice, datorită valorii sale biologice ridicate, precum și calităţilor nutritive 
și vindecătoare. Are un conţinut ridicat de substanţă uscată (3540%), proteine (5–6%) și zahăr 
(22–25%). Din tipurile complexe de zahăr, usturoiul conţine polimeri de fructoză de tipul inulinei 
(17,4%) (Muir și colab., 2007) și este sigur pentru diabetici. Frunzișul plantelor tinere conţine vita-
mina C și minerale. Principalele ingrediente ale uleiurilor esenţiale ale usturoiului sunt compușii 
sulfului, care au efecte antimicrobiene.

Cerinţe faţă de mediu
Usturoiul necesită o temperatură moderată și este rezistent la temperaturi scăzute și îngheţ. 

Germinarea începe la 3–5 °C; temperatura optimă pentru formarea rădăcinii este de 10 °C, în timp 
ce 16–18 °C este temperatura necesară pentru părţile supraterane. În timpul perioadei de creștere, 
umiditatea relativă a aerului optimă trebuie să fie de 50–60%. Frunzele se formează în zile scurte; 
prin urmare, usturoiul de primăvară este cultivat toamna și iarna, când zilele durează 10–12 ore.
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Cicluri de creștere
Plantarea începe la începutul lunii septembrie și durează până la sfârșitul lunii noiembrie (ta-

belul 2). Cu cât mai târziu usturoiul este plantat, cu atât mai mult durează perioada de vegetaţie. 
Usturoiul plantat în perioada timpurie este gata după 40–50 de zile, în comparaţie cu cel plantat mai 
târziu (care este gata după ≤ 60 de zile). În serele de tip tunel, lăstarii de usturoi apar după 10–12 zile. 
În stadiile incipiente de dezvoltare, sunt necesare temperaturi mai scăzute pentru înrădăcinare și 
apariţia lăstarilor. Temperatura optimă este esenţială pentru creșterea frunzelor la etapele ulterioa-
re. Usturoiul conţine caroten, iar întreaga plantă este bogată în K, Fe, Zn și carbohidraţi, având în ace-
lași timp o valoare energetică scăzută. De asemenea, conţine alicină care are efecte antimicrobiene.

Tabelul 2.	Cantitatea	necesară	de	căţei	pentru	plantare	în	funcţie	de	dimensiune	și	sistemul	de	cultivare

Data de 
plantare

Distanţa de plantare 
(cm)

Numărul de plante 
(per m2)

Cantitatea căţeilor (g/m2)

3 g 4 g 5 g

sept. – oct.
50+25+25+25+25+25+25+50 150 450 600 750

50+25+25+25+25+25+50 125 375 500 625
50+30+30+30+30+50 100 300 400 500
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Foto 12. Selectarea	căţeilor	pentru	plantare

Selectarea soiurilor
Usturoiul de iarnă și usturoiul înflorit cu un ciclu de creștere mai scurt sunt folosite pentru 

cultivarea usturoiului de primăvară. Soiurile de usturoi autohton și populaţiile domesticite pro-
duc cele mai bune rezultate.

Tehnologii de creștere
Plantarea începe la sfârșitul lunii septembrie și durează până în decembrie (plantarea esalo-

nată la fiecare 7–10 zile). Căţeii de plantare sunt clasificaţi după mărime (foto 12). Plantaţi căţeii 
în benzi de 4–6 rânduri la următoarele distanţe: între rânduri 25–30 cm, în rânduri 4 cm (tabelul 
2). În cazul plantării timpurii, distanţa între plante în rând poate fi de 2–3 cm. Plantaţi căţeii cu 
vârful ascuţit în sus la 3 cm sub suprafaţă. Plantarea la o adâncime mai mare duce la întârzieri 
în germinare; în cazul în care plantarea este superficială, căţeii ies în afară din sol, din motivul 
creșterii intensive a rădăcinei și planta se usucă.

Irigarea
Deficitul de apă la etapa de formare a rădăcinei afectează negativ dezvoltarea iniţială a plan-

telor. Irigarea este necesară după plantare, cu suficientă apă pentru a uda solul la o adâncime de 
aproximativ 10 cm. După germinare, ajustaţi rata de irigare în funcţie de temperatura aerului din 
seră și stadiul de dezvoltare a plantelor.
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Fertilizarea
Usturoiul preferă solurile foarte fertile și este 

necesară fertilizarea abundentă cu nutrienţi 
ușor accesibili. Se pregătesc serele (tunelurile 
joase și înalte, serele din plastic) prin aplicarea 
unor cantităţi adecvate de gunoi de grajd (2–4 
kg/m2) și NPK (la un raport de 2 : 1 : 3) îngrășă-
minte (10–15 g/m2). Aplicaţi deasupra frunzişu-
lui fertilizări cu azot sau cu un complex lichid de 
îngrășăminte odată ce apare primul frunziș.

Dăunători și boli
Măsura de bază aferentă managementului 

culturilor este de a planta căţei sănătoşi. Utiliza-
rea substanţelor chimice este limitată datorită 
perioadei scurte de creștere (tabelul 3).

Recolta
Recoltarea usturoiului are loc selectiv, atunci când plantele au 3–4 frunze, 40–60 de zile de la 

plantare. Legaţi în mănunchiuri câte 3–5 plante. Cele mai mari roade sunt obţinute atunci când 
cultura a format 5–7 frunze (foto 13).

CEAPA DE IARNĂ

Introducere
Ceapă de iarnă (Allium fistulosum L.) este o specie perenă utilizată pentru cultivarea cepei 

verzi. Ea nu dezvoltă bulbi, dar are pseudo-bulbi cu o tulpină caracteristică alungită și îngroșată 
și frunziș foarte luxuriant. Frunzele sunt bogate in vitamina C si beta-caroten, şi întreaga planta 
este bogata in K, Fe, Zn și carbohidraţi, în timp ce au o valoare energetică micşorată. Ceapa de 
iarnă conţine, de asemenea, alicină, care are efecte antimicrobiene.

Cerinţe faţă de mediu
Ceapa de iarnă necesită condiţii de creștere modeste; aceasta încolţește la 2–3 °C, dar tempe-

ratura optimă este de 18–20 °C. În timpul perioadei de creștere, menţineţi temperatura în seră la 
15–20 °C în timpul zilei și 5–10 °C pe timp de noapte.

Cicluri de creștere
Ceapa de iarnă este semănată direct din seminţe în septembrie și este gata de recoltare în no-

iembrie (60–70 de zile). Creșterea producţiei de răsaduri începe la sfârșitul lunii septembrie, pe 
măsură ce cultura se maturizează pentru recoltare în decembrie (60–65 de zile după răsădire).

Selectarea soiurilor
Se utilizează seminţe din soiuri disponibile în comerţ (de exemplu, „Savel”, „Paradă”).

Tehnologii de creștere
Ceapa de iarnă are o toleranţă bună la temperaturi scăzute și lipsa umidităţii solului (seceta), 

datorită sistemului său radicular bine dezvoltat, care este de 2-3 ori mai mare decât cea a cepei 
comune. Acesta poate fi cultivată prin însămânţare directă sau răsaduri în sere de tip tunel fără 
încălzire suplimentară. 
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Foto 13. Plantele	usturoiului	de	primăvară	cultivate	
din	căţei	de	diferite	dimensiuni
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Semănatul direct directă începe la începutul 
lui septembrie, cu 4–8 g/m2 de seminţe semănate 
în benzi ce includ 4–6 rânduri și apoi acoperite 
cu compost. Distanţa dintre rânduri este de 15–
20 cm; după rărire, lăsaţi 2–3 cm de spaţiu între 
rânduri. Se efectuează prima rărire atunci când 
plantele au 2–3 frunze.

Irigarea
Menţineţi umiditatea optimă a solului după 

semănat și în timpul încolţirii. După rărire, rate-
le de irigare depind de temperatura și stadiul de 
creștere a culturilor.

Fertilizarea
Cultura beneficiază foarte mult de pe urma 

îngrășămintelor (gunoi de grajd fermentat sau 
compost), crește rapid și are frunziș luxuriant. Efectuaţi analize agrochimice ale solului și ale 
îngrășămintelor organice înainte de plantare.

În producţia de răsad, fertilizarea NPK (raportul 2 : 1 : 3) este necesară în timpul perioadei 
intensive de creștere a părţii supraterane a plantei (foto 14).

Recoltarea
Ceapa verde, cultivată din ceapă de iarnă, este recoltată din noiembrie până în ianuarie. Plan-

tele trebuie să aibă 4–6 frunze formate, un diametru a pseudo-tulpinii de 0,6–1,0 cm și lungimea 
de 7–10 cm. Legaţi în mănunchiuri câte 5–7 plante. Recolta ajunge la 4–8 kg m-2.

Recomandările BPA – Producţia de culturi rădăcinoase şi ceapă

• Când introduceţi o cultură nouă (culturi rădăcinoase și 
ceapă) în sistemul de producţie, colectaţi informaţii despre 
aspectele tehnologice și experimentaţi înainte de plantarea 
volumelor comerciale.

• Utilizaţi soiuri înregistrate pe piaţa internă de sezon scurt 
de creștere (legume rădăcinoase) și populaţii locale (ceapă 
și usturoi).

• Pentru producţia de seră folosiţi doar seminţe de înaltă 
calitate, tratate pentru dăunători și boli.

• Aveţi grijă să pregătiţi bine solul: acesta nu trebuie 
compactat și necesită un nivel ridicat de materie organică.

• Reţineţi: plantele în interior prosperă, dar dăunătorii 
și bolile sunt mai agresive în interior decât în spaţiile 
deschise.

Pentru culturi noi: 
adunați informații, 
efectuați încercări 

ÎNAINTE să cultivați la 
scară comercială! 
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Foto 14. Producția	de	ceapă	galeză	
într-o	seră	cu	tunel	înalt	
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Tabelul 3. Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	afecţiuni,	dăunători	și	boli	
ale	legumelor	rădăcinoase	şi	celor	cu	bulbi

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Ridichea

Leziunile unghiulare clorotice pe frunze 
transformându-se lent în pete necrotice
Creșterea fungică de culoare gri pe partea 
inferioară a frunzelor

Mana – Peronospora	
parasitica

Dezinfectaţi solul cu abur 
Aplicaţi fertilizare echilibrată cu N
Adoptaţi metodele de irigare care nu 
udă frunzele

Ofilirea frunzelor
Necroza vasculară

Ofilirea datorată 
Fuzariozei 
(Fusarium) –
Fusarium	oxysporum

Utilizaţi cultivatoare rezistente / hibrizi
Aplicaţi măsuri igienice și sanitare 
Aplicaţi fertilizarea echilibrată

Pustule albe pe cotiledoane și frunze 
adevărate

Rugina albă –
Albugo	candida

Îndepărtaţi resturile vegetale și buruienile 
Aplicaţi fertilizarea echilibrată

Zone mici negre-roșii pe rădăcini, 
extinzându-se și fuzionând
Rădăcinile sunt limitate în locurile leziunilor

Rădăcina neagră –
Aphanomyces	raphari

Utilizaţi cultivare rezistente / hibrizi 
Îndepărtaţi resturile de plante și 
buruienile
Aplicaţi irigarea și fertilizarea optimă

Leziuni circulare maro-galbene pe rădăcină, 
neregulate, care fuzionează 
Cracarea (crăparea) ţesutului afectat

Rapănul obişnuit –
Streptomyces	scabies

Aplicaţi rotaţia culturilor
Evitaţi solurile cu pH crescut 
Utilizaţi cultivarele/hibrizii rezistenţi 
Aplicaţi o irigare optimă

Găuri mici rotunde în frunze 
Prezenţa a numeroşi gândaci mici negri 
Vestejirea și uscarea frunzelor deteriorate 
cu aspect asemănător sitei

Gândac de purici –
Phyllotreta	spp.

Eradicaţi buruenile de brasicaceae 
Aplicaţi solul de calitate 
Aplicaţi irigarea adecvată Instalaţi 
plasele de insecte
Folosiţi capcane cu feromoni

Frunzele se îngălbenesc, se usucă 
Apariţia rouăi de miere
Afide albe pe suprafeţele inferioare ale frun-
zelor, care zboară atunci când sunt deranjate

Musculiţa albă de 
seră – Trialeurodes 
vaporariorum

Aplicaţi măsuri igienice și sanitare 
Încălziţi încăperea goală 5–8 zile la 
25 °C Eradicaţi buruienile
Aplicaţi fertilizarea și irigarea optimă

Interiorul plantelor umplut cu tuneluri și 
excremente

Gărgăriţa tulpinii 
de varză – 
Ceuthorrhynchus	
quadridens

Aplicaţi prelucrarea de calitate a solului
Instalaţi plase de insecte Instalaţi 
sisteme de ventilaţie

Morcov
Creștere micelială fungică albă pe frunze
Infecţie severă a frunzelor mature 
Plante slab dezvoltate 

Făinarea la morcovi 
– Erysiphe	heraclei

Aplicaţi afânarea profundă a reziduurilor 
culturilor 
Aplicaţi rotaţia culturilor
Utilizaţi seminţe sănătoase
Aplicaţi fertilizarea echilibrată

Leziuni ușoare, apoase, cu ţesut moale și 
putregai
Înălbirea și ofilirea frunzelor deasupra 
părţilor plantelor infectate
Formarea miceliilor de ciuperci albe cu pete 
întunecate (sclerotinia) în condiţii umede.

Putregaiul alb –
Sclerotinia	
sclerotiorum

Adoptaţi afânarea adâncă a solului
Dezinfectaţi solul sau utilizaţi un mediu 
steril 
Utilizaţi cultivare mai puţin sensibile 
Eliminaţi plantele infectate

Degradarea şi putrezirea radiculei şi frunzelor
Pete ovale de culoare închisă galben-negru 
pe frunze dezvoltate
Petele întunecate și scufundate de-a lungul 
rădăcinii ducând la degradarea întregii plante

Putregaiul negru –
Alternaria	radicina

Utilizaţi seminţe sănătoase și tratate 
Aplicaţi rotaţia culturilor
Îndepărtaţi și eradicaţi plantele infectate
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Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Putregaiul moale bacterian pe rădăcină, 
înmuierea ţesutului
Scurgerea lichidului cu miros neplăcut

Putregaiul moale 
bacterian – 
Pectobacterium	
carotovorum	subsp. 
carotovorum

Semănaţi în soluri bine aerate 
Aplicaţi o irigare optimă
Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu 
N Evitaţi deteriorarea mecanică a 
rădăcinilor

Frunze deformate de culoare galbenă sau 
roșie 
Prezenţa afidelor pe frunze 
Împiedicarea creșterii și ofilirea plantei

Afidele frunzei Adoptaţi afânarea de calitate
Instalaţi plase contra insectelor peste 
sistemul de ventilaţie
Eradicaţi buruienile

Căderea și ofilirea frunzelor 
Prezenţa insectelor în stadii imago și larve

Musculiţa 
morcovului –
Trioza	viridula

Îndepărtaţi resturile plantelor 
Adoptaţi afânarea de calitate a solului
Eliminaţi plantele afectate 
Folosiţi capcane cu feromoni

Tuneluri radiculare de lungime variabilă 
umplute cu excremente de larve
Miros neplăcut
Susceptibilitatea la putrezire
Frunzele purpurii se îngălbenesc și se ofilesc

Musca morcovului – 
Psila	rosae

Instalaţi ventilaţia 
Eliminaţi plantele afectate 
Eradicaţi buruienile

Rădăcinile subdezvoltate, deformate și 
lemnoase 
Aspect asemănător cu barba la rădăcinile 
laterale
Creșterea încetinită a plantelor 
Pete roţii-galbene pe frunze 
Înălbirea și ofilirea frunzelor mature

Nematozi cu chisturi 
ai morcovului –
Heterodera	carotae

Eradicaţi buruienile
Aplicaţi practici de cultivare de calitate 
Aplicaţi fertilizarea echilibrată
Aplicaţi irigarea optimă
Aplicaţi fertilizarea cu K pentru a reduce 
abundenţa chisturilor

Ceapa,	legumele	
Întârzieri în dezvoltare 
Frunze de un verde pal
Frunzele mature sunt galbene și uscate, 
începând de la vârf

Deficienţa de N Aplicaţi fertilizarea adecvată

Scade turgorul la ceapă
Vârfurile de frunze mature se usucă, 
frunzele nefiind galbene

Deficienţa de K Aplicaţi fertilizarea și irigarea adecvate

Leziuni ovale sau alungite de diferite 
dimensiuni pe frunziș
Decolorare gri în condiţii de umiditate 
ridicată 

Mana la ceapă –
Peronospora	
destructor

Folosiţi răsaduri sănătoase
Îndepărtaţi resturile vegetale și eradicaţi 
plantele sălbatice
Aplicaţi fertilizarea echilibrată de N 
Instalaţi ventilaţia
Aplicaţi densitatea optimă a plantelor

Leziuni localizate pe frunzele mature, iniţial 
galbene apoi de un maro închis și alungite
Ţesuturi necrotizate în centrul leziunilor

Pătarea maronie –
Alternaria	porri

Utilizaţi răsaduri sănătoase 
Instalaţi ventilaţia
Aplicaţi irigarea moderată 
Aplicaţi fertilizarea echilibrată

Creștere întârziată
Frunzele aplatizate, încreţite, deformate

Frunză de culoarea galbenă, uscată, 
asemănătoare cu paiul, cu dungi înguste

Pete clorotice de-a lungul lamelor 
frunzelor, încreţite și ondulate

Pătarea galbenă 
a irisului 
(stânjenelului) 
Dungarea galbenă la 
ceapă
Virusul mozaicului 
de usturoi
Virusul cu dungi 
galbene de praz 

Folosiţi răsaduri fără virus 
Înlăturaţi plantele infectate 
Controlaţi dăunătorii cu virusuri
Aplicaţi măsuri care să beneficieze de 
creșterea și dezvoltarea plantelor
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Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Creștere încetinită
Bulbi spongioși
Frunze scurte și îngroșate, cu pete maro 
deschis sau închis

Nematode Folosiţi răsaduri sănătoase
Îndepărtaţi resturile plantelor și 
buruienile
Plantaţi gălbenele (ţigăncuşe) 
(Tagetes spp.)

Frunziș argintiu și cu pete 
Tulpină maronie și uscată

Tripşii cepei – Thrips	
tabaci

Eradicaţi buruienile în mod regulat
Aplicaţi fertilizarea echilibrată cu P și K 
în plus
Aplicaţi irigarea optimă 
Eliminaţi resturile vegetale

Straturile exterioare sunt galbene și uscate 
(ceapă)
Tulpina este moale și încreţită
Larvele pe coaja crăpată

Mineratorul cepei 
(genul Allium) –
Napomyza	
gymnostoma

Aplicaţi afânarea de calitate a solului
Eliminaţi plantele infectate individual 
Eliminaţi frunzele răsucite cu pupe 
Instalaţi plase pentru insecte

Frunze galbene, uscate 
Pseudo-tulpina și bulbul moale la atingere 
Planta este ușor scoasă din sol
Larve în partea centrală a pseudo-tulpinii și 
a bulbului

Lavrele cepei –
Hylemyia	antiqua

Eliminaţi plantele afectate 
Instalaţi ventilaţia 
Instalaţi plasele de insecte
Aplicaţi intercalarea cu morcovul

Dungi albe argintii
Larve în interiorul frunzelor și bulbilor 
Plantele uscate

Molia prazului –
Acrolepiopsis	
assectella

Aplicaţi afânarea de calitate
Îndepărtaţi plantele și buruienile 
infectate
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7. Fasolea dulce cu păstăi
B. Benko

Facultatea	de	Agricultură,	Universitatea	din	Zagreb,	Croaţia

REZUMAT
În ciuda avantajelor cultivării în sere, fasolea dulce cu păstăi este foarte rar cultivată în serele 

din ţările din Europa de Sud-Est. Motivul este costul încălzirii în seră care implică un consum 
mare de combustibil. Cu toate acestea, sunt practici de cultivare a fasolei de grădină în serele 
neîncălzite. Cultura are cerinţe ridicate faţă de temperatură. Prin urmare, zona corespunzătoare 
și perioada de creștere sunt esenţiale. Având în vedere sezonul scurt de creștere (60–80 de zile 
pentru fasolea dulce cu păstăi pitică), acesta poate fi cultivată primăvara sau toamna, când tem-
peraturile nu sunt favorabile pentru cultivarea în câmp deschis.

Acest capitol prezintă cerinţele faţă de mediu, principiile producţiei în sere și măsurile de în-
grijire a plantelor pentru aceste specii minore, în conformitate cu recomandările BPA.

INTRODUCERE
Fasolea dulce cu păstăi este o plantă care se cultivă în perioada caldă și necesită un sol fertil, 

bine drenat. În mod tradiţional, este cultivată pe câmp deschis când sunt temperaturi minime 
ale aerului depășesc 10–12 °C. Temperaturile mai scăzute inhibă creșterea acesteia. Cu toate 
acestea, atunci când este cultivată în sere, poate fi semănată cu 4–6 săptămâni mai devreme. 
Utilizarea de sere pentru producţia de fasole dulce cu păstăi poate duce la obţinerea unei re-
colte mai timpurii, creșterea fructificării și extinderea ofertei pe piaţă. Prin urmare, boabele 
păstăilor dulci reprezintă o oportunitate pentru producători de a deveni mai competitivi pe 
piaţa de legume proaspete.

Producţia de fasole dulce cu păstăi în Europa este de aproximativ 841.000 de tone, reprezen-
tând 3,9% din producţia mondială (FAOSTAT, 2013). Recolta medie este de 7,6 tone/ha. În ţările 
ESE, Turcia este principalul producător:  73 697 ha și 632 301 tone. Deși datele oficiale privind 
producţia în seră de fasole dulce cu păstăi nu sunt disponibile pentru majoritatea ţărilor ESE, 
datele din Turcia indică faptul, că în ţările ESE există un potenţial bun de extindere a producţiei 
de fasole dulce cu păstăi.

CERINŢE FAŢĂ DE MEDIU
Temperatura solului în perioada de însămânţare trebuie să fie > 10 °C. Pentru germinare, tem-

peratura optimă este de 18–22 °C, permiţând germinarea în 8-10 zile. Temperatura optimă pentru 
creșterea vegetativă este de 22 °C și pentru formarea de păstăi ≤ 25 °C. După germinare, tempe-
ratura minimă pe timp de noapte este de 15 °C. Înflorirea are loc la temperaturi de 15–35 °C; la 
temperaturi mai joase sau mai ridicate, dezvoltarea florilor și formarea păstăilor încetează. To-
tuși, temperaturile de 30 °C, cu umiditatea aerului < 25%, au un efect deteriorat asupra înfloririi și 
dezvoltării păstăilor (Lešić și colab., 2004). Suma temperaturii în perioada de creștere trebuie să 
fie de 1800-2000 °C; acest lucru trebuie combinat cu umiditatea relativă de 60% pentru a preveni 
apariţia putregaiului (Đurovka și colab., 2006).

CERINŢE FAŢĂ DE SOL
Solurile argiloase-lutoase bine drenate, friabile, cu textură medie, sunt potrivite pentru pro-

ducţia de fasole dulce cu păstăi. Creșterea este redusă puternic prin compactarea solului. Solurile 
ușor acide sunt de preferat; pH-ul optim este de 6,0–6,5. Solurile mai acide reduc activitatea bac-
teriilor Rhizobium.
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PRINCIPIILE PRODUCŢIEI DE FASOLE DULCE CU PĂSTĂI ÎN SERE

Programul de cultivare și amenajarea culturilor
Fasolea timpurie este cultivată din răsaduri în sere încălzite. Semănatul are loc la sfârșitul 

lunii ianuarie și începutul lunii februarie, iar plantarea aproximativ 20 de zile mai târziu. Recol-
tarea se face din aprilie până la mijlocul lunii mai. Fasolea dulce cu păstăi poate fi răsădită și după 
producerea altor răsaduri de legume până la 15 mai, odată cu recolta de la sfârșitul lunii iunie 
până la sfârșitul lunii iulie, când începe pregătirea solului pentru producţia de toamnă. Producţia 
de toamnă începe în august și se recoltează în octombrie. În funcţie de climă, poate fi necesară o 
încălzire suplimentară sau completă în timpul producţiei de primăvară și toamnă (Todorović și 
colab., 2008). Producţia de vară de fasole dulce cu păstăi este potrivită zonelor deluroase cu tem-
peraturi maxime mai scăzute (Lešić și colab., 2004).

Pentru fasolea dulce cu păstăi pitică, rându-
rile sunt la 30 și 40 cm între ele cu 5–7 cm între 
ele în rând (foto 1). Seminţele sunt semănate la 
o adâncime de 2,5–3,0 cm. Plasaţi tuburile de iri-
gare peste fiecare două rânduri. Pentru fasolea 
dulce cu păstăi creaţă, distanţa dintre rânduri 
este de 100–150 cm, cu distanţa dintre plante în 
interiorul rândului 25–40 cm; alternativ, însă-
mânţarea are loc în fâșii duble, lăsând 20–40 cm 
între rânduri, 40 cm în interiorul rândului şi 80-
100 cm – între benzi (Đurovka și colab., 2006). 
Distanţele specifice sunt necesare pentru a facili-
ta stabilirea suporturilor, deoarece plantele tre-
buie să urce și să se înfășoare pe stâlpi.

ALEGEREA SOIURILOR
Există două tipuri de soiuri ale fasolei dulci cu păstăi: fasolea pitică (oloagă) de grădină și ur-

cătoare (căţărătoare) de grădină. Culturile pitice nu necesită sisteme de spalier și se maturizează 
în mod normal la 50–60 de zile de la plantare. Fasolea urcătoare de grădină necesită suport pentru 
creșterea plantelor, se maturizează la aproximativ 80 de zile de la plantare și au o perioadă mai lun-
gă de recoltare. La culturile pitice, există tulpini cu 3–10 noduri în tulpina principală, care poartă 
o abundenţă de flori la maturitate. La soiurile urcătoare există 11–35 de articulaţii în tulpina prin-
cipală, care se alungește și se înfășoară, care are o creștere nelimitată (Madakbas și colab., 2012).

Factorii care trebuie de luat în considerare la alegerea soiului sunt:   mediul în creștere, spaţiul 
disponibil, obiectivele de producţie, cerinţele pieţei și utilizarea dorită. Soiurile au forme și culori 
diferite; păstăile pot fi ovale sau plate, verzi sau galbene. Cultivatorii trebuie să consulte lista va-
rietăţilor înregistrate pentru ţara lor, Catalogul soiurilor de plante din UE sau baza de date FAO 
Hortivar.83

PREGĂTIREA SOLULUI ŞI CULTIVAREA HIDROPONICĂ
Fasolea cu păstăi are o rădăcină relativ superficială, şi afânarea primară a solului trebuie 

să fie efectuată la aproximativ 30 cm. În funcţie de cultura anterioară, pregătirea solului înce-
pe toamna sau primăvara. Pregătirea patului de seminţe trebuie să asigure o structură bună a 
solului în stratul de însămânţare, astfel încât seminţele să poată fi semănate la adâncimea de 
însămânţare corespunzătoare și uniformă – o condiţie necesară pentru o germinare uniformă. 
Dacă suprafaţa nu este mulcită, sunt necesare 2–3 cultivări între rânduri în timpul sezonului de 
creștere pentru a controla apariţia buruienilor (Lešić și colab., 2004).

83 Disponibil la: www.fao.org/hortivar.
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Foto 1. Fasolea	dulce	cu	păstăi	semănată	în	rânduri
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Pentru cultura în sol, fasolea cu păstăi este cultivată prin însămânţare directă; pentru cultura 
hidroponică (fără sol), răsadurile sunt plantate în substrat. Substraturile cele mai utilizate sunt 
fibrele de vată minerală (rockwool) și cocos (Todorović și colab., 2008). Tabelul 1 furnizează for-
marea (formulele) de soluţii de nutrienţi pentru cultura fără sol a fasolei cu păstăi.

Tabelul 1. Formulare	de	soluţii	nutritive	pentru	fasolea	dulce	cu	păstăi	cultivată	în	cultura	fără	sol

Macroelemente mmol litru-1 Microelemente µmol litru-1

NO3
–- 12.00 Fe3+ 10.00

NH4
+ 1.00 Mn2+ 10.00

H2PO4
– 1.25 Zn2+ 4.00

K+ 5.50 B3+ 20.00
Ca2+ 3.25 Cu2+ 0.50
Mg2+ 1.25 Mo6+ 0.50
SO4

2– 1.15
EC 1.70 dS m-1 pH 5.5–6.2

Enzo și colab., 2001.

LEGAREA ŞI TĂIEREA
Legarea plantelor de fasole dulce cu păstăi urcătoare (căţărătoare, de grădină), este intensivă, 

în ceea ce priveşte solicitarea forţei de muncă și trebuie făcută săptămânal. Cu toate acestea, are 
următoarele avantaje:

• sporirea recoltei la m2;
• risc redus de dezvoltare a bolii;
• cules mai ușor;
• facilitarea localizării/găsirii păstăilor mature.
Fasolea cu păstăi se leagă câte o singură tulpină. Lăstarii laterali nu sunt îndepărtaţi. Păstăile 

trebuie să fie gata pentru a fi culese atunci, când plantele ajung la vârful firului de sârmă; dacă 
păstăile încă nu sunt coapte, creșterea vârfurilor poate fi direcţionată orizontal de-a lungul firului 
principal de sârmă. În sistemele de cultură fără sol, fasolea este legată; lăstarii secundari nu sunt 
tăiaţi, deoarece conţin păstăi care pot fi recoltate, iar tăierea ar reduce roada. În plus, tăierea nu 
este posibilă datorită ritmului ridicat de creștere.

IRIGAŢIA ȘI FERTILIZAREA
Necesarul de apă pentru producţia maximă 

a unui ciclu de cultură de fasole cu păstăi (60 
de zile pentru soiurile pitice, 120 de zile pentru 
soiurile urcătoare/căţărătoare) este de 300–500 
mm, în funcţie de climă și de tipul solului. Frec-
venţa irigării (o dată la 3–10 zile) depinde de 
climă, dezvoltarea plantelor și de tipul solului. 
Irigarea este critică în timpul și imediat după în-
florire. Fasolea cu păstăi este sensibilă la salini-
tate (Lešić și colab., 2004). Faţă de apa de irigare 
cu o conductivitate electrică (EC) de 0,7 dS/m, EC 
1,5 dS/m duce la reducerea recoltei cu 25% și la 
2,4 dS/m reducerea roadei este de 50%.

Fertilizarea se bazează pe rezultatele anali-
zei solului și pe roada planificată. 
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Foto 2. Nodule	de	bacterii	care	fixează	azotul	pe	
rădăcina	de	fasole	cu	păstăi
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Necesarul de nutrienţi pentru o recoltă de 12 tone/ha este, de aproximativ 140 kg de N, 35 kg 
de P2O5, 150 kg de K2O, 100 kg de CaO și 18 kg de MgO (Lešić și colab., 2004). Încorporarea materiei 
organice în solul din seră gestionat intens înainte de plantare îmbunătăţește nivelul de nutrienţi, 
crește capacitatea de reţinere a apei solului, reduce problemele de crustă a solului și atenuează 
problemele de drenaj. Fasolea cu păstăi este foarte sensibilă la deficienţele de Mn, Zn și Fe; adă-
ugaţi îngrășăminte în sol înainte de plantare. Rata mai mare de fosfaţi poate fi necesară pentru 
plantările timpurii, atunci când solul este rece sau dacă pH-ul solului este ≥ 7,5. 

Aplicarea de N poate să nu fie necesară din cauza fixării azotului de către bacteriile radiculare 
(foto 2).

Se recomandă utilizarea seminţelor inoculate cu bacterii Rhizobium.84

DEREGLĂRI FIZIOLOGICE, DĂUNĂTORI ȘI BOLI
Culturile din sezonul timpuriu de cultivate în tuneluri înalte sau în sere sunt mai puţin sus-

ceptibile să aibă probleme apărute datorită dăunătorilor – dacă nu apar condiţii favorabile de 
dezvoltare a acestora. Pentru a evita focarele de dăunători, care necesită tratamente chimice, 
creșteţi plante sănătoase într-un mediu curat. Aplicaţi numai substanţe chimice etichetate special 
pentru utilizarea în seră și urmaţi îndeaproape indicaţiile. Tabelul 2 prezintă cele mai importante 
afecţiuni, dăunători și boli ale fasolei cu păstăi.85

Recomandările privind BPA – Producţia fasolei cu păstăi

• Ajustaţi aportul de nutrienţi pe baza analizei solului și a cerinţelor de cultură pentru a preveni 
acumularea, fixarea, vaporizarea sau scurgerile de nutrienţi.

• Utilizaţi seminţele inoculate cu Rhizobium pentru a crește fixarea azotului din atmosferă de către 
bacteriile rădăcinilor.

• Pentru producţia timpurie, creșteţi fasolea cu păstăi din răsaduri într-o seră încălzită.
• Alegeţi culturi de fasole cu păstăi pitică ca o cultură anterioară sau a doua cultură de cultivare 

datorită perioadei lor scurte de creștere.
• Cultivaţi soiuri de fasole cu păstăi căţărătoare (urcătoare) ca cultură principală pentru seră datorită 

perioadei lor de creștere mai lungă și a perioadei de recoltare prelungite, ceea ce duce la o roadă 
mai mare.

• Pentru plantele de fasole cu păstăi, folosiţi un sistem de spaliere și legaţi plantele săptămânal 
pentru a obţine o roadă sporită, un risc redus de dezvoltare a bolii și o vizibilitate îmbunătăţită 
pentru culesul păstăilor mature.

• Utilizaţi folie neagră de PE pentru mulcire în vederea asigurării temperaturii optime a solului în 
timpul producţiei timpurii și pentru a evita afânarea între rânduri în timpul sezonului de creștere 
din cauza apariţiei buruienilor.

• Poziţionaţi sistemul de irigare prin picurare sub folia de mulci și utilizaţi irigarea și fertigarea în baza 
coeficientului irigaţiei, stadiul de dezvoltare al plantelor, caracteristicile fizice ale solului și condiţiile 
climatizării de seră.

• Aplicaţi tehnici de protecţie a plantelor în conformitate cu principiile și recomandările 
managementului integrat al dăunătorilor (IPM). IPM combină o serie de măsuri și procese pentru a 
reduce utilizarea pesticidelor.

84 Vezi Partea II, Capitolul 2.
85 Vezi Partea II, Capitolul 5.
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Tabelul 2.	Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	afecţiuni,	dăunători	și	boli	ale	fasolei	cu	păstăi	

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Pete clorotice între nervurile frunzelor tinere
Păstăi galbene și slab umplute

Deficienţa de Mn Aplicaţi fertilizarea adecvată

Plante întregi de culoarea verde deschis
Cloroză pe frunzele care se extind de la marginile 
vaselor
Frunzele tinere deformate și răsucite
Păstăile tinere se opresc în creștere

Deficienţa de Zn Aplicaţi fertilizarea adecvată 

Frunzele tinere de un verde deschis spre galben 
strălucitor cu necroză neregulată profundă
Cele mai mature frunze de culoarea verde închis
Uscarea vârfului apical și oprirea dezvoltării 
frunzuliţelor tinere în prima stadie de dezvoltare 
(cu deficit sever)

Deficienţa de Fe Reduceti pH-ul solului sau a solutiei 
nutritive
Utilizaţi formulele cu Fe disponibile cu 
pH mai mare (de ex., chelaţi de fier)
Îmbunătăţiţi drenajul solului și
Efectuaţi aerarea

Oprirea dezvoltării florilor și păstăilor Temperatura ridicată 
și intensitatea luminii
Umiditate relativă 
scăzută

Efectuaţi controlul climatizării în seră

Creșterea încetinită a plantelor 
Numărul redus de păstăi

Afide Menţineţi standardele de igienă
Distrugeţi frunzele infectate 
Pulverizaţi cu insecticide

Margini afectate ale frunzelor imediat după
apariţie

Gărgăriţe Utilizaţi insecticid când 10% din
suprafaţa frunzelor este distrusă sau 
când sunt 2–3 sectoare cu gărgăriţe 
per m2

Frunze dungate, distorsionate și de culoare 
deschisă

Acrarieni Aplicaţi Phytoseiulus	persimilis 
Utilizaţi insecticide

Creșterea încetinită a plantei
Tulpina și păstăile se înroșesc
Îngroșarea rădăcinilor

Nematode ale 
tulpinei şi solului 

Aplicaţi rotaţia culturilor 
Utilizaţi o abordare integrată pentru
o mai bună creștere a plantelor
Aplicaţi solarizarea solului
Utilizaţi cultivare rezistente
Folosiţi altoirea
Aplicaţi cultura hidroponică

Pete brune pe partea inferioară a frunzelor, 
devenind negre la capăt
în perioada de creștere

Rugina fasolei –
Uromyces	
appendiculatus

Adoptaţi rotaţia culturii
Folosiţi cultivare rezistente 
Ardeţi rămăşiţele după recoltare

Pete ovale de un maro închis pe frunze, peţiole și 
tulpini
Pete pe păstăi iniţial mici, dar care cresc cu timpul

Antracnoza fasolei –
Colletotrichum
lindemuthianum

Utilizaţi seminţe certificate sănătoase
Aplicaţi rotaţia culturilor
Ardeţi rămăşiţele după recoltare

Pete umede poligonale brune cu margini galbene 
pe frunzele tinere
Pete mici ovale pe păstăi

Arsura aureolată–
Pseudomonas	syringae 
pv. phaseolicola

Utilizaţi seminţe certificate sănătoase
Aplicaţi rotaţia culturilor
Folosiţi fungicide

Coloraţie de mozaic pe frunze
Frunze deformate

Virusul mozaicului 
comun al fasolei şi 
mozaicului galben al 
fasolei răspândit de 
afide

Folosiţi seminţe certificate sănătoase, 
plase și mulci 
Monitorizaţi și controlaţi vectorii 
afidici
Combateţi buruienile
Utilizaţi capcane lipicioase galbene
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ACTIVITĂŢILE DE RECOLTARE ŞI POST-RECOLTARE 
Recoltarea fasolei cu păstăi în sere începe la 50–60 de zile de la germinare, ceea ce presu-

pune la 8-10 zile de la înflorire (Ilić și colab., 2009), la maturitatea de consum. Recoltarea este 
frecventă: de 2–3 ori pe săptămână. Durata perioadei de recoltare variază în funcţie de tipul de 
fasole. În cazul soiurilor pitice, cea mai mare parte a producţiei este obţinută din 3–5 recolte. 
Plantarea culturilor la date diferite va prelungi sezonul și va produce un venit constant. În tim-
pul ciclului scurt de creștere, sunt posibile producţii de 2,5-3,5 kg m-2. Cultivarele de fasole cu 
păstăi cultivate în sere neîncălzite pot forma recolte de 4–6 kg/m2 din 7–12 recolte în 40–55 zile 
(Đurovka și colab., 2006).

După recoltare, temperatura păstăilor trebuie scăzută la 7–10 °C cât mai curând posibil. Tem-
peratura optimă de păstrare este de 5,0–7,5 °C, umiditatea relativă > 95%. În astfel de condiţii, 
fasolea cu păstăi poate fi păstrată timp de 8–12 zile (Ilić și colab., 2009).
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8. Gulia (Kohlrabi) şi varza de frunze (Kale)
B. Benko

Facultatea	de	Agricultură,	Universitatea	din	Zagreb,	Croaţia

REZUMAT
Gulia (kohlrabi) și varza de frunze (Kale) sunt specii legumicole mezofile cu cerinţe de tempe-

ratură scăzută. Pot fi cultivate în sere simple, cum ar fi tunelurile joase sau înalte, sau cu acope-
rirea directă a plantelor. Pot fi cultivate într-o serie de perioade de creștere în condiţii climatice 
diferite și, prin urmare, oferă potenţial comercial pe tot parcursul anului. Acest capitol prezintă 
cerinţele faţă de mediu, principiile cultivării în sere și măsurile de îngrijire a plantelor pentru 
aceste specii minore, în conformitate cu recomandările BPA.

INTRODUCERE
Familia Brassicaceae are un loc important în dieta umană datorită compoziţiei chimice. Sunt 

o sursă bogată de glucosinolaţi – compuși care conţin sulf, care conferă o aromă înţepătoare și 
un gust picant sau amar. Distrugerea glucosinolaţilor de către enzimele vegetale are ca rezultat 
formarea de compuși biologic activi importanţi pentru sănătatea umană.

Culturile de varză Kale au cerinţe moderate de căldură. Încep să germineze la 3–5 °C, în timp 
ce temperatura optimă pentru creștere și dezvoltare este de 13–15 °C. De obicei, sunt cultivate în 
calitate de culturi de primăvară, toamnă sau iarnă. Unele specii pot ierna în aer liber, în timp ce 
altele au nevoie de protecţie în timpul iernii sub forma unui tunel jos sau înalt sau prin acoperi-
rea directă a culturilor.

Nu există date specifice pentru producţia în seră a guliei și verzei kale (FAOSTAT, 2013). Dife-
renţele care sunt între ţările ESE, în ceea ce privește producţia în câmp deschis (condiţiile climati-
ce) arată că există posibilităţi de îmbunătăţire, dacă sunt adoptate tehnologiile de seră. Producţia 
de seră poate afecta pozitiv roada și calitatea obţinută și, în consecinţă, și profitul producătorilor.

GULIA (KOHLRABI)
Gulia este cultivată pentru tulpina sa îngroșată și frunzele tinere la începutul primăverii 

sau toamnei. Diferite soiuri de gulie sunt disponibile; Hibrizii F1 se caracterizează prin creștere 
puternică, uniformitate ridicată la aplicarea performanţelor tehnologice și obţinerea unor re-
colte sporite. Ciclul de producţie de la plantare până la începutul recoltei este de 40–75 zile, iar 
greutatea tulpinii îngroșate variază de la 70 g la soiurile timpurii la 300 g la cele târzii (Lešić și 
colab., 2004).

Cerinţe faţă de mediu
Temperatura minimă pentru germinare este de 3–5 °C, iar cea optimă de 18–20 °C. Pentru creș-

terea și formarea tulpinilor îngroșate corespunzător, temperaturile optime sunt de 14–20 °C în 
timpul zilei și 8–12 °C noaptea. Gama optimă de umiditate relativă este de 50–70%. Temperatu-
ra solului la plantare trebuie să fie > 8 °C. Tulpina de culoare verde deschis sau violet presupu-
ne o formă ovală sferică sau aplatizată la maturitatea de consum. Îngroșarea tulpinilor începe 
după dezvoltarea a 4–7 frunze. Temperaturile > 20 °C contribuie la creșterea intensivă a frunzelor 
(Lešić și colab., 2004).
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Cerinţe faţă de sol
Pentru producţia de primăvară timpurie, solurile ușoare care se încălzesc rapid sunt potrivite. 

Pentru producţia de toamnă, sunt de preferat solurile medii -grele cu capacitate mare de reţinere 
a apei. Intervalul optim de pH este de 6,0–7,5. Dacă solurile sunt acide după cultura anterioară, 
încorporaţi îngrăşământ pe bază de calciu în sol (Lešić și colab., 2004).

 

Principiile producţiei de gulie în sere
Programul de cultivare
Pentru consumul de gulie de toamnă târzie (noiembrie), timpul de însămânţare recomandat 

este sfârșitul lunii august; pentru decembrie, semănaţi la sfârșitul lunii septembrie; și pentru con-
sumul timpuriu de primăvară, semănaţi între sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 
(Đurovka și colab., 2006). Ciclul de creștere de la plantare la recoltare este de 35–45 de zile pentru 
plantare în septembrie/octombrie; 40–50 zile pentru plantare în martie/aprilie; 60–70 zile pentru 
plantare în ianuarie/februarie; și 65–75 zile pentru plantare în noiembrie/decembrie.

Pregătirea răsadului
Răsadurile pentru producţia de primăvară timpurie sunt produse în sere încălzite la o tempe-

ratură de 14–16 °C. Seminţele sunt semănate în palete de polistiren, şi ≤ 600 de răsaduri/m2 pot fi 
produse în 4–5 săptămâni. Răsadurile cu 3–5 frunze sunt plantate la aceeași adâncime sau puţin 
mai adânc decât erau în tavă.

Plantarea
Atunci când gulia este cultivată în sol fără 

mulci, culturile timpurii – culese imediat ce tul-
pinile lor îngroșate ating dimensiunea dorită – 
sunt plantate la o distanţa de 25 × 25 cm sau 30 × 
25 cm, cu 13–16 plante/m2. 

În cultura de toamnă, soiurile medii-târzii și 
târzii sunt plantate la o densitate de 8–12 plante/
m2, cu o distanţare de 40 × 30 cm sau 30 × 30 cm 
(Lešić și colab., 2004). Când solul din seră este 
acoperit cu mulci, se recomandă să se planteze 
în benzi de 4 rânduri, cu distanţarea după cum 
urmează: 20–30 cm între rânduri, 20–25 cm în-
tre plante în rânduri și 60 cm între benzi. Mul-
cirea cu folie de polietilenă neagră (PE) permite 
stratului de suprafaţă al solului să se încălzească 
mai rapid primăvara și duce la condiţii de creș-
tere mai bune după plantare. 

Temperaturile excesive ale solului în timpul ciclului de creștere vară – toamnă pot fi evitate, 
folosind mulci din folie de PE albă care reflectă radiaţia solară (foto 1).

Irigarea și fertilizarea
Instalaţi un sistem de irigare prin picurare pe suprafaţa solului sub folia de mulci. Pentru o 

bună creștere a guliei, irigarea uniformă este importantă. Menţineţi umiditatea solului la > 65% 
din capacitatea maximă de absorbţie a apei de către sol prin irigarea la fiecare 3–4 zile cu 10–15 
mm de apă. Condiţiile uscate și temperaturile ridicate duc la întărirea fasciculelor conductoare în 
ţesutul tulpinii îngroșate, reducând posibilitatea de utilizare a guliei.

Dozele recomandate în general, pe ha sunt de 145–225 kg de N, 80 kg de P2O5 și 180 kg de 
K2O. Dozele complete de fosfor și potasiu sunt aplicate înainte de plantare, în timp ce azotul este 
împărţit în două aplicaţii, una înainte de plantare și alta înainte de îngroșarea tulpinii (Lešić și 
colab., 2004). Gulia este cultivată, de obicei în urma unei alte culturi fertilizate cu îngrășământ 
organic.

BE
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Foto 1. Cultivarea	guliei	într-o	seră	neîncălzită	pe	
mulci	diferiţi	și	fără	mulci
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Dereglări fiziologice, dăunători și boli
Culturile de primăvară sau de toamnă cultivate în tuneluri sau sub acoperire directă pot avea 

probleme de boli ca urmare a umidităţii relative ridicate sau a temperaturii aerului. Pe de altă 
parte, acoperirea directă protejează plantele de majoritatea dăunătorilor. Plantele sănătoase cul-
tivate într-un mediu curat sunt mai puţin sensibile la focarele de dăunători și, prin urmare, sunt 
mai puţin susceptibile să necesite tratamente chimice. Orice substanţe chimice utilizate trebuie 
să fie etichetate strict pentru folosirea în seră; citiţi și urmaţi instrucţiunile de utilizare. Tabelul 1 
prezintă principalele afecţiuni, dăunători și boli ale guliei.

Recoltarea și acţiunile post-recoltare
Gulia este recoltată în cea mai mare parte manual, prin tăierea cu un cuţit ascuţit chiar sub 

tulpina îngroșată. În același timp, toate frunzele vechi și deteriorate sunt tăiate. 

Tabelul 1.	Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	dereglări	fiziologice,	dăunători	și	boli	la	gulii

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control
Răsadurile tinere se ofilesc și mor Putrezirea Utilizaţi seminţe tratate 

Controlul umezelii substratului în 
ghivecele pentru containere

Crăpare Umiditatea solului 
neoptimă 

Menţineţi umiditatea solului la 65% din 
capacitatea apei de câmp

Fascicole conductoare întărite (înlemnite) Temperaturi ridicate
și umiditatea solului 
scăzută

Umbriţi sera 
Aplicaţi irigarea corespunzătoare

Crăpare internă Deficit de B Reduceţi pH-ul solului
Adăugaţi compost sau îngrășământ 
organic pentru culturile anterioare

Marginile frunzelor sunt răsucite 
Frunze uscate
Insecte mici cu acoperire cerată pe 
dedesubtul frunzelor

Afide Instalaţi acoperiri directe 
Menţineţi igiena
Distrugeţi plantele infectate 
Trataţi cu insecticid

Există multe găuri rotunde în frunze, care 
treptat
fuzionează până când toată frunza este 
mâncată (cu leziuni puternice) 

Puricii varzoaselor Instalarea acoperirii directe 
Trataţi cu insecticid

Frunze ce devin galbene (clorotice) de la 
margini în Interior 
Nervurile din zona afectată devin negre
Infecţie în tulpina principală ce devine în 
interior neagră
Plantele mor sau se reţin în creștere (când 
sunt tinere), devenind defoliate (când sunt 
mature)

Putregai bacterian 
sau moale

Cultivarea soiurilor rezistente 
Efectuaţi rotaţia culturilor

Pentru gulia de primăvară, de obicei, au loc recolte multiple și se recoltează doar acele plante 
cu grosimea necesară a tulpinii. Genotipurile hibride sunt mai uniforme și una sau două recolte 
sunt suficiente. Guliile cultivate în seră pot atinge roade de 2,5–4,5 kg/m2.

Gulia trebuie păstrată la temperaturi de 0–2 °C și umiditate relativă de 90–98% (Ilić și colab., 
2007). Gulia cu frunze poate fi păstrată pentru o perioadă scurtă de 2-3 săptămâni la 0–1 °C și 97% 
umiditate relativă (Lešić și colab., 2004).
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VARZA CU FRUNZE (KALE)
Varza Kale este cultivată pentru frunzele sale, care sunt recoltate de la baza plantei până în 

vârf în timpul iernii și în perioada de primăvara (foto 2). Dintre toate brasicaceele, varza Kale cel 
mai bine supravieţuiește condiţiilor climatice extreme: temperaturi ridicate și secetă vara, tem-
peraturi scăzute și zăpadă iarna. Ea crește în diferite tipuri de sol, dar solul optim dă o roadă mai 
mare și mai sigură. Fertilizarea cu îngrășământ de bovine are efecte pozitive, dar este și mai bine 
să creșteţi varza Kale după culturile care au fost fertilizate din abundenţă cu gunoi de grajd (de 
exemplu, cartoful timpuriu). Alte culturi anterioare bune sunt mazărea și fasolea.

Cerinţe faţă de mediu
Temperatura optimă pentru germinarea se-

minţelor este de 20 °C, la care varza Kale îşi face 
apariţia după 5–6 zile. Temperaturile > 30 °C în 
timpul germinării au un efect negativ asupra 
dezvoltării răsadului. De aceea, pe timpul verii 
se recomandă să se facă germinarea seminţelor 
în incubatorul de climă, unde poate fi obţinută 
temperatura și umiditatea optimă.

Temperatura optimă a aerului pentru creștere 
și dezvoltare este de 15–20 °C, dar varza kale poa-
te tolera temperaturile de vară > 30 °C. Creșterea 
varzei Kale se oprește la 0 °C, dar planta nu moa-
re; într-adevăr, varza Kale tolerează temperaturi 
de până la –10 °C și – pentru perioade scurte (câte-
va zile) – până la –15 °C (Lešić și colab., 2004).

Cerinţele faţă de sol 
Kale preferă solul bine drenat, fertil, bogat în materie organică, cu un pH 6,0–7,2. 
Este tolerant la solurile ușor alcaline (Lešić și colab., 2004). Când pH-ul este < 6, solul are ne-

voie de îngrăşământ de Ca. Varza Kale are, de asemenea, o toleranţă destul de bună la salinitatea 
solului (Rubatzky și Yamaguchi, 1997).

Principiile producţiei de varză Kale în sere

Practici de plantare și agrotehnice 
Răsadurile verzei Kale sunt cultivate în palete de polistiren. Răsadurile sunt cultivate în fe-

bruarie sau la începutul lunii martie sau chiar și mai devreme în sere încălzite; ele sunt trans-
plantate atunci când au 3-4 frunze bine dezvoltate. A doua perioadă de timp, cea mai frecventă 
pentru semănat este iulie cu răsădirea la sfârșitul lunii august. Răsadurile verzei Kale sunt plan-
tate la 60 cm între rânduri și 40 cm între plantele din rânduri, ceea ce dă 40 000 de plante ha-1 
(Lešić și colab., 2004).

Selectarea soiurilor
Pentru multe cultivare, tulpina este, de obicei relativ scurtă, deși înălţimea tulpinii unor soiuri 

poate fi > 1 m. Genotipurile cu tulpini scurte sunt mai ușor de cultivat și mai puţin susceptibile 
la stabilire, mai ales atunci când iernează. Majoritatea legumelor Kale vegetale au o abundenţă 
de frunze mari, puternic ondulate verticale (Rubatzky și Yamaguchi, 1997). Frunzele la diferite 
soiuri diferă ca formă, culoare și dimensiune (Lešić și colab., 2004). Pentru selectarea varietăţilor, 
consultaţi lista naţională a soiurilor înregistrate; pentru UE, consultaţi Catalogul soiurilor de plan-
te. Alternativ, consultaţi baza de date FAO Hortivar.86

86 Disponibil la:www.fao.org/hortivar.
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Foto 2. Varza	Kale



Gulia (Kohlrabi) şi varza de frunze (Kale) 8

299
PRINCIPII PENTRU INTENSIFICAREA PRODUCERII DURABILE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE MICI

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN TEREN PROTEJAT ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST

Irigarea şi fertilizarea
Pentru o dezvoltare normală, plantele necesită o aprovizionare uniformă cu apă pe toată peri-

oada de vegetaţie. Umiditatea optimă a solului este de aproximativ 80% din capacitatea maximă a 
câmpului. În lipsa apei, frunzele dezvoltă o acoperire nedorită de tipul cerii, iar calitatea și gustul 
frunzelor scade (Lešić și colab., 2004).

Se recomandă plantarea verzei Kale după o cultură fertilizată cu îngrășăminte organice. Pen-
tru a obţine o roadă de 20 tone/ha, aplicaţi 120 kg N, 80 kg P2O5 și 180 kg K2O pe hectar. O parte din 
azot se aplică în timpul fertilizărilor suplimentare (Lešić și colab., 2004).87 Cele mai importante 
cauze ale dereglărilor fiziologice sunt deficienţa de bor și deficienţa de calciu.

Dereglări fiziologice, dăunători și boli
Tabelul 2 prezintă principalele dereglări fiziologice, dăunători și boli ale verzei Kale.88

Tabelul 2.	Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	dereglări	fiziologice,	dăunători	și	boli	de	varză

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Tulpini, peţioluri și nervuri centrale crăpate 
și similare plutei

Deficienţă de B Reduceţi pH-ul solului
Adăugaţi compost sau îngrășământ 
organic la culturile anterioare

Partea inferioară a peţiolurilor frunzelor 
interioare sau nervurile principale devin de 
culoarea gri închis sau negru la joncţiunea 
nervurilor principale cu ciotul sau lângă ea 

Dezechilibru de K 
și P

Menţineţi condiţiile optime de mediu
Aplicaţi fertilizarea adecvată 
Utilizaţi soiuri rezistente

Arsura vârfului – necrotizarea ţesutului Deficienţă de Ca Menţineţi condiţiile optime de mediu
Aplicaţi fertilizare adecvată 
Plantaţi cultivare rezistente la plante
Instalaţi acoperiri directe

Marginile frunzelor ondulate 
Frunze uscate
Creștere încetinită
Insecte mici acoperite cu acoperire cerată 
pe partea inferioară a frunzelor

Afide Menţineţi standardele de igienă 
Distrugeţi plantele infectate 
Pulverizaţi cu insecticide

Găuri circulare-neregulate în frunze, 
singulare sau grupate în apropiere 
Frunze scheletizate din cauza hrănirii 
abundente de către larve tinere

Viermele sfeclei
Spodoptera	exigua 
(Hübner) (Insecta: 
Lepidoptera: 
Noctuidae) 

Implementaţi controlul biologic:
– utilizaţi entomofagii naturali pentru a 

parazita larvele
– aplicăţi Bacillus	thuringiensis
– trataţi cu insecticide

Frunze cu numeroase găuri rotunde, care 
fuzionează (atac puternic) până când frunza 
întreagă nu este mâncată

Puricii cruciferelor Instalaţi acoperirea directă
Trataţi cu insecticid 

Răsaduri tinere care se ofilesc şi mor Putrezirea Utilizaţi seminţele tratate
Lăsaţi solul să se usuce între irigaţii

Leziuni maro în formă de V, provenite de la 
marginea frunzelor
Înnegrirea tulpinilor și frunzelor 
Tulpini care cad din plante
Pete maro pe frunze

Bacterioza –
putregaiul negru al 
frunzelor 
– Xanthomonas
Campestris	

Aplicaţi bunele practici de salubritate
Aplicaţi rotaţia culturilor
Utilizaţi soiurile rezistente 
Controlaţi/Combateţi buruienile crucifere 
Plantaţi seminţe fără agenţi patogeni

Pete mici întunecate pe frunze ce se 
transformă în maro-gri 
Leziuni alungite de un maroniu închis pe 
tulpini și peţioluri

Pătarea neagră – 
Alternarioza la varză 
(pătarea neagră, 
pătarea gri) –
Alternaria	brassicae

Efectuaţi rotaţia culturilor
Aplicaţi fungicide adecvate 
Controlaţi boala atunci când este 
prezentă

87 Vezi Partea II, Capitolul 2.
88 Vezi Partea II, Capitolul 5.
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Recoltarea și acţiunile post-recoltare
Varza Kale este recoltată pentru frunzele sale. Nu există o etapă precisă de maturitate, deși 

dimensiunea frunzelor este un criteriu important. Este gata pentru recoltare la 50–90 de zile de 
la germinarea seminţelor – o perioadă mai lungă dacă a iernat. Plantele pot fi recoltate timp de 
o perioadă lungă, îndepărtând frunzele exterioare și lăsând frunzele tinere să crească pentru 
recoltele ulterioare. Totuși, recoltarea secvenţială necesită o muncă intensivă, şi recoltările unice 
ale întregii rozete de frunze se fac și manual sau cu mașina. Plantele recoltate și frunzișul sunt 
manipulate în vrac pentru prelucrare sau legate în mănunchi pentru piaţa de legume proaspete 
(Rubatzky și Yamaguchi, 1997).

Rozetele întregi au o durabilitate îmbunătăţită și un termen de valabilitate mai lung. Varza 
Kale este păstrată la 0 °C și umiditate relativă ridicată (95–98%) timp de ≤ 4 săptămâni (Lešić și 
colab., 2004). Rubatzky și Yamaguchi (1997) au raportat că varza Kale nu este, de obicei păstrată 
mai mult de 1–2 săptămâni. Trebuie să fie lipsită de etilenă în timpul depozitării pentru a evita 
senescenţa (îmbătrânirea) prematură și rănirea ţesuturilor. Pentru a păstra prospeţimea, poate 
fi ambalată cu gheaţă.

Recomandările privind BPA – Producţia de gulii şi varză Kale

• Ajustaţi aprovizionarea cu nutrienţi pe baza analizei solului și a cerinţelor de cultură pentru a 
preveni acumularea, fixarea, vaporizarea sau levigarea nutrienţilor.

• Produceţi gulii și varză Kale din răsaduri cultivate în palete din polistiren. Răsadurile pentru iarnă- 
producţia de primăvară trebuie să fie cultivate într-o seră încălzită; pentru producţia de vară-toamnă 
– într-o seră bine ventilată și umbrită, având în vedere cerinţele lor de temperatură scăzută.

• Utilizaţi folia neagră de mulci PE pentru a asigura temperatura optimă a solului în timpul creșterii 
plantelor.

• Folosiţi folia albă de mulci PE pe timpul perioadei de producţie de vară-toamnă pentru a evita 
temperaturile ridicate ale solului.

• Poziţionaţi sistemul de irigare prin picurare sub folia de mulci pentru alimentarea uniformă cu apă pe 
toată perioada de cultivare pentru a preveni crearea de fascicule conductoare în tulpinile îngroșate de 
gulii sau a preveni formarea stratului de ceară la suprafaţă și reducerea aromei frunzelor de varză Kale.

• Aplicaţi tehnicile de protecţie a plantelor în conformitate cu principiile și recomandările de 
management integrat al dăunătorilor (IPM). IPM combină o serie de măsuri și procese de reducere 
a utilizării pesticidelor.
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REZUMAT
Suprafaţa de recoltare a cartofilor din Europa de Sud-Est este de aproximativ 580 000 ha, cu o 

producţie de aproximativ 11 000 000 de tone. Se estimează că 20–25% din întreaga zonă recoltată 
este utilizată pentru cartofii timpurii. Cartoful timpuriu are o valoare biologică și nutriţională ri-
dicată și este potrivit pentru cultivare în exploataţii agricole mici, ce activează în scop comercial, 
administrate de câte o familie. În zona continentală din Europa de Sud și de Sud-Est, cartofii noi 
se maturizează pentru recoltare la sfârșitul lunii mai, iunie și începutul lunii iulie. În ultimii ani, 
cartoful timpuriu a ajuns pe piaţă cu 20–25 de zile mai devreme datorită aplicării unor practici 
specifice de cultivare și a tehnologiilor performante, precum și creșterii aportului financiar pe 
unitate. Fiind prima legumă de primăvară, cartoful timpuriu este considerat a fi cea mai impor-
tantă cultură biologică și economică. 

Prima condiţie prealabilă pentru producţia stabilă și de calitate de cartofi timpurii, este alege-
rea soiurilor cu maturizare foarte timpurie, cu potenţial ridicat de roadă, o bună adaptabilitate 
și stabilitate. 

A doua condiţie prealabilă este plantarea bulbilor încolţiţi în mod egal și certificate cu mul-
cire și acoperire a culturilor cu agrotextile. În zona continentală a Europei de Sud și de Sud-Est, 
în afară de creșterea timpurie a cartofilor în spaţii temporar protejate – de exemplu, acoperirea 
directă a culturilor cu sau fără mulcire și în tuneluri mici din plastic – cartoful timpuriu este, de 
asemenea, cultivat în tuneluri mari din plastic, fără încălzire suplimentară. Cartoful timpuriu 
este plantat la mijlocul lunii februarie în zona mediteraneeană. Aceasta este cu 30 de zile mai 
devreme decât în zona continentală, iar atunci când este acoperită cu agrotextile, acesta poate fi 
recoltat chiar mai devreme. 

Acest capitol prezintă unele aspecte biologice și agrotehnologice, cum ar fi cerinţele biologice, 
fertilizarea, irigarea, recoltarea și depozitarea cartofilor timpurii.

INTRODUCERE
Suprafaţa culturilor de cartofi din Europa de Sud-Est este de aproximativ 580 000 ha, cu o 

producţie de aproximativ 11 milioane tone (FAOSTAT, 2013). Se estimează că 20–25% din toate 
suprafeţele de cultivare a cartofilor sunt destinate cartofilor timpurii. În plus faţă de producţia 
convenţională, cartoful timpuriu este cultivat în spaţii protejate temporar și permanent.

Cartoful timpuriu are o valoare biologică și nutriţională ridicată și este potrivit pentru creș-
terea în gospodăriile agricole de seră administrate de o familie. Atunci când cultivarea aderă la 
orientările privind Bunele practici agricole (BPA), cultura are o importanţă agronomică, agroteh-
nică, biologică, de mediu și, în special, economică.

CERINŢE FAŢĂ DE MEDIU
Cartoful este o cultură distribuită pe scară largă datorită adaptabilităţii extreme și stabilităţii 

sale; acesta poate fi cultivat pe diferite soluri și într-o serie de climate (Ilin și colab., 2000b). Mai 
mulţi autori raportează că cartoful timpuriu are cerinţe de temperatură moderată. Părţile dea-
supra solului ale plantelor pot rezista la temperaturi scăzute cuprinse între –1 și –1,5 °C pentru 
perioade scurte de timp. Îngheţurile de primăvară târzii (≤ –2 °C pentru perioade lungi de timp) 
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afectează frunzișul delicat și reprezintă un obstacol în calea cultivării în ESE continentală (foto 
1). Pe de altă parte, temperaturile din regiunile climatice mediteraneene rareori scad sub 0 °C, 
iar spaţiile temporar protejate (acoperirea agrotextilă) oferă o protecţie adecvată. Atunci când 
tuberculii mari sunt plantaţi, tulpinile și frunzișul, uneori, răsar din muguri secundari; cartoful 
timpuriu ajunge, apoi pe piaţă cu o întârziere de 15–25 de zile, şi coincide cu apariţia cartofilor 
crescuţi convenţional, fără pregerminare. Creșterea ofertei determină scăderea preţurilor, redu-
când rentabilitatea pe unitate.

Temperatura minimă a solului pentru încolţirea și apariţia încununată cu succes a cartofilor 
este de 7–10 °C; cu toate acestea, temperatura optimă este mult mai mare la 14–16 °C sau chiar 
18–25 °C (tabelul 1). În condiţii optime de umiditate a solului, germenii de cartofi timpurii apar la 
următoarele temperaturi ale solului:

• 7–10 °C, în 30–35 zile;
• 10–12 °C, în 25–27 zile;
• 14–16 °C, în 18–22 zile;
• 18–25 °C în 12–13 zile;
• 27–28 °C în 16–17 zile.
Când tuberculii, anterior încolţiţi sunt plan-

taţi, apariţia este de 6-10 zile mai devreme în 
aceleași condiţii de mediu. Sistemul de rădăcini 
se formează la temperaturi ale solului > 7 °C. Car-
tofii trebuie să se înrădăcineze cât mai devreme 
și cât mai ferm posibil, pentru că plantele tinere, 
bine înrădăcinate să fie mai tolerante la secetă, 
absorbţia de nutrienţi este mai bună și mai mare 
decât cea a solului. Părţile și tuberculii suprate-
rani se formează la 15–20 °C. Temperatura opti-
mă pentru creșterea intensivă a tuberculilor este 
de 16–19 °C. Temperatura solului > 20 °C înceti-
neşte acumularea creșterii tuberculilor, tempe-
ratura de 29–30 °C scade brusc roada și oprește 
creșterea tuberculilor, în timp ce la temperatura 
> 42 °C plantele mor (tabelul 1).

Tabelul 1.	Efectul	temperaturii	asupra	creșterii	și	dezvoltării	cartofului	timpuriu	(°C)

Temperatura 
minimă critică 

a aerului 

Temperatura 
minimă a solului 

pentru germinare 
și apariţie

Temperatura 
optimă a solului 

pentru germinare 
și apariţie

Temperatura 
optimă a aerului 
pentru creșterea 

vegetativă

Temperatura 
optimă a solului 
pentru formarea 

tuberculilor

Creșterea și 
dezvoltarea 

se opresc

Perioada de 
creștere se 

încheie

–2 7–10 14–16 (18–25) 15–20 16–19 29–30 > 42

Cartoful timpuriu are, de asemenea, cerinţe moderate în ceea ce privește umiditatea relativă a 
aerului; umiditatea optimă a aerului este de 75–80% (Ilin și colab., 2002). Cartoful timpuriu prefe-
ră solurile calde, ușoare până la medii, adânci și fertile, cu proprietăţi fizice și chimice favorabile. 
Cultivarea timpurie a cartofilor nu este recomandată pe solurile umede, slab drenate, reci și grele 
din lut.

CERINŢELE PRIVIND SOLUL
Cartofii timpurii cresc pe majoritatea solurilor, dar atunci când recoltarea se face mecanic, 

recoltarea în condiţii meteorologice nefavorabile este mai ușoară în solurile ușoare și medii după 
textură. Cartofii cresc atât pe soluri organice, cât și pe cele minerale. Necesarul minim de pH este 
5,5, iar un pH de < 4,8 duce la o creștere depreciată. Condiţiile alcaline pot avea un impact negativ 
asupra calităţii pieliţei, iar condiţiile foarte alcaline pot induce deficienţe de micronutrienţi. Pen-
tru solurile minerale, recomandarea generală este un pH de 6,0–7,0.

IL
IN

Foto 1. Efectul	negativ	al	temperaturilor	scăzute	
atunci	când	cartoful	timpuriu	începe	să	apară
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METODE DE PRODUCERE TIMPURIE A CARTOFILOR ÎN SERE
Cartofii timpurii sunt produși în câmp deschis folosind tehnologii standard. Timpul de recolta-

re a cartofilor timpurii depinde de maturitatea unei anumite varietăţi și dacă materialul de plan-
tare a fost sau nu încolţit înainte de plantare. O tehnologie relativ nouă este producţia timpurie 
de cartofi în spaţii protejate – temporar (foto 2) și permanent (foto 3):

IL
IN
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Foto 2. Spaţiu	protejat	temporar Foto 3. Spaţiu	protejat	permanent

• Protecţie temporară – plantele sunt descoperite imediat înainte de extragerea cartofilor 
tineri. Tehnicile includ acoperiri agrotextile cu sau fără mulcirea solului, în baza foliei 
negre și tunelurilor din plastic mici și semi-înalte, din care folia de plastic este îndepărtată 
înainte de recoltarea tuberculilor tineri.

• Protecţie permanentă – cultura este cultivată în sere de dimensiuni înalte din material 
polimeric (plastic): înălţime 3,6–4,2 m, lungime ≤ 8 m, lăţime 5–6 m.

TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE A CARTOFILOR TIMPURII

Calitatea cartofilor de sămânţă
Fiziologic, cartofii tineri de sămânţă oferă un număr mai mic de lăstari decât cei din punct de 

vedere fiziologic maturi, având ca rezultat un număr mai mic de tuberculi. În plus, apariţia unui 
singur lăstar în partea de sus a tuberculului în timpul germinării este un alt indicator fiabil, că 
sămânţa este fiziologic tânără. Aceasta se numește dominaţie apicală, iar îndepărtarea muguru-
lui apical stimulează germinarea din alţi ochi latenţi, ceea ce va crește semnificativ numărul de 
tulpini, stoloni și tuberculi per cartof de sămânţă. Cartofii de sămânţă, din punct de vedere fizio-
logic bătrâni au o valoare biologică potenţială scăzută și nu trebuie utilizaţi pentru reproducere 
ulterioară. În cazul în care, pentru orice motiv agricultorii decid să facă acest lucru fără pre-ger-
minarea tuberculilor, ei vor păstra, de asemenea, tuberculii germinaţi cu puţini lăstari. Unii tu-
berculi pot deveni chiar noduroase. Plantarea cartofilor de sămânţă degeneraţi fiziologic, duce la 
apariţia lentă și creșterea tulpinilor și a frunzișului. Astfel de plante se dezvoltă slab și acest lucru 
duce, în cele din urmă la o scădere substanţială a recoltei (foto 4). Prin urmare, numai cartofii de 
sămânţă certificaţi, legalizaţi din punct de vedere fiziologic, trebuie plantaţi.

Cartofi de sămânţă în perioada anterior înmuguririi
La începutul cultivării cartofilor, tuberculii se pun să încolţească înainte de a fi plantaţi. Este 

important ca mugurii să nu crească prea repede și mult timp, ceea ce i-ar face susceptibili la ru-
pere în timpul manipulării. Prin urmare, ei sunt lăsaţi în zone bine ventilate expuse la lumină 
difuză, temperaturi de 12–15 °C și umiditate relativă de 85–90%. Pre-germinarea accelerează pro-
cesele fiziologice și biochimice din tubercul și crește cantitatea de nutrienţi din jurul mugurilor. 
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Foto 4. Seminţe	fiziologic	tinere	cu	dominaţie	apicală	evidentă	(stânga);	un	tubercul	cu	germeni	păroşi	slabi,	
având	o	valoare	biologică	potenţială	mică	(centru);	sămânţă	veche	din	punct	de	vedere	fiziologic	
cu	tuberculi	cu	noduli	(îngroşări)	de	o	valoare	biologică	potenţială	foarte	scăzută	(dreapta)

Mugurii vor începe apoi să crească rapid, mai întâi de la mugurele principal și, ulterior, din 
mai mulţi muguri laterali, extrăgând nutrienţi din rezerva tuberculului părinte. Cartoful plantat 
trăiește de unul singur pentru o vreme; absorbţia de apă și nutrienţi din sol începe odată ce plan-
ta a înrădăcinat.

Pentru producţia de cartofi timpurii în tu-
neluri de plastic, pre-germinarea are loc în no-
iembrie și decembrie și sub acoperire directă 
(agrotextilă) în decembrie sau ianuarie. Practi-
ca durează 30–60 de zile (30–35 de zile pentru 
soiurile foarte timpurii și timpurii, 35–40 de zile 
pentru soiurile cartofilor medii-timpurii, ≤ 60 de 
zile pentru cele medii-târzii).

Cartofii de sămânţă germinaţi trebuie să fie 
verificaţi de 2–3 ori, și tuberculii deterioraţi sau 
bolnavi trebuie aruncaţi, în special cei cu ger-
meni (muguri) slabi, alungiţi și păroşi. Pentru ca 
toţi mugurii (ochii) de pe un tubercul să înmu-
gurească, temperatura optimă trebuie să fie de 
18–20 °C pe o perioadă de 7–10 zile. Tuberculii 
încolţiţi de calitate au germeni scurţi (0,5–1,5–2,0 
cm), elastici, duri, verzi sau mov (foto 5). Cartofii 
încolţiţi apar cu 10-15 zile mai devreme, iar plantele cresc mai puternice și se maturizează cu 2-4 
săptămâni înainte de cartofii neîncolţiţi (Ilin și colab., 2002). 

Rotaţia culturilor
Cartoful timpuriu este prima cultură în rotaţie și trebuie fertilizat cu gunoi de grajd. Cultu-

rile premergătoare includ orice leguminoase, spanac și salată verde de iarnă. Datorită recoltei 
timpurii, culturile sub acoperire cresc cu succes în același sezon, cu o contribuţie foarte scăzută 
de investiţii. La scurt timp după recoltare, solul este pregătit (afânat, uşor prelucrat) pentru ur-
mătoarea cultură sub de acoperire (de exemplu, varza, conopida, varza Kale, varza de Bruxelles, 
gulia, sfecla, castravetele, castraveţii cornișon, fasolea verde și porumbul dulce). Cartoful este o 
cultură precedentă bună pentru toate legumele – cu excepţia tomatelor și vinetelor. Reţineţi că 
acesta nu trebuie plantat în același loc timp de cel puţin 4 ani.

Pregătirea solului
Pregătirea patului pentru plantare începe la sfârșitul sezonului precedent, când resturile vege-

tale după sunt încorporate în sol prin afânarea cu grapa cu discuri sau aratul la mică adâncime. 
Prelucrarea de bază a solului se efectuează toamna la o adâncime de 30–35 cm toamna, iar 

apoi înainte plantare se afânează la începutul primăverii, îndată ce condiţiile de umiditate a solu-
lui permit efectuarea unor astfel de operaţii.

IL
IN

Foto 5. Tuberculii	de	sămânţă	maturi	fiziologic	și	
certificaţi	cu	germinare	de	calitate
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Plantarea cartofilor timpurii
Se recomandă utilizarea numai a cartofilor de sămânţă sănătoși și certificaţi. Tuberculii 

mici economisiţi din sezonul precedent nu trebuie folosiţi din cauza transmiterii potenţiale a 
viruşilor (care cauzează ≤ 60 % de pierderi a recoltei) și a probabilităţii degenerării induse de 
mediu și vârstă. 

Cartofii de sămânţă de calitate înaltă încolţiţi cresc germeni duri și robuşti, care duc la apari-
ţia rapidă a lăstarilor și creșterea intensă a părţilor aeriene a plantelor, precum şi a tuberculilor. 
Soiurile timpurii încep formarea tuberculilor la 10–15 zile după apariţia lăstarilor din sol. Atunci 
când cartofii timpurii sunt cultivaţi cu mulcire și acoperire agrotextilă directă, cultura este pregă-
tită pentru recoltare la 55–60 de zile după plantare; în tuneluri din polimer (plastic), recolta are 
loc în jur de 50 de zile de la plantare.

Dimensiunea patului de plantare a cartofilor timpurii depinde de precocitatea soiului dat. 
Cultivarele foarte timpurii și timpurii sunt, de obicei plantate la 60–70 × 23–25 cm, iar cele medii 
timpurii la 60–70 × 27–30 cm, cu o adâncime de plantare de 6–10 cm. Cantitatea de cartofi de să-
mânţă care urmează să fie plantaţi depinde de dimensiunea tuberculilor. În general, tuberculii 
pentru plantare au 50–60–70 g în greutate și 28–55 mm în diametru (mai des 35–55 mm). O su-
prafaţă de cultură de 1 ha este plantată cu 2 400–3 000 kg de cartofi de sămânţă. Pe suprafeţe mai 
mici, plantarea se face manual. În spaţiile protejate temporar se utilizează maşini de plantare 
semiautomate pentru 4 rânduri; în tuneluri de plastic > 3,6 m înălţime și 8 m lăţime se utilizează 
maşini de plantare semiautomate pentru 2 rânduri.

Folie de mulcire
Mulcirea este o practică veche de cultivare utilizată pentru a preveni creșterea buruienilor, 

a reţine umiditatea solului, a mări temperatura solului, și a promova activitatea microbiologică 
și mineralizarea materiei organice în sol. Când se aplică folia de mulcire, cartofii timpurii pot fi 
recoltaţi cu ≤ 10 zile mai devreme. Atunci când se utilizează folia de mulcire în stadiul de apariţie 
timpurie a cartofului, reţineţi: în primul rând, că toate tulpinile trebuie să iasă din sol și folie și, 
în al doilea rând, că îngheţul are un impact mai mare asupra solului, acoperit cu folie de mulcire. 
Prin urmare, este important să se combine mulciul cu acoperirea agrotextilă directă a culturilor. 
Înainte de recoltare, folia de mulcire este îndepărtată manual sau mecanic și reciclată.

Acoperiri agrotextile
Agrotextilele sunt un instrument important în creșterea timpurie a cartofilor. Materialele sin-

tetice din polipropilenă realizate din fibre poli-propionice continue sunt adecvate. Există o gamă 
de materiale disponibile pe piaţă cu diferite mărci comerciale, dar aceleași proprietăţi de bază. 
Agrotextilele oferă condiţii microclimatice favorabile pentru culturi, permiţând transmiterea lu-
minii, aerului și apei. Este foarte ușor (17–60 g/m2) și foarte elastic, ușor de manevrat și de aplicat. 
Presiunea exercitată asupra plantelor este, practic aceeași, cu cea aplicată de o picătură de rouă 
(10–17 g/m2). Adoptarea agrotextilelor aduce 
multe beneficii:

• Fluctuaţiile minime de temperatură – so-
lul și plantele sunt încălzite sub ţesătură 
in timpul zilei, în timp ce pe timp de noap-
te se răcesc treptat.

• Distribuţia uniformă a apei în plante și 
sol – picăturile de apă provenite din iriga-
ţii sau precipitaţii pătrund prin microdes-
chiderile din materialul textil.

• Nu se formează crusta – solul se usucă 
treptat.

• Evitarea condensului – există o evapora-
re continuă prin microdeschideri și când 
temperatura scade, apa în orificii formea-

IL
IN

Foto 6. Protejarea	cartofilor	timpurii	de	grindină
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ză un strat subţire de gheaţă, eliberând energie și prevenind deteriorarea organelor vege-
tale tipice vremii reci.

• O bună protecţie împotriva căldurii – materialul alb reflectă lumina directă a soarelui.
• Protecţia fizică împotriva efectelor adverse ale vântului și grindinei (foto 6).
• Bariera fizică împotriva insectelor și bolilor dăunătoare.
Atunci când sunt manipulate și utilizate cu grijă, agrotextilele pot fi utilizate timp de 2–3 ani. Folia 

este durabilă la UV, ușor reciclată și există în diferite lăţimi (1,2–12,75 m) și lungimi (100–500 m).89

Cerinţe privind irigarea
Cartofilor le place vremea rece și umedă. În 

timpul etapelor iniţiale de creștere și dezvoltare, 
imediat după apariţie și în faza de înrădăcinare, 
cartoful are cerinţe scăzute faţă de apă. Pe măsu-
ră ce tulpinile și frunzele cresc, cerinţele de apă 
se măresc şi ele, atingând apogeul în momentul 
înfloririi și îngroşării tuberculilor.

Limita inferioară a umidităţii optime a solu-
lui pentru creșterea timpurie încununată cu suc-
ces a cartofilor este de 70–80% din capacitatea de 
umiditate a câmpului. Cartoful timpuriu pierde 
260–280 mm de apă prin evapotranspiraţie în 
timpul sezonului de creștere – ceea ce înseamnă 
cantitatea exactă de apă necesară pentru crește-
rea timpurie cu succes a cartofilor. Într-un izvor uscat, există, de obicei un deficit de precipitaţii 
(40–60 mm); într-un izvor extrem de uscat, deficitul poate ajunge la o valoare tot atât de mare ca 
120–160 mm. 

Această lipsă de precipitaţii trebuie compensată prin 1–4 tratamente de udare (foto 7). Iriga-
rea la timp crește în medie producţia timpurie de cartofi cu 30% (Ilin și colab., 2000b, 2002; Mak-
simović și Ilin, 2012).

Fertilizare
Aplicarea îngrășămintelor depinde de diverși factori, inclusiv:
• conţinut specificat de nutrienţi – în primul rând de azot, folosind metoda pentru determi-

narea conţinutului de azot mineral din sol (N-min); 
• ratele de eliminare a nutrienţilor din culturi per unitate de recoltă (tuberculi, tulpină și 

frunză);
• recolta planificată sau dorită; 
• cantitatea de N eliberată prin mineralizare în timpul creșterii culturilor.
Există o corelaţie pozitivă ridicată între roada timpurie a cartofilor și irigarea, pe de o parte, și 

mineralul de N din îngrășăminte minerale și organice, pe de altă parte (Ilin et al., 2002). Fertiliza-
rea are un efect semnificativ atât asupra recoltei, cât și asupra calităţii ei. În condiţii de neirigare, 
o roadă de 10 tone de tuberculi de cartof timpuriu asimilează 30,2 kg N, 4,7 kg P și 31,4 kg K în 
mediu. În condiţii de irigaţie, o roadă de 10 tone elimină 28,7 kg N, 4,7 kg P și 30 kg K. Rezultatele 
optime se obţin atunci, când cartoful timpuriu este fertilizat cu 40 de tone/ha de gunoi de grajd + 
N80P80K80 (Ilin și colab., 2002). Recomandări similare pentru cartoful timpuriu au fost publicate în 
Franţa: N120–150P100–150K200–250 (Wichmann, 1992). Aceste recomandări privind nutrienţii, în special 
azotul, sunt conforme cu Directiva UE (Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991, 
articolul 5, 4).

Întreaga cantitate de îngrășământ organic, plus un sfert până la o treime de azot și două treimi 
de P2O5 și K2O, se aplică în timpul aratului de bază. Cantităţile rămase sunt amestecate în sol înain-
te de plantare. Într-un spaţiu temporar protejat întreaga cantitate de îngrășământ organic, plus 

89 Vezi Partea II, Capitolul 1.
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Foto 7. Irigarea	prin	aspersiune	a	cartofilor	timpurii	
(stânga)		Fertigarea	cartofului	timpuriu	în	spaţiu	

temporar	protejat	cu	acoperire	agrotextilă	(dreapta)
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de la o treime până la jumătate din îngrășământul NPK se aplică în timpul aratului de bază, iar 
restul în 3–4 tratamente prin fertigare la intervale de 15 zile (foto 7). Într-un spaţiu protejat de 
tip tunel, îngrășămintele organice se aplică în timpul aratului de bază (4 kg gunoi de grajd/m2), 
iar întreaga cantitate de îngrășământ de NPK se aplică prin fertigare în cinci tratamente egale la 
intervale de 10 zile.

DEREGLĂRI FIZIOLOGICE, DĂUNĂTORI ȘI BOLI
La maturitatea fiziologică, cartofii înregistrează numeroși agenţi cauzali: Phytophthora infes-

tans, Alternaria solani, Rhizoctonia solani, Verticillium dahlia, Sclerotinia sclerotiorum, Pithium 
species, Helminthosporium solani, Spongospora subterranean subsp. subterranean, Colletotrichum 
coccodes, Streptomyces scabies, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Phytoplasma. Există o apariţie pe scară 
largă a numeroşi dăunători: Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbia 
Circule, tenellus, Tetranichus urticae.

Având în vedere roada precoce a cartofului tânăr, dereglările fiziologice la tuberculi sunt, în 
general, evitate, deși pot exista apariţia sporadică a deficitelor de macro- și microelemente în so-
lurile ușoare, nisipoase sau atunci când are loc o fertilizare inadecvată cu îngrășăminte organice 
şi minerale. Majoritatea virușilor sunt rezultatul degenerării din cauza anilor succesivi de utiliza-
re de către fermieri a propriilor materiale de plantare.

Tabelul 2.	Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	dereglări,	deficienţe	și	boli	ale	cartofului	timpuriu

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Dereglări	fiziologice	ale	tuberculilor

Germenii s-au dezvoltat din muguri apicali 
pe tuberculi tineri din cauza temperaturilor 
ridicate și a fluctuaţiilor de temperatură

Apariţia mugurilor 
datorită căldurii/ 
încetarea creşterii 
tuberculilor tineri 

Evitaţi stresul de mediu
Aplicarea practicilor adecvate de 
plantare, mușuroire,
fertilizare și irigare pentru a încuraja 
creșterea uniformă a curpănului și a 
tuberculilor

Formarea îngroşărilor atunci când apare 
o creștere secundară la ochii laterali a 
tuberculilor tineri din cauza pierderii 
dominaţiei apicale

Tuberculi cu 
îngroşări 

Evitaţi fluctuaţiile majore ale 
disponibilităţii azotului
Menţinerea conţinutului disponibil de 
umiditate din sol > 70%

Fisuri de creștere cauzate de nereguli în 
creșterea tuberculilor tineri ca răspuns la 
alimentarea fluctuantă cu apă

Crăparea 
tuberculilor

Menţineţi niveluri uniforme și adecvate 
de umiditate a solului și nutrienţi pe 
toată durata formării tuberculilor 

Echilibrul	nutriţional
Încetinirea dezvoltării şi îmbătrânirea 
plantelor 
Frunzele de jos de un verde deschis

Deficienţa de N Aplicarea fertilizării optime

Formarea de plante de masă vegetativă 
luxuriantă 
Plante sensibile la boli
Un număr mic de tuberculi tineri formaţi fin 
Poluarea mediului

Excesul de N Aplicarea fertilizării optime

Plante rămase în faza de creștere
Procesul de maturare întârziat
Tulpina, nervurile frunzelor și peţiolurile 
devin violete

Deficienţa de P Aplicarea fertilizării optime
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Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Plante intoxicate 
Poluarea mediului

Excesul de P Aplicarea fertilizării optime

Arsura și uscarea marginilor frunzelor Deficienţa de K Aplicarea fertilizării optime
Cloroză între nervurile frunzelor Deficienţa de Mg Aplicarea fertilizării optime

Boli
Mozaic moderat cu răsucire sau 
deformarea frunzelor slab exprimată (în 
funcţie de tulpina virusului și sensibilitatea 
soiurilor) 

Virusul X al 
cartofilor (PVX)

Seminţe certificate pentru plante

Mozaic extrem de moderat
Necroza exprimată a frunzelor (în funcţie 
de tulpină și varietate)

Virusuri de cartofi 
Y și A
(PVY, PVA)

Seminţe certificate pentru plante

Frunze răsucite de cartofi / necroza 
tuberculului
Răsucirea frunzelor superioare mai tinere
Frunze drepte, viu colorate, baza sau 
marginea acestora (în funcţie de soi) 
albastru-violet sau roșiatic)
Cele mai multe simptome proeminente la 
plantele cu infecţii secundare, cronice

Virusul răsucirii 
frunzelor de cartofi 
(PLRV) 

Seminţe certificate pentru plante

Răsucirea frunzelor, cloroza marginii 
frunzelor (simptome de infecţie primară 
precum și cele mai frecvente)
Mozaic, deformare și culoare strălucitoare 
a frunzelor 
Necroza peţiolurilor,frunzelor și tulpinilor 
chiar și încetinirea dezvoltării plantelor (în 
funcţie de soi)

Virusul M al 
cartofului (PVM)

Seminţe certificate pentru plante

Nu sunt simptome sau există simptome 
foarte ușoare
Mozaic moderat în timpul sezonului de 
creștere, ce se retrage şi devine ascuns
Frunze ușor mai deschise și nicio schimbare 
în aspectul general al plantelor

Virusul S al 
cartofului (PVS)

Seminţe certificate pentru plante

Cartofii timpurii pot fi infectaţi cu diferite virusuri, având ca rezultat o roadă scăzută și o ca-
litate redusă a tuberculilor. Virusurile care au cel mai mare impact asupra producţiei de cartofi 
tineri includ luteovirusurile (PLRV), potyvirusurile (PVA, PVV, PVY), potexvirusurile (PVX) și car-
lavirusurile (PVM, PVS). Un diagnostic este adesea posibil de stabilit începând de la simptomele, 
care includ modele de mozaic pe frunze, încetinirea dezvoltării plantei, și frunze sau malformaţii 
ale tuberculilor. Cu toate acestea, simptomele nu sunt întotdeauna vizibile, datorită interacţiuni-
lor dintre virus și planta de cartof, a condiţiilor de creștere (de exemplu, fertilizarea, condiţiile 
climatice) sau vârsta plantei, atunci când este infectată.

În plus faţă de cele mai dăunătoare și răspândite boli, PVY și PLRV, există incidenţa altor viru-
suri de cartofi în Serbia și ţările din ESE: virusul X al cartofilor (PVX), virusul S al cartofilor (PVS), 
virusul M al cartofului (PVM), virusul A al cartofului (PVA) și virusul mozaicului la cartof (PAMV). 
În plus, virusul ofilirii pătate al tomatelor (TSWV) reprezintă o ameninţare potenţială la adresa 
producţiei de cartofi în Serbia și ţările din ESE (Krstić, 2014, 2015).
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RECOLTAREA CARTOFULUI TIMPURIU 
Cartofii timpurii sunt obţinuţi din soiuri timpurii sau sunt recoltaţi la începutul sezonului în ţara 

de origine. “Cartofii timpurii” au următoarele caracteristici (STANDARDUL UNECE FFV- 52, 2009): 
• recoltate înainte de maturitatea completă;
• comercializate imediat după recoltare; şi
• coaja este îndepărtată cu ușurinţă fără decojire.
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Foto 8. Scoaterea	foliei	de	plastic	din	tunelul	jos	
de	plastic	și	irigarea	prin	stropire	a	culturilor	
înainte	de	recoltarea	cartofilor	timpurii

Foto 9. Cartofii	timpurii	crescuţi	
în	tunelul	înalt	de	plastic

În regiunea ESE, cartofii timpurii sunt recol-
taţi și comercializaţi de la sfârșitul lunii martie 
până la începutul lunii iulie. În zonele climatice 
mediteraneene, recoltarea începe la sfârșitul lu-
nii martie sau începutul lunii aprilie. În zonele 
continentale, cartoful timpuriu este cultivat în 
tuneluri (foto 8 și 9) și poate fi recoltat începând 
cu 20 aprilie; dacă este cultivat în spaţii tempo-
rar protejate, recolta apare în perioada 5-15 mai. 
Atunci când este crescut în spaţii protejate tempo-
rar, fără germinarea anterioară, cartoful timpu-
riu este recoltat în jurul datei de 10 iunie. Roada 
cartofului timpuriu depinde de practicile de cul-
tivare, de sistemul de recoltare și de data recol-
tei, dar constituie, de obicei 10-15 tone/ha, fiecare 
plantă generând 200-300 g (Ilin și colab., 2002). 

Înainte de recoltare, agrotextilele sunt înde-
părtate de pe părţile plantelor supraterane, iar 
folia de mulcire se scoate manual sau mecanic. 
După recoltare, tuberculii cartofilor timpurii 
sunt adunaţi, spălaţi, împachetaţi și comerciali-
zaţi (foto 10).

STOCARE
Tuberculii sunt recoltaţi cu o coajă moale, subţire și imatură, care se îndepărtează printr-un 

frecat uşor. Trebuie de avut grijă în timpul recoltării, spălării, ambalării și distribuţiei către pieţe-
le și magazinele ecologice, deoarece tuberculii tineri sunt sensibili la daune. Cartofii timpurii au 
un conţinut relativ ridicat de apă și un conţinut semnificativ mai scăzut de materie uscată decât 
tuberculii de cartofi maturi fiziologic. Rata de respiraţie a tuberculilor imaturi la recoltare este 
de aproximativ de la patru până la cinci ori mai mare decât cea a tuberculilor maturi. Pentru a 
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Foto 10. Cartoful	timpuriu	vândut	pe	piaţa	de	legume
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minimiza pierderile cauzate de respiraţie, cartofii timpurii sunt, de obicei, depozitaţi pentru scurt 
timp în vagoane frigorifice fără atmosferă controlată. Ele pot fi, de asemenea, stocate pentru pe-
rioade scurte de timp în gospodăriile agricole de familie înainte de transportare sau în zonele de 
depozitare la rece din depozitele mici sau cele mari ale pieţelor și supermarketurilor, înainte de 
expunere pe tejghea și vânzare. Temperatura ideală de depozitare pe termen scurt este de 4 °C. 
Condiţiile de depozitare inadecvate duc la deteriorarea rapidă a calităţii (în câteva zile). 

Cartofii timpurii 
sunt SIGURI pentru 

consum, deoarece nu sunt 
utilizate PESTICIDE

Cartofii timpurii asigură CONTINUITATEA
în aprovizionarea consumatorilor 

până când se recoltează cartofii din producţia 
convenţională de pe câmpurile deschise.

Recomandările privind BPA – Producţia cartofilor timpurii

Protecţie permanentă – cel mai scump, 
dar cel mai sigur sistem pentru producţia 
timpurie – tunel de plastic înalt, fără 
încălzire și răcire suplimentară.

Protecţie temporară – majoritatea 
tuberculilor tineri, mari uniformi, dar cu 
recolte moderate – sol mulcit cu sau fără 
acoperire agrotextilă.

• Folosiţi materiale de plantare de calitate, certificate, liberi de virusuri.
• Verificaţi cartofii de sămânţă pentru germinare și eliminaţi tuberculii afectaţi sau bolnavi, în special 

cei, cu germeni slabi, alungiţi și cu germeni păroşi (de obicei, infectaţi cu virusuri).
• Menţineţi condiţiile ideale pentru germinare:

– primele 7–10 zile 18 °C, ulterior 12–15 °C;
– lumină difuză;
– umiditate relativă 85–90%.

• Aplicaţi îngrășăminte organice fabricate și gestionate în gospodăriile agricole. În mod alternativ, 
utilizaţi îngrășăminte fabricate industrial bio-organice pelete sau granulate. Pentru o recoltă 
optimă, aplicaţi o rată de 40 de tone/ha de gunoi de grajd + N80P80K80 la intervale adecvate:

• În spaţiile protejate temporar – întreaga cantitate de îngrășământ organic și o treime sau jumătate 
din îngrășământul de NPK se aplică în timpul lucrărilor de bază (aratul, afânatul), restul – în 3–4 
tratamente prin fertigare la intervale de 15 zile.

• În spaţiul protejat de tip tunel – îngrășăminte organice în timpul lucrărilor de bază (aratul, afânatul) și 
întreaga cantitate de îngrășământ de NPK prin fertilgare în cinci tratamente egale la intervale de 10 zile.

• Aplicaţi distanţe optime de plantare:
– soiuri foarte timpurii și timpurii – 60–70 × 23–25 cm;
– soiuri medii- timpurii – 60–70 × 27–30 cm.

• Plantaţi la o adâncime optimă de 6–10 cm.
• Menţineţi umiditatea optimă a solului de 70-80% din capacitatea apei de câmp.
• Recoltaţi cartofi timpurii înainte de a fi complet maturi și comercializaţi-i imediat.
• Depozitaţi cartofii timpurii la o temperatură ideală de 4 °C pentru a evita deteriorarea calităţii în 

câteva zile.
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10. Căpşunul
P. Lietena şi N. Gallaceb

a	 Compania	«Fragaria	Holland»,	Regatul	Ţărilor de Jos
b Сentrul	experimental	«Proefcentrum	Fruitteelt»,	Belgia

REZUMAT
Producţia de căpșun în Europa de Sud-Est este dominată de producţia în câmp deschis, pro-

ducţia de tuneluri reprezentând < 1% din suprafaţa totală cultivată. Cultivarea în spaţii prote-
jate oferă o gamă largă de beneficii agricultorilor, deși costurile de investiţii pot fi mari. Acest 
capitol explorează avantajele și, de asemenea, dezavantajele potenţiale ale producţiei protejate 
de căpșun.

INTRODUCERE
Producţia de căpșun din Europa de Sud-Est (ESE) este încă dominată de producţia din câmp 

deschis, recoltată de la jumătatea lunii mai până la începutul lunii iulie. În 2014, producţia în 
tuneluri era încă limitată, reprezentând < 1% din suprafaţa totală cultivată (tabelul 1), astfel tune-
lurile sunt amplasate, în primul rând, în Macedonia, Slovenia și România. În schimb, în ultimii 20 
de ani s-au înregistrat progrese în cea mai mare parte a Europei Occidentale, de la câmp deschis 
la o formă de cultivare în spaţii protejate. În viitorul apropiat, se preconizează că aceeași evoluţie 
va avea loc în Europa de Est.

Tabelul 1.	Prezentare	generală	a	producţiei	de	căpșun	în	ţările	ESE	(2014)

Ţara Zona 
(ha)

Tunel 
(%)

 Câmp 
(%) Soiurile principale

Belorusia 6 200 0 100 Vicoda, Vimazanta, Kimberly, Honeoye, Senga

Bosnia şi Herţegovina 1 200 0 100 Clery, Arosa, Maya, Marmolada, Miss, Elsanta

Bulgaria 600 10 90 Selva, Elsanta, Maya, Darselect, Clery, Alba, Cesena, 
Camino Real

Republica Cehă 450 < 1 99 Honeoye, Darselect, Rumba, Korona, Polka, 
Malwina, Florence

Ungaria 450 < 1 99 Clery, Asia, Alba, Joly, Marmolada, Honeoye

Kosovo 250 10 90 Elsanta, Alba, Maya, Roxana, Asia, Honeoye, Albion

Republica Macedonia de Nord 800 40 60 Elsanta, Alba, Maya, Roxana, Marmolada, Senga

Moldova 250 10 90 Gorella, Senga, Charlotte, Elsanta, Marmolada, 
Polka, Selva, Cireine

Muntenegru 350 0 100 Clery, Antea, Arosa, Joly, Rumba, Madeleine, Honeoye

România 2 000 27 73 Selva, Elsanta, Maya, Darselect, Clery, Alba, Cesena, 
Camino Real

Serbia 7 000 < 1 99 Clery, Joly, Arosa, Antea, Rumba, Honeoye, Maya, 
Elsanta, Senga

Slovacia 600 < 1 99 Honeoye, Darselect, Rumba, Korona, Polka, 
Malwina, Florence

Slovenia 110 75 25 Clery, Asia, Arosa, Joly, Capri

Ucraina 1 600 4 96 Clery, Arosa, Alba, Asia, Roxana, Sonata, Elsanta, 
Florence, Albion



Căpşunul 10

313
PRINCIPII PENTRU INTENSIFICAREA PRODUCERII DURABILE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE MICI

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN TEREN PROTEJAT ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST

Sistemele de cultivare în spaţii protejate permit producţia de căpşun să fie realizată în afara 
sezonului principal de recoltare, evitând nivelul maxim de producere tradiţional în luna iunie. În 
plus, protecţia culturilor împotriva vântului, ploii și grindinei îmbunătăţește recolta și calitatea 
fructelor, reduce dependenţa de intervenţia chimică și îmbunătăţește controlul integrat al dăună-
torilor. Prelungirea perioadei de producţie permite continuitatea ofertei, ducând la o perioadă de 
vânzare mai lungă și la o profitabilitate crescută. Căpșunile produse la nivel local sunt vândute la 
preţuri mai ridicate la începutul și sfârşitul sezonului, comparativ cu căpşuna importată. În cele 
din urmă, producţia extrasezon permite producătorilor să răspândească mai uniform cerinţele 
de muncă pe o perioadă mai lungă.

Pe de altă parte, producţia în tuneluri necesită investiţii mai mari, iar cultivatorii au nevoie 
de mai multă experienţă și cunoștinţe tehnice. O serie de probleme fiziologice apar, de obicei în 
tuneluri, cum ar fi malformaţia fructelor, divizarea fructelor, arsura în vârful frunzelor, lipsa co-
lorării, răcirea insuficientă și arsurile solare; aceste probleme sunt adesea atribuite irigaţiilor sau 
factorilor climatici, cum ar fi temperatura, umiditatea și radianţa solară.

CERINŢE FAŢĂ DE MEDIU

Temperatura
Căpșunul prefera un climat moderat, cu temperaturi de 8–25 °C, odată ce plantele de căpșun 

devin latente la < 5 °C. Dezvoltarea rădăcinii necesită o temperatură minimă de 8 °C, în timp ce o 
bună creștere vegetativă poate fi atinsă în timpul zilei cu temperaturi de 14–16 °C.

În timpul înfloririi, trebuie menţinută o temperatură minimă de 10 °C pe timp de noapte și de 
18 °C în timpul zilei pentru a asigura o calitate înaltă de a polenului și pentru a stimula activitatea 
insectelor polenizatoare și a obţine un număr mai mare de fructe. Temperaturile nocturne de < 
6 °C în timpul înfloririi determină reducerea germinării polenului, ducând la o incidenţă crescută a 
fructelor deformate și divizate. Temperaturile din timpul zilei de 20–24 °C permit absorbţia maximă 
de CO2 (fotosinteză) și creșterea, în timp ce temperaturile > 26–28 °C pot duce la închiderea stoma-
telor, ducând la o fotosinteză mai redusă. Temperaturile ridicate de noapte diminuează formarea 
aromei şi fermitatea fructului, în timp ce temperaturile prea scăzute de noapte pot provoca colora-
re neregulată, înălbirea bazei și vârfului fructului sau crăparea acestora. În timpul recoltării, tem-
peraturile nocturne și ziua trebuie să fie de 8 și, respectiv, 18 °C. Ventilaţia este necesară de îndată 
ce temperaturile tunelului cresc la > 22 °C în timpul zilei și la 10 °C pe timp de noapte.

În condiţii de radiaţii solare ridicate și temperatură, căpșunile devin supra-coapte și sunt pre-
dispuse la arsuri solare. În cazul radiaţiilor ridicate (≥ 800 j/cm²) și al temperaturilor ridicate (> 
26 °C), umbrirea poate contribui la menţinerea dimensiunii și atractivităţii fructelor. Umbrirea 
poate fi realizată prin aplicarea unui strat pe bază de cretă pe folia de polietilenă sau prin acope-
rirea tunelurilor cu o plasă de umbră plasată în afara acoperirii de plastic.

Umiditatea
În tunelurile din plastic, în caz de umiditate ridicată și ventilaţie insuficientă, plantele de 

căpșun devin, de obicei foarte viguroase. Cu toate acestea, în condiţii de umiditate ridicată, florile 
devin umede și polenul nu este eliberat sau este lipicios, inhibând polenizarea insectelor. Fructe-
le cultivate în condiţii de umiditate ridicată sunt mai susceptibile la contaminarea fungică după 
recoltare (Botrytis cinerea și Rhizopus spp.).

Umiditatea scăzută duce la o dezvoltare mai slabă a frunzelor și reduce dimensiunea și roada 
fructelor. Pe de altă parte, în condiţii de umiditate scăzută, fructificarea și calitatea fructelor este 
îmbunătăţită, fructele devenind mai tari fiind caracterizate printr-un termen de valabilitate mai 
lung și culoare îmbunătăţită. Cu toate acestea, umiditatea scăzută crește sensibilitatea la acarieni, 
păianjeni şi mucegai, putregai, ceea ce duce la fructe moi şi un termen scurt de valabilitate.

Umiditatea relativă a aerului recomandată depinde de stadiul de creștere:
• Dezvoltare vegetativă: 70–75%.
• Înflorire și recoltare: 65% (pentru o fructificare bună și o calitate bună a fructelor).
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PREGĂTIREA SOLULUI
Căpșunul preferă solurile bine drenate, fără nematozi și agenţi patogeni ai rădăcinii (Phyto-

phthora fragariae, Phytophthora cactorum și Verticillium dahliae). Condiţii corespunzătoare ale 
solului pot fi obţinute prin intermediul culturilor de acoperire, inclusiv:

• orz (Hordeum vulgare) și zizanie (Lolium);
• gălbenele (Tagetes patula) și muștarul (Sinapis alba) – atunci când acţiunile de fumigaţie 

a câmpului sunt restricţionate, când sunt plantate înainte de producţia de căpșun, acestea 
ţin sub control populaţiile de nematode (Pratylenchus penetrans); şi

• Brassicacea – acestea au un efect pozitiv împotriva ofilirii din cauza verticillium-ului.
Căpșunul, în general, preferă solul, care este ușor acid, dar pH-ul optim depinde de tipul solu-

lui, deoarece solurile variază foarte mult în caracteristicile lor chimice, fizice și biologice. PH-ul 
optim este considerat de 5,5–6,2 pe nisip, 5,8–6,4 pe argilă nisipoasă și 6,0-6,8 pe soluri argiloase. 
Solurile cu cantităţi mai mari de materie organică pot tolera un pH mai mic.

Salinitatea ridicată trebuie evitată, deoarece poate provoca necroză la marginile frunzelor și 
arsură la vârful acestora, creștere redusă și o recoltă mai mică.

VARIETATE DE SELECŢIE
Soiurile de scurtă durată – «Clery», «Darse-

lect», «Rumba», «Joly» și «Elsanta» sunt cele mai 
importante soiuri pentru producţia timpurie în 
tuneluri. Reţineţi că soiurile timpurii, cum ar 
fi “Flair”, “Rumba”, “Clery”, “Darselect” și “Ho-
neoye”, sunt deosebit de vulnerabile la îngheţ. 
Densitatea de plantare adoptată depinde de tipul 
de plante și de soiul de căpșuni utilizat. Horti-
var – baza de date a FAO privind performanţele 
cultivarelor horticole – poate fi utilizată pentru 
regăsirea ușoară și compararea informaţiilor.90

MONTAREA TUNELURILOR

Construcţii
Tunelurile de plastic din polietilenă sunt acceptate pe scară largă în producţia de căpșuni în 

întreaga lume. Cultivarea căpșunilor sub tuneluri poate avansa recolta de primăvară cu 2–3 săp-
tămâni în comparaţie cu cultivarea soiurilor în aer liber, iar încălzirea suplimentară cu arzătoare 
(încălzire prin ţeavă) sau tuburi cu gaz poate avansa recolta cu încă 2 săptămâni. În zonele cu 
radiaţii solare suficiente, tunelurile cu acoperire dublă pot fi utilizate pentru a acumula căldură 
suplimentară și pentru a oferi protecţie la îngheţ. Tunelurile pot fi folosite și pentru producţia 
de toamnă sau pentru protejarea de ploaie și grindină a soiurilor care fac în continuare fructe în 
lunile de vară.

Dimensiunile și construcţia tunelurilor din polietilenă variază în funcţie de regiune. Carcasa 
este creată din arcuri din metal profilat galvanizate, întărite pe știfturi cu șurub, care se stabilesc 
în sol la fiecare 2–3 m. Cercurile de fier au un diametru de 30–40 mm, cu o grosime medie a pere-
telui de 2,5 mm. Arcurile sunt acoperite cu folie de polietilenă, care este întărită în locul necesar 
cu frânghii fixate la ambele capete ale pilonilor. 

Tunelurile temporare sunt ușor de construit și de demontat:
• Construcţiile singulare au o lăţime de 5–6 m și au o înălţime până la creastă de 2,75–3,0 m. 

Părţile laterale pot fi ridicate prin rulare atunci când căldura devine excesivă.

90 Disponibile la: www.fao.org/hortivar/.
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Foto 1. Fructificarea	soiului	„Rumba”	în	tunel
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• Construcţiile din blocuri sunt mai mari cu un volum mai mare de aer și sunt, uneori dota-
te cu ventilaţie automată. Lăţimea este de 6–8 m și înălţimea până la creastă este, de obicei, 
în jur de 4 m. Construcţiile din mai multe blocuri devin, adesea tuneluri permanente în 
timp și sunt utilizate ulterior pentru cultivarea căpșunilor în substraturi.
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Foto 2. Plasarea	arcurilor	tunelului	în	câmp Foto 3. Plante	de	căpșun	păstrate	la	rece,
plantate	vara,	sub	arcuri

Folii (pelicule) din material polimeric (din plastic)
Din punct de vedere istoric, folia de policlorură de vinil (PVC) a fost folosită pentru producţia 

de căpșuni în tuneluri. Cu toate acestea, odată ce folia de polietilenă (PE) a apărut, ea a început să 
o înlocuiască pe cea de tipul PVC din cauza avantajelor PE:

• Durata de utilizare mărită – ca urmare a elasticităţii mai mari.
• O mai bună flexibilitate cu probabilitate redusă de ruptură – astfel nu devine atât de fragi-

lă în timp.
• Lumină difuză crescută și radiaţie directă transmisă mai puţin, asigurând un risc mai mic 

de arsuri solare pe frunze și fructe.
În plus, în zilele noastre, cele mai multe folii de PE conţin stabilizatori de raze UV și aditivi an-

ti-condensare. Pentru producţia de la începutul sezonului (primăvară), 6–12% de etilvinilacetat se 
adaugă, de obicei, la folia de PE pentru a crește retenţia de căldură, potenţial avansând recolta cu 
încă 5–10 zile. Aceste folii (pelicule) transmit aproximativ 85–90% din radiaţiile infraroșii și doar 
20% din lumina din tunel este difuză.

În producţia de vară și de toamnă, pe de altă parte, tunelurile sunt folosite ca acoperire de 
ploaie. Prin urmare, foliile (peliculele) din material polimeric (plastic) trebuie să deţină alte ca-
racteristici pentru a evita radiaţiile directe, ceea ce cauzează arsuri solare și căldură excesivă. 
Foliile din material polimeric (plastic) fără de etilvinilacetat și caracterizate prin transmitere mai 
mică a razelor infraroșii (45%) sunt utilizate, având ca rezultat transmiterea a 80-90% din lumina 
din tuneluri, aceasta fiind difuză și ducând la temperaturi mai scăzute ale plantelor și ale aerului.

Este important ca toate foliile utilizate în producţia de căpșuni să transmită undele UV-B (290–
315 nm) – importante pentru orientarea polenizatorilor, cum ar fi albinele și bondarii. Pe struc-
turi permanente se utilizează folii din material polimeric (plastic) cu o grosime de 180–200 μ; 
durata de utilizare este de 4–5 ani. Pe tunelurile temporare, folia are o grosime de 150 μ; durata 
de utilizare este de doar pentru 1 sau 2 sezoane.
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PLANTAREA

Sistemul de plantare
În timp ce sistemele de plantare în rânduri pe fâşii sau spaţii deschise sunt frecvente în aer 

liber, in tuneluri se utilizează practicile standard de cultivare bazate pe paturi ridicate. Paturile 
sunt, de obicei plasate la o înălţime de 15–25 cm. Polietilena (30-50 μ) este folosită ca mulci pen-
tru a reduce creșterea buruienilor și utilizarea erbicidelor. Polietilena neagră încălzește solul și 
este un standard pentru producţia timpurie de căpșuni, în timp ce polietilena albă este preferată 
pentru plantările de vară, care vizează producţia de culturi de vară și de toamnă, deoarece menţi-
ne solul mai rece decât atunci când acesta este sub polietilena neagră. Cu toate acestea, polietilena 
albă încă transmite lumina, și buruienile încep să crească sub mulcii din material polimeric (de 
plastic). Folia de polietelenă alb-pe-negru este mai scumpă, dar are avantaje: buruienile nu cresc 
dedesubt și este mai puţin predispusă la rupere atunci, când folia din material polimeric (plastic) 
este întinsă/pusă, în timp ce se fac paturile.

Paturile sunt, de obicei, distanţate la 1,5 m cu două rânduri de plante pe pat și 40 cm între 
plante. Pentru rânduri simple, spaţierea patului este de 1 m. Irigarea prin picurare este așezată 
sub mulciul din material polimeric (de plastic) din mijlocul patului. Numărul de paturi sub fiecare 
tunel depinde de lăţimea tunelurilor și de sistemul special de plantare (rând singular sau dublu). 
De exemplu, tunelurile de 5 m «în care se poate plimba» pot acoperi 3 paturi duble (6 rânduri), 2 
paturi duble în mijloc și 2 paturi singulare pe părţile laterale sau 5 paturi singulare.

Densitatea plantelor
Densitatea plantării trebuie adesea adaptată 

la tipul de plante și la soiul de căpșun utilizat. 
O densitate a plantelor de 3,5–4,0 plante la 1 m² 
este media pentru majoritatea soiurilor. Plantele 
proaspăt săpate, cu rădăcini goale, sunt ridicate 
din pepinieră între mijlocul lunii iulie și mijlocul 
lunii august. Plantele proaspete cu frunze sunt 
plantate pe paturi ridicate cu rânduri duble la 40 
cm distanţă. Spaţierea dintre plante într-o linie 
variază între 25 și 33 cm, în funcţie de soi.

Plantele păstrate la frig sunt săpate direct din 
pepinieră în decembrie și ianuarie. După săpa-
re, stolonii (mustăţile) și frunzele plantelor de la 
vârful stolonilor sunt tăiate, iar plantele sortate 
în diferite categorii de mărimi în funcţie de dia-
metrul coroanei.

Plantele de la vârful stolonilor A+ au un diametru al coroanei de 15 mm și au diferenţiate deja 
2–3 inflorescenţe. În mod tradiţional, plantele A+ depozitate la rece sunt plantate în lunile mai și 
iunie pentru cultivare programată. Ele sunt, de obicei stabilite în rânduri unice, cu spaţiere de 25 
cm și paturi la 1 m distanţă. 

Ciorchinele de flori sunt ciupite sau recoltate aproximativ 6 săptămâni după plantare. Plantele 
iernează şi fructifică în primăvara următoare. În unele zone, plantele de la vârful stolonilor A+ 
depozitate la rece sunt plantate la densitate mare (6–8 plante pe m²) în februarie-martie în tune-
luri pentru producţia timpurie cu fructe mari.

Câmpurile sunt acoperite cu tuneluri portabile temporare în ianuarie și februarie. În zonele fără 
risc de deteriorare a zăpezii, tunelurile pot fi ridicate în noiembrie. În timpul iernii, plantele sunt 
acoperite și cu un material textil dens de tipul lânii sau cu un material polimeric cu găuri pentru 
protecţia împotriva îngheţului și pentru a prelungi perioada de recoltare. Acest tip de protecţie este 
în mod normal scos atunci, când apar primii muguri de flori; cu toate acestea, în timpul perioadelor 
de îngheţ de noapte, acoperirea este înlocuită pentru a evita deteriorarea. În perioadele de îngheţ 
nocturn, se recomandă acoperirea cu paie între paturile ridicate, deoarece acestea reduc emiterea 
radiaţiilor cu unde lungi la suprafaţa solului și ajută la protejarea florilor de îngheţul nocturn.
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Foto 4. Plantele	stolonii	(mustăţile)	
cărora	au	fost	tăiate	vara
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POLENIZAREA
Polenizarea cu ajutorul vântului și autopolenizarea sunt insuficiente pentru a maximiza fruc-

tificarea. Pentru polenizarea optimă, este necesar să se introducă albine (Apis mellifica) sau bon-
dari (Bombus terrestris) în tuneluri. Bondarii sunt mai puţin sensibili la intensitatea redusă a 
luminii și la temperaturi mai scăzute și sunt destul de activi la temperaturi > 5 °C. Pe de altă parte, 
albinele au nevoie de temperaturi mai ridicate și de o intensitate crescută a luminii pentru a 
deveni active. Prin urmare, se recomandă introducerea bondarilor la începutul înfloririi, când 
nivelurile de temperatură și lumină sunt încă scăzute; o colonie este suficientă pentru 3 000 m². 
Albinele pot fi introduse într-o etapă ulterioară, în timpul înfloririi.

La începutul și la sfârșitul înfloririi, atunci când nu sunt multe flori în floare, doar un număr 
mic de bondari sau albine trebuie să fie plasate în tuneluri pentru a preveni «suprapolenizarea». 
Malformaţia fructelor poate apărea dacă există prea mulţi polenizatori faţă de numărul de flori 
disponibile. Fructele se dezvoltă asimetric cu o canelură (adâncitură) caracteristică. Florile su-
prapolenizate pot fi recunoscute după cum urmează:

• Petale caracterizate prin semne de culoare maro.
• Antenele rupte.
• Pistiluri deteriorate și de culoare maro.

IRIGARE ŞI NUTRIŢIE
Pentru o vigurozitate bună a plantelor și dez-

voltare vegetativă, se recomandă irigarea frecven-
tă aeriană cu un sistem fiabil de stropitori în tim-
pul perioadei iniţiale de creștere. Pentru o creștere 
satisfăcătoare și o calitate bună a fructelor, apa de 
irigare trebuie să aibă conductivitate electrică scă-
zută (CE) și conţinut scăzut de fier și bor.

Recomandările generale privind utilizarea 
îngrășămintelor pentru căpșun sunt dificil de 
făcut din cauza diferenţelor de soiuri, a practi-
cilor culturale și a variaţiilor climatice regionale 
din Europa de Sud-Est. 

În majoritatea ţărilor, necesitatea aplicării 
îngrășămintelor se bazează pe testele de sol care 
ţin seama de materia organică, aratul/afânarea 
și pH-ul, și, în special, influenţa fumigaţiei solu-
lui asupra disponibilităţii nutrienţilor din sol și 
culturilor de acoperire înainte de plantare. În plus, sistemele de prelevare de probe și de analiză 
a solului diferă de la o ţară la alta și există variabilitate în aportul general recomandat (kg/ha):

• N: 70–120;
• P2O5: 25–40;
• K2O: 100–140;
• MgO: 30–50.
Analiza solului trebuie efectuată în mod regulat pentru a stabili disponibilitatea de N mine-

ralizat în sol; îngrășământul poate fi, apoi aplicat în consecinţă. Aproximativ 30% din N se aplică 
după plantare în timpul verii și toamnei. Celelalte 70% se aplică la irigarea prin picurare la înce-
putul primăverii, atunci când începe creșterea. Un nivel minim de 70-80 kg N/ha este necesar la 
plantare și în timpul creșterii primăvara. Toamna, cantitatea de 30 kg de N/ha este, de obicei su-
ficientă. Primăvara solurile argiloase și solurile cu materie organică ridicată au încă un conţinut 
relativ ridicat de N din cauza mineralizării. Solurile nisipoase au nevoie de cantităţi mai mari de 
N (35-60 kg/ha) toamna.

Apa și nutrienţii sunt furnizaţi, în primul rând, prin irigare prin picurare. Soluţiile de stoc 
concentrate sunt pregătite cu îngrășăminte solubile; acestea sunt, apoi fie diluate într-un rezervor 
de amestec sau injectate direct în conductele de irigare.
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Foto 5. Irigarea	prin	picurare	sub	folia	din	material	
polimeric	(plastic)	reduce	levigarea	și	oferă	

îngrășăminte	plantelor	de	căpșun
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PH-ul soluţiei nutritive trebuie menţinut în intervalul 5,2–5,6 cu acid azotic sau acid fosforic. 
CE trebuie să fie de 0,8–1,2 mS/cm în soluţia nutritivă și de 0,6–1,0 mS/cm în sol, în funcţie de tipul 
solului, de soi și de condiţiile climatice. CE la un nivel scăzut în mediul rădăcinii poate provoca 
scăderea fermităţii cojiţei și reducerea termenului de valabilitate; poate induce, de asemenea, 
crăparea fructelor.

Beneficiile culturii protejate de căpșun

• Aportul chimic redus al fungicidelor, erbicidelor și insecticidelor.
• Levigarea îngrășămintelor din sol este mai mică.
• Îmbunătăţirea managementului nutriţiei (pe baza analizei solului).
• Recoltarea în afara sezonului, cu preţuri mai mari vândute de cultivatori.

DĂUNĂTORI ȘI BOLI
Tabelul 2 enumeră principalele dereglări fiziologice și afecţiunile provocate de dăunători și 

boli la căpșun.

Arderea vârfului frunzei
Căpșunile cultivate în tuneluri de polietilenă sunt foarte sensibile la arsura vârfului frunzei și 

florii, care rezultă dintr-o dereglare fiziologică. Simptomele sunt necroza și încreţirea frunzelor 
tinere. În condiţii severe, sepalele prezintă necroză la margine, iar partea centrală la baza inflo-
rescenţei se poate înnegri din cauza deteriorării pistilurilor centrali, având ca rezultat fructe tipice 
asemănătoare feţei de pisică. Arsura vârfului apare atunci, când există o lipsă de absorbţie și de 
transportare a calciului către conurile în creștere a frunzelor și florilor noi în curs de dezvoltare.

Arsura vârfului este cauzată, în primul rând, de condiţiile de mediu; factorii secundari sunt 
fertilizarea dezechilibrată, sensibilitatea soiului (Clery, Asia, Alba) și tipul de plantă (plante care 
se păstrează la rece). Pe solurile uscate, compacte și excesiv de fertilizate, creșterea rădăcinii este, 
foarte adesea împiedicată; absorbţia calciului este redusă prin concentraţii excesive de cationi 
competitivi, în special Mg, K și NH4. Frunzele emergente în astfel de condiţii sunt mai predispuse 
la arsura vârfului.

Arsura vârfului este o problemă răspândită în tuneluri din cauza fluctuaţiilor diurne mari ale 
potenţialului și temperaturii apei. Calciul migrează numai în xilem și depinde de fluxul de apă 
care rezultă din presiunea rădăcinii pe timp de noapte. Arsura vârfului apare, de obicei în urmă-
toarele condiţii de mediu:

• creșterea temperaturii aerului;
• creșterea intensităţii luminii și a fotoperioadei (la începutul verii și în medii controlate sub 

lumină artificială);
• umiditatea relativă a aerului mai mare; 
• creșterea rapidă a celulelor (plante păstrate la rece).
Schimbări bruște în condiţiile climatice de la o vreme posomorâtă cu umiditate relativă ridi-

cată la una cu soare, cu un deficit a presiunii de vapori agravează adesea simptomele de arsură 
ale vârfului. Pentru a preîntâmpina aceste schimbări climatice bruște, rădăcinile trebuie să fie su-
ficient de dezvoltate și active. Preveniţi arsura vârfului la frunzele tinere prin creșterea umidităţii 
relative în timpul perioadelor întunecate și menţinerea unui deficit mare a presiunii de vapori în 
atmosferă în timpul zilei. Umiditatea relativă continuă ridicată a aerului (datorită ventilaţiei in-
suficiente), aburirea exagerată și acumularea excesului de umezeală pe plantele de căpșun reduc 
fluxul de transportare a calciului.

În zilele cu nori, stimulaţi transpiraţia prin ventilaţie și minimizaţi irigarea. În zilele însorite 
este important să se evite fluctuaţiile mari de temperatură și umiditate. De asemenea, trebuie să 
închideţi orificiile de ventilaţie și tunelurile seara devreme pentru a crește umiditatea pe timp de 
noapte și pentru a favoriza acumularea de presiune a rădăcinii.
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Tabelul 2.	Identificarea	și	controlul	celor	mai	frecvente	dereglări	fiziologice,
afecţiuni	provocate	de	dăunători	și	boli	la	căpșun

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Frunze de la verde pal la galben, 
în special la frunzele mature
Frunze noi rămase verzi dar mici

Deficienţa de N Aplicarea fertilizării adecvate

Necroza marginală a frunzelor 
mature
Arsura vârfului frunzei 
Fructe mici

Salinitate înaltă
Cl, Na, S, B

Utilizaţi apă de bună calitate cu salinitate scăzută
Irigaţi frecvent
Aplicaţi adecvat calciu

Cupele celor mai tinere frunze 
sunt întoarse, marginile arse
Necroza vârfurilor de lăstari
Arderea vârfului
Fructe cu faţa de pisică

Deficienţa de Ca Controlul microclimei și condiţiile de creștere
Aplicarea fertilizării adecvate cu Ca 
Evitaţi aplicarea excesivă a îngrășămintelor 
Utilizaţi apă de bună calitate: salinitate scăzută, K 
scăzut, NH4, B

Cloroză de la verde pal până la 
galben cu nervuri verzi pe cele 
mai tinere frunze

Deficienţa de Fe Reducerea pH-ului solului sau a soluţiei nutritive
Utilizaţi preparate de Fe disponibile cu un nivel 
mai ridicat al pH-ului (de exemplu, chelaţi de fier)
Îmbunătăţiţi drenarea și aerarea solului

Cloroză pestriţă la mijlocul 
frunzelor

Deficienţa de Mn Reducerea pH-ului solului sau a soluţiei nutritive 
Utilizaţi preparate de Mn disponibile cu un nivel 
mai ridicat al pH-ului (de exemplu, chelaţi)
Îmbunătăţirea drenării și aerării solului

Subdezvoltarea florilor și 
fructelor
Fructe malformate

Suprasarcină de 
fructe Intensitate 
redusă a luminii
Temperaturi extrem 
de ridicate și scăzute
Fluctuaţii mari ale 
umidităţii relative

Controlul condiţiilor climatice

Ofilirea plantelor Phytophthora	
cactorum
Phytophthora	
fragariae
Pestalotiopsis

Aplicaţi rotaţia culturilor
Utilizarea soiurilor rezistente
Utilizarea culturii hidroponice
Evitaţi terenurile umede și supra-irigarea
Utilizaţi fungicide de prevenţie

Încetinirea creșterii plantelor Nematode 
(Meloidogyne	spp.) 
Verticillium	dahliae

Efectuaţi rotaţia culturilor cu Brassicaceae 
Utilizarea cultivarelor rezistente 
Utilizarea culturii hidroponice
Implementaţi dezinfestarea solului (de ex. aburirea)

Pete de pulbere superficială albă 
pe frunze și fructe

Făinarea cauzată 
de	Sphaerotheca	
macularis

Utilizarea soiurilor rezistente 
Evitaţi fluctuaţia de umiditate și secetă 
Implementarea utilizării fungicidelor în scop de 
prevenire

Putregaiul fructelor Putregaiul cenușiu 
(Botrytis)
Gnomonia
Mucor
Rhizopus

Evitaţi irigarea prin aspersiune
Utilizarea irigării prin picurare Îmbunătăţirea 
circulaţiei aerului Reducerea umidităţii aerului 
Utilizarea soiurilor rezistente
Aplicaţi fungicide în scopuri de prevenire de la 
începutul înfloririi

Fructe deformate de culoarea 
bronzului

Tripşi Utilizaţi insecte prădătoare 
(Amblyseius,	Orius,	Hipoaspis)
Monitorizaţi și combateţi dăunătorii cu ajutorul 
bandei adezive galbene 
Adoptarea combaterii buruienilor



PARTEA III. Tehnologii de cultivare a culturilor agricole

320
PRINCIPII PENTRU INTENSIFICAREA PRODUCERII DURABILE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE MICI

BUNELE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN TEREN PROTEJAT ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST

Simptome Motive Măsuri de prevenire şi control 
Frunzele dungate, distorsionate 
și colorate deschis

Acarianul 
de păianjen 
(Tetranychus)

Aplicaţi Phytoseiulus	persimilis
Utilizaţi insecticidele

Creşterea încetinită a plantelor
Încreţirrea frunzelor
Fructele verzi şi florile obţin 
culoarea bronzului 

Acarianul de căpșun 
(Tarsonemus)

Menţinerea standardelor de igienă 
Eliminaţi plantele infectate
Aplicăţi Amblyseius	cucumeris

RECOLTAREA ȘI ACŢIUNILE POST-RECOLTARE
Căpșunile trebuie să fie culese atunci când sunt de culoarea portocaliu-roșu, în funcţie de 

cerinţele pieţei. Sunt necesare recolte frecvente (de 2–3 ori pe săptămână). Durata perioadei de 
recoltare variază în funcţie de cultivar: soiurile timpurii sunt recoltate în 4–5 săptămâni, în timp 
ce soiurile târzii au roade mai mari, iar recolta poate dura 6–7 săptămâni.

Imediat după recoltare, fructele trebuie plasate la umbră sau, de preferinţă, puse la rece. În 
condiţii optime de depozitare – temperatura de 3–4 °C, umiditate relativă > 95% – căpșunile pot fi 
depozitate timp de 3–5 zile.

Recomandările privind BPA – Producţia de căpşuni

• Efectuaţi o analiză sistematică a solului – pentru a ajusta aprovizionarea cu nutrienţi în funcţie de 
cerinţele culturilor și pentru a preveni acumularea, fixarea și levigarea nutrienţilor.

• Alegeţi soiuri tolerante la boli. 
• Aplicaţi folie neagră de PE-mulci – pentru a asigura fructe curate, suprimarea creşterii buruienilor și 

pentru a reduce levigarea nutrienţilor.
• Instalaţi un sistem de irigare prin picurare sub folia de mulci – pentru a fi utilizat în vederea irigării 

și fertigării.
• Introduceţi albinele în tunel – pentru a optimiza polenizarea.
• Monitorizaţi și reglaţi umiditatea relativă a aerului și temperatura în tuneluri – pentru a preveni 

apariţia arsurii vârfului.
• Aplicaţi principiile și recomandările managementului integrat al dăunătorilor (IPM) – pentru a 

optimiza protecţia plantelor și pentru a reduce utilizarea pesticidelor.
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in selected countries, 1976 (E)
Specialiști în bumbac și instituţii de cercetare 
(în unele ţări)

3 Food legumes: distribution, adaptability
and biology of yield, 1977 (E F S)
Leguminoase alimentare: distribuţie, 
adaptabilitate și biologia roadei, 1977 (E F S)

4 Soybean production in the tropics, 1977
(C E F S) 
Producţia de soia în zonele tropicale 1977

4 Rev.1 Soybean production in the tropics (first
revision), 1982 (E)
Producţia de soia în zonele tropicale (prima 
revizuire), 1982 (E)

5 Les systèmes pastoraux sahéliens, 1977 (F)
(în franceză)

6 Pest resistance to pesticides and crop loss
assessment – Vol. 1, 1977 (E F S)
Rezistenţa dăunătorilor la pesticide și 
evaluarea pierderii culturilor – Vol. 1, 1977 
(E F S)

6/2 Pest resistance to pesticides and crop loss 
assessment – Vol. 2, 1979 (E F S)
Rezistenţa dăunătorilor la pesticide și 
evaluarea pierderii culturilor
– Vol. 2, 1979 (E F S)

6/3 Pest resistance to pesticides and crop loss
assessment – Vol. 3, 1981 (E F S)
Rezistenţa dăunătorilor la pesticide și 
evaluarea pierderii culturilor
– Vol. 3, 1981 (E F S)

7 Rodent pest biology and control –
Bibliography 1970-74, 1977 (E)
Biologia și controlul rozătoarelor–dăunători. 
Bibliografie 1970-1974, 1977 (E)

8 Tropical pasture seed production, 1979
(E F** S**)
Producţia de seminţe de pășune tropicală, 
1979 (E F** S**)

9 Food legume crops: improvement and
production, 1977 (E)
Culturile de leguminoase alimentare: 
îmbunătăţirea și producţia acestora, 1977 (E)

DOCUMENTE TEHNICE FAO

DOCUMENTE DE PRODUCŢIE ȘI PROTECŢIE A PLANTELOR FAO

10 Pesticide residues in food, 1977 – Report,
1978 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare, 1977 – Raport, 1978 (E F S)

10 Rev. Pesticide residues in food 1977 – Report,
1978 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1977 – Report, 1978 (E) 

10 Sup. Pesticide residues in food 1977 – 
Evaluations, 1978 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1977 – Evaluări, 1978 (E)

11 Pesticide residues in food 1965–78 – Index 
and summary, 1978 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1965-1978 – Indice și rezumat, 
1978 (E F S)

12 Crop calendars, 1978 (E F S)
Calendare privind culturile, 1978 (E F S)

13 The use of FAO specifications for plant 
protection products, 1979 (E F S)
Utilizarea specificaţiilor FAO pentru produse 
de protecţie a plantelor 1979  (E F S)

14 Guidelines for integrated control of rice
insect pests, 1979 (Ar C E F S)
Ghiduri pentru controlul integrat al 
dăunătorilor de insecte a orezului, 1979
(Ar C E F S)

15 Pesticide residues in food 1978 – Report,
1979 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1978 – Raport, 1979 (E F S)

15 Sup. Pesticide residues in food 1978 –
Evaluations, 1979 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1978 – Evaluări, 1979 (E)

16 Rodenticides: analyses, specifications,
formulations, 1979 (E F S)
Rodenticide: analize, specificaţii,
formulări, 1979 (E F S)

17 Agrometeorological crop monitoring and
forecasting, 1979 (C E F S)
Monitorizarea și prognoza culturilor 
agrometeorologice, 1979 (C E F S)

18 Guidelines for integrated control of maize
pests, 1979 (C E)
Ghiduri pentru controlul integrat al 
dăunătorilor porumbului, 1979 (C E)
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19 Elements of integrated control of sorghum
pests, 1979 (E F S)
Elemente de control integrat al dăunătorilor 
sorgului, 1979 (E F S)

20 Pesticide residues in food 1979 – Report,
1980 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1979 – Raport, 1980 

20 Sup. Pesticide residues in food 1979 –
Evaluations, 1980 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1979 – Evaluări, 1980 (E)

21 Recommended methods for measurement
of pest resistance to pesticides, 1980 (E F) 
Metode recomandate pentru măsurarea 
rezistenţei dăunătorilor la pesticide, 1980 (E F)

22 China: multiple cropping and related crop
production technology, 1980 (E) 
China: recoltă multiplă și culturi conexe
tehnologie de producţie, 1980 (E)

23 China: development of olive production, 
1980 (E)
China: dezvoltarea producţiei de măsline, 
1980 (E)

24/1 Improvement and production of maize,
sorghum and millet – Vol. 1. General 
principles, 1980 (E F)
Îmbunătăţirea și producţia de porumb; sorg 
și mei – Vol. 1. Principii generale, 1980 (E F)

24/2 Improvement and production of maize,
sorghum and millet – Vol. 2. Breeding,
agronomy and seed production, 1980 (E F)
Îmbunătăţirea și producţia de porumb;
sorg și mei – Vol. 2. Selecţionare, agronomie 
și producţia de seminţe, 1980 (E F)

25 Prosopis tamarugo: fodder tree for arid
zones, 1981 (E F S)
Prosopis tamarugo: furaje pentru zone aride 
1981 (E F S)

26 Pesticide residues in food 1980 – Report,
1981 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1980 – Raport, 1981 (E F S)

26 Sup. Pesticide residues in food 1980 –
Evaluations, 1981 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1980 – Evaluări, 1981 (E)

27 Small-scale cash crop farming in South
Asia, 1981 (E)
Creșterea culturilor agricole la scară mică în 
Asia de Sud, 1981 (E)

28 Second expert consultation on 
environmental criteria for registration of 
pesticides, 1981 (E F S)
A doua consultare a experţilor cu privire la
criteriile de mediu pentru înregistrarea
pesticidelor, 1981 (E F S)

29 Sesame: status and improvement, 1981 (E)
Sesam: condiţie și îmbunătăţire, 1981 (E)

30 Palm tissue culture, 1981 (C E)
Cultura ţesuturilor de palmier, 1981 (C E)

31 An eco-climatic classification of intertropical 
Africa, 1981 (E)
O clasificare ecoclimatică a Africii tropicale, 
1981 (E)

32 Weeds in tropical crops: selected abstracts, 
1981 (E)
Buruieni la culturile tropicale: rezumate 
selectate, 1981 (E)

32 Sup.1 Weeds in tropical crops: review of abstracts, 
1982 (E)
Buruienile la culturile tropicale: revizuirea
rezumatelor, 1982 (E)

33 Plant collecting and herbarium development, 
1981 (E)
Colectarea plantelor și dezvoltarea ierbarului, 
1981 (E)

34 Improvement of nutritional quality of food
crops, 1981 (C E)
Îmbunătăţirea calităţii nutriţionale a 
culturilor alimentare, 1981 (C E)

35 Date production and protection, 1982 (Ar E)
Producerea și protecţia datelor, 1982 (Ar E) 

36 El cultivo y la utilización del tarwi – Lupinus 
mutabilis Sweet, 1982 (S) (în spaniolă)

37 Pesticide residues in food 1981 – Report,
1982 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1981 – Raport, 1982 (E F S)

38 Winged bean production in the tropics,
1982 (E)
Producţia de mazăre sparanghel în tropice, 
1982 (E)

39 Seeds, 1982 (E F S)
Seminte, 1982 (E F S)

40 Rodent control in agriculture, 1982 
(Ar C E F S)
Controlul rozătoarelor în agricultură, 1982 
(Ar C E F S)

41 Rice development and rainfed rice 
production, 1982 (E)
Dezvoltarea orezului și producţia de orez 
neirigat, 1982 (E)
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42 Pesticide residues in food 1981 – 
Evaluations, 1982 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1981 – Evaluări, 1982 (E)

43 Manual on mushroom cultivation, 1983 (E F)
Manual privind cultivarea ciupercilor, 1983 
(E F)

44 Improving weed management, 1984 (E F S)
Îmbunătăţirea gestionării buruienilor, 1984 
(E F S)

45 Pocket computers in agrometeorology, 
1983 (E)
Computere portative în agrometeorologie, 
1983 (E)

46 Pesticide residues in food 1982 – Report, 
1983 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1982 – Raport, 1983 (EF S)

47 The sago palm, 1983 (E F)
Palmier “sago”, 1983 (E F)

48 Guidelines for integrated control of cotton 
pests, 1983 (Ar E F S)
Ghiduri pentru controlul integrat al 
dăunătorilor bumbacului, 1983 (Ar E F S)

49 Pesticide residues in food 1982 – 
Evaluations, 1983 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1982 – Evaluări, 1983 (E)

50 International plant quarantine treatment 
manual, 1983 (C E)
Manual internaţional de tratare a carantinei 
plantelor, 1983 (C E)

51 Handbook on jute, 1983 (E)
Manual despre iută, 1983 (E)

52 The palmyrah palm: potential and 
perspectives, 1983 (E)
Palmierul “palmyrah”: potenţial și 
perspective, 1983 (E)

53/1 Selected medicinal plants, 1983 (E)
Plante medicinale selectate, 1983 (E)

54 Manual of fumigation for insect control, 
1984 (C E F S)
Manual de fumigaţie pentru controlul 
insectelor, 1984 (C E F S)

55 Breeding for durable disease and pest 
resistance, 1984 (C E)
Selecţionarea pentru boli durabile și 
rezistenţa la dăunători, 1984 (C E)

56 Pesticide residues in food 1983 – Report, 
1984 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1983 – Raport, 1984 (E F S)

57 Coconut, tree of life, 1984 (E S)
Nucă de cocos, pomul vieţii, 1984 (E S)

58 Economic guidelines for crop pest control, 
1984 (E F S)
Ghiduri economice pentru controlul 
dăunătorilor culturilor, 1984 (E F S)

59 Micropropagation of selected rootcrops, palms, 
citrus and ornamental species, 1984 (E)
Micropropagarea rădăcinilor selectate, 
a palmierilor, citricelor și a speciilor 
ornamentale selectate, 1984 (E)

60 Minimum requirements for receiving and 
maintaining tissue culture propagating 
material, 1985 (E F S)
Cerinţe minime pentru primirea și 
întreţinerea materialului săditor al culturii 
tisulare, 1985 (E F S)

61 Pesticide residues in food 1983 – 
Evaluations, 1985 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1983 – Evaluări, 1985 (E

62 Pesticide residues in food 1984 – Report, 
1985 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1984 – Raport, 1985 (E F S)

63 Manual of pest control for food security 
reserve grain stocks, 1985 (C E)
Manual de combatere a dăunătorilor pentru 
stocurile de cereale din rezerva de securitate 
alimentară, 1985 (C E)

64 Contribution à l’écologie des aphides 
africains, 1985 (F) (în franceză)

65 Amélioration de la culture irriguée du riz des 
petits fermiers, 1985 (F) (în franceză)

66 Sesame and safflower: status and potentials, 
1985 (E)
Susan și șofrănaș: statut și potenţial, 1985 (E)

67 Pesticide residues in food 1984 – 
Evaluations, 1985 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1984 – Evaluări, 1985 (E)

68 Pesticide residues in food 1985 – Report, 
1986 (E F S) 
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1985 – Raport, 1986 (EF S)

69 Breeding for horizontal resistance to wheat 
diseases, 1986 (E)
Selecţionarea pentru rezistenţa orizontaă la 
bolile grâului, 1986 (E)

70 Breeding for durable resistance in perennial 
crops, 1986 (E)
Selecţionarea pentru rezistenţă durabilă la 
culturile perene, 1986 (E)
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71 Technical guideline on seed potato 
micropropagation and multiplication, 1986 (E)
Ghid tehnic privind micropropagarea și 
multiplicarea cartofului de seminţe, 1986 (E)

72/1 Pesticide residues in food 1985 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1986 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1985 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1986 (E)

72/2 Pesticide residues in food 1985 – 
Evaluations – Part II: Toxicology, 1986 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1985 – Evaluări – Partea II: 
Toxicologie, 1986 (E)

73 Early agrometeorological crop yield 
assessment, 1986 (E F S)
Evaluarea timpurie agrometeorologiceă a 
recoltelor culturilor agricole, 1986 (E F S)

74 Ecology and control of perennial weeds in 
Latin America, 1986 (E S)
Ecologia și controlul buruienilor perene în 
America Latină, 1986 (E S)

75 Technical guidelines for field variety trials, 
1993 (E F S)
Ghiduri tehnice pentru testele (studiile) 
privind soiurile de câmp, 1993 (E F S)

76 Guidelines for seed exchange and plant 
introduction in tropical crops, 1986 (E)
Ghiduri privind schimbul de seminţe și 
instrucţiunile privind culturile tropicale, 
1986 (E)

77 Pesticide residues in food 1986 – Report, 
1986 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1986 – Raport, 1986 (EF S)

78 Pesticide residues in food 1986 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1986 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1986 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1986 (E)

78/2 Pesticide residues in food 1986 – 
Evaluations – Part II: Toxicology, 1987 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1986 – Evaluări – Partea II: 
Toxicologie, 1987 (E)

79 Tissue culture of selected tropical fruit 
plants, 1987 (E)
Cultura tisulară a plantelor fructuoase 
tropicale selectate, 1987 (E)

80 Improved weed management in the Near 
East, 1987 (E)
Management îmbunătăţit al buruienilor în 
Orientul Apropiat, 1987 (E)

81 Weed science and weed control in Southeast 
Asia, 1987 (E)
Știinţa buruienilor și controlul buruienilor în 
Asia de Sud-Est, 1987 (E)

82 Hybrid seed production of selected cereal, 
oil and vegetable crops, 1987 (E)
Producţia de seminţe hibride a culturilor 
selectate de cereale, ulei și legume, 1987 (E)

83 Litchi cultivation, 1989 (E S)
Cultivarea de lici/litchi, 1989 (E S)

84 Pesticide residues in food 1987 – Report, 
1987 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1987 – Raport, 1987 (EF S)

85 Manual on the development and use of FAO 
specifications for plant protection products, 
1987 (E** F S)
Manual privind elaborarea și utilizarea 
specificaţiilor FAO pentru produsele de 
protecţie a plantelor, 1987 (E** F S)

86/1 Pesticide residues in food 1987 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1988 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1987 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1988 (E)

86/2 Pesticide residues in food 1987 – 
Evaluations – Part II: Toxicology, 1988 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1987 – Evaluări – Partea II: 
Toxicologie, 1988 (E)

87 Root and tuber crops, plantains and bananas 
in developing countries – challenges and 
opportunities, 1988 (E)
Culturi rădăcinoase și tuberculi, soiul Plantains 
și banane în ţările în curs de dezvoltare – 
provocări și oportunităţi, 1988 (E)

88 Jessenia and Oenocarpus: neotropical oil 
palms worthy of domestication, 1988 (E S)
Jessenia și Oenocarpus: palmieri oleaginoşi 
neotropicali ce merită a fi domesticiţi, 1988 
(E S)

89 Vegetable production under arid and semi-
arid conditions in tropical Africa, 1988 (E F)
Producţia de legume în condiţii aride și 
semiaride în Africa tropicală, 1988 (E F)

90 Protected cultivation in the Mediterranean
climate, 1990 (E F S)
Cultivarea protejată în clima Mediterană, 
1990 (E F S)

91 Pastures and cattle under coconuts, 1988 (E S)
Pășuni și bovine sub palmieri de cocos,
1988 (E S)
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92 Pesticide residues in food 1988 – Report, 
1988 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1988 – Raport,
1988 (E F S)

93/1 Pesticide residues in food 1988 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1988 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1988 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1988 (E)

93/2 Pesticide residues in food 1988 – 
Evaluations – Part II: Toxicology, 1989 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1988 – Evaluări – Partea ii: 
Toxicologie, 1989 (E)

94 Utilization of genetic resources: suitable 
approaches, agronomical evaluation and use, 
1989 (E)
Utilizarea resurselor genetice: abordări 
adecvate, evaluare şi utilizare agronomică 
1989 (E)

95 Rodent pests and their control in the Near
East, 1989 (E)
Dăunători rozătoare și controlul lor în 
Orientul Mijlociu, 1989 (E)

96 Striga	– Improved management in Africa, 
1989 (E)
Striga – Management îmbunătăţit în Africa,
1989 (E)

97/1 Fodders for the Near East: alfalfa, 1989 (Ar E)
Nutreţuri pentru Orientul Mijlociu: lucernă,
1989 (Ar E)

97/2 Fodders for the Near East: annual medic 
pastures, 1989 (Ar E F)
Nutreţuri pentru Orientul Apropiat: pășuni 
anuale de lucernă, 1989 (Ar E F)

98 An annotated bibliography on rodent 
research in Latin America 1960–1985, 
1989 (E)
O bibliografie adnotată privind cercetarea 
rozătoarelor în America Latină 1960-1985,
1989 (E)

99 Pesticide residues in food 1989 – Report,
1989 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1989 – Raport, 1989 (E F S)

100 Pesticide residues in food 1989 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1990 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1989 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1990 (E)

100/2 Pesticide residues in food 1989 – 
Evaluations – Part II: Toxicology, 1990 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1989 –
Evaluări – Partea II: Toxicologie, 1990 (E)

101 Soilless culture for horticultural crop
production, 1990 (E)
Cultura hidroponică pentru producţia 
culturilor horticole, 1990 (E)

102 Pesticide residues in food 1990 – Report, 
1990 (E F S)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1990 – Raport, 1990 (E F S)

103/1 Pesticide residues in food 1990 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1990 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1990 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1990 (E)

104 Major weeds of the Near East, 1991 (E)
Buruieni majore din Orientul Apropiat, 
1991 (E)

105 Fundamentos teórico-prácticos del cultivo 
de tejidos vegetales, 1990 (S)

106 Technical guidelines for mushroom growing 
in the tropics, 1990 (E)
Ghiduri tehnice pentru ciuperci în creștere în 
zona tropicală, 1990 (E)

107 Gynandropsis gynandra (L.) Briq. – a 
tropical leafy vegetable – its cultivation and 
utilization, 1991 (E)
Gynandropsis gynandra (L.) Briq. – o legumă 
cu frunze tropicale – cultivarea și utilizarea 
acesteia, 1991 (E)

108 Carambola cultivation, 1993 (E S)
Cultivarea plantei carambola, 1993 (E S)

109 Soil solarization, 1991 (E)
Solarizarea solului, 1991 (E)

110 Potato production and consumption in
developing countries, 1991 (E)
Producţia și consumul de cartofi în
ţările în curs de dezvoltare, 1991 (E)

111 Pesticide residues in food 1991 – Report,
1991 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1991 – Raport, 1991 (E)

112 Cocoa pest and disease management in 
Southeast Asia and Australasia, 1992 (E)
Managementul dăunătorilor şi bolilor din 
cacao în Asia, 1992 (E)

113/1 Pesticide residues in food 1991 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1991 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1991 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1991 (E)
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114 Integrated pest management for protected 
vegetable cultivation in the Near East, 1992 (E) 
Managementul integrat al dăunătorilor 
pentru cultivarea în spaţii protejate a 
legumelor în Orientul Apropiat, 1992 (E) 

115 Olive pests and their control in the Near 
East, 1992 (E)
Dăunătorii de măsline și controlul lor în 
Orientul Apropiat, 1992 (E)

116 Pesticide residues in food 1992 – Report, 
1993 (E F S)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1992 – Raport, 1993 (E F S)

117 Quality declared seed, 1993 (E F S)
Seminţe declarate de calitate, 1993 (E F S)

118 Pesticide residues in food 1992 – 
Evaluations – Part I: Residues, 1993 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1992 -
Evaluări – Partea I: Reziduuri, 1993 (E)

119 Quarantine for seed, 1993 (E) 
Carantină pentru seminţe, 1993 (E)

120 Weed management for developing countries, 
1993 (E S)
Managementul buruienilor pentru 
dezvoltarea ţărilor, 1993 (E S)

120/1 Weed management for developing countries, 
Addendum 1, 2004 (E F S)
Managementul buruienilor pentru 
dezvoltarea ţărilor, Anexa 1, 2004 (E F S)

121 Rambutan cultivation, 1993 (E)
Cultivarea rambutanului (Nephelium	
lappaceum L.), 1993 (E)

122 Pesticide residues in food 1993 – Report,
1993 (E F S)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1993 – Raport, 1993 (E F S)

123 Rodent pest management in eastern
Africa, 1994 (E)
Gestionarea dăunătorilor de rozătoare în 
Africa de Est, 1994 (E)

124 Pesticide residues in food 1993 –
Evaluations – Part I: Residues, 1994 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1993 -
Evaluări – Partea I: Reziduuri, 1994 (E)

125 Plant quarantine: theory and practice,
1994 (Ar)
Carantina plantelor: teorie și practică,
1994 (Ar)

126 Tropical root and tuber crops – Production,
perspectives and future prospects, 1994 (E)
Culturi rădăcinoase și cele cu tuberculi 
tropicale – Producţie, perspective și 
perspective de viitor, 1994 (E)

127 Pesticide residues in food 1994 – Report, 
1994 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1994 – Raport, 1994 (E)

128 Manual on the development and use of
FAO specifications for plant protection
products – Fourth edition, 1995 (E F S)
Manual privind dezvoltarea și utilizarea 
specificaţiilor FAO pentru produsele de 
protecţie a plantelor – Ediţia a patra, 1995 
(E F S)

129 Mangosteen cultivation, 1995 (E)
Cultivarea mangustanului, 1995 (E)

130 Post-harvest deterioration of cassava –
A biotechnology perspective, 1995 (E)
Deteriorarea post-recoltare a cassava –
O perspectivă a biotehnologiei, 1995 (E)

131/1 Pesticide residues in food 1994 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 1, 1995 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1994 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 1, 1995 (E)

131/2 Pesticide residues in food 1994 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 2, 1995 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1994 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 2, 1995 (E)

132 Agro-ecology, cultivation and uses of cactus 
pear, 1995 (E)
Agroecologie, cultivarea şi utilizarea perelor 
cactus, 1995 (E)

133 Pesticide residues in food 1995 – Report,
1996 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1995 – Raport, 1996 (E)

134 (Number not assigned)
(Număr neatribuit)

135 Citrus pest problems and their control in the 
Near East, 1996 (E)
Problemele legate de dăunătorii citricelor și 
controlul acestora în Orientul Apropiat, 
1996 (E)

136 El pepino dulce y su cultivo, 1996 (S)
137 Pesticide residues in food 1995 – 

Evaluations – Part I: Residues, 1996 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare, 1995 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1996 (E)
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138 Sunn pests and their control in the Near Est, 
1996 (E)
Dăunătorii de ploşniţe și controlul lor în 
Orientul Mijlociu, 1996 (E)

139 Weed management in rice, 1996 (E)
Managementul buruienilor la orez, 1996 (E)

140 Pesticide residues in food 1996 – Report,
1997 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1996 – Raport, 1997 (E)

141 Cotton pests and their control in the Near
East, 1997 (E)
Dăunătorii de bumbac și controlul lor în 
Orientul Apropiat, 1997 (E)

142 Pesticide residues in food 1996 –
Evaluations – Part I: Residues, 1997 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1996 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1997 (E)

143 Management of the whitefly-virus complex, 
1997 (E)
Managementul virusului musculiţei albe, 
1997 (E)

144 Plant nematode problems and their control
in the Near East region, 1997 (E)
Problemele nematodelor plantelor și 
controlul lor în Orientul Apropiat, 1997 (E)

145 Pesticide residues in food 1997 – Report,
1998 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1997 – Raport, 1998 (E)

146 Pesticide residues in food 1997 –
Evaluations – Part I: Residues, 1998 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1997 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 1998 (E)

147 Soil solarization and integrated
management of soilborne pests, 1998 (E)
Solarizarea solului și managementul integrat 
al dăunătorilor din sol, 1998 (E)

148 Pesticide residues in food 1998 – Report,
1999 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1998 – Raport,1999 (E)

149 Manual on the development and use of FAO 
specifications for plant protection products 
– Fifth edition, including the new procedure, 
1999 (E)
Manual privind dezvoltarea și utilizarea
specificaţiilor FAO pentru producţia 
protecţiei plantelor – Ediţia a cincea, inclusiv 
noua procedură, 1999 (E)

150 Restoring farmers’ seed systems in disaster
situations, 1999 (E)
Restabilirea sistemelor de seminţe ale 
fermierilor în situaţii de calamităţi naturale, 
1999 (E)

151 Seed policy and programmes for sub-
Saharan Africa, 1999 (E F)
Politica şi programele privind seminţele 
pentru Africa sub-Sahariană, 1999 (EF)

152/1 Pesticide residues in food 1998 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 1, 1999 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1998 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 1, 1999 (E)

152/2 Pesticide residues in food 1998 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 2, 1999 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1998 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 2, 1999 (E)

153 Pesticide residues in food 1999 – Report,
1999 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 1999 – Raport, 1999 (E)

154 Greenhouses and shelter structures for
tropical regions, 1999 (E)
Sere și structuri de adăpost pentru regiuni 
tropicale, 1999 (E)

155 Vegetable seedling production manual,
1999 (E)
Manual de producere a răsadului vegetal;
1999 (E)

156 Date palm cultivation, 1999 (E)
Cultivarea palmierilor , 1999 (E)

156 Rev.1 Date palm cultivation, 2002 (E)
Cultivarea palmierilor, 2002 (E)

157 Pesticide residues in food 1999 –
Evaluations – Part I: Residues, 2000 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 1999 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 2000 (E)

158 Ornamental plant propagation in the tropics, 
2000 (E) 
Propagarea plantelor ornamentala e în zona
tropicală, 2000 (E)

159 Seed policy and programmes in the Near
East and North Africa, 2000 (E)
Politica de seminţe și programe în Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord, 2000 (E)

160 Seed policy and programmes for Asia and
the Pacific, 2000 (E)
Politica și programele privind seminţele 
pentru Asia și Pacific, 2000 (E)
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161 Silage making in the tropics with particular
emphasis on smallholders, 2000 (E S)
Fabricarea silozului în zona tropicală, cu 
accent special pe micii proprietari, 2000 (E S)

162 Grassland resource assessment for pastoral
systems, 2001 (E)
Evaluarea resurselor pășunilor pentru 
sisteme pastorale, 2001 (E)

163 Pesticide residues in food 2000 – Report,
2001 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2000 – Raport, 2001 (E)

164 Seed policy and programmes in Latin
America and the Caribbean, 2001 (E S)
Politica și programele de seminţe în 
America latină și Caraibe, 2001 (E S)

165 Pesticide residues in food 2000 –
Evaluations – Part I, 2001 (E)
Reziduuri de de pesticide din produsele 
alimentare 2000 – Evaluări – Partea I, 2001 (E)

166 Global report on validated alternatives
to the use of methyl bromide for soil 
fumigation, 2001 (E)
Raport global asupra alternativelor validate
la utilizarea bromurii de metil pentru 
fumigarea solului, 2001 (E)

167 Pesticide residues in food 2001 – Report, 
2001 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2001 – Raport, 2001 (E)

168 Seed policy and programmes for the
Central and Eastern European countries, 
Commonwealth of Independent States and 
other countries in transition, 2001 (E)
Politica și programe de seminţe pentru
Ţările Europei Centrale și de Est,
Comunitatea statelor independente și a altor 
ţări în tranziţie, 2001 (E)

169 Cactus (Opuntia	spp.) as forage, 2003 (E S)
Cactus (Opuntia spp.) ca furaj, 2003 (E S)

170 Submission and evaluation of pesticide 
residues data for the estimation of maximum 
residue levels in food and feed 2002 (E)
Depunerea și evaluarea datelor privind 
reziduurile pesticidelor cele pentru estimarea 
nivelurilor maxime de reziduuri din alimente 
și furaje, 2002 (E)

171 Pesticide residues in food 2001 –
Evaluations – Part I, 2002 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2001 – Evaluări – Partea I, 2002 (E)

172 Pesticide residues in food 2002 – Report,
2002 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2002 – Raport, 2002 (E)

173 Manual on development and use of FAO and 
WHO specifications for pesticides, 2002 (E S) 
Manual privind dezvoltarea și utilizarea 
specificaţiilor FAO și OMS pentru pesticide, 
2002 (E S)

174 Genotype x environment interaction – 
Challenges and opportunities for plant 
breeding and cultivar recommendations, 
2002 (E)
Interacţiune genotip x mediu – Provocări și 
oportunităţi pentru selecţionarea plantelor şi 
recomandări de cultivare, 2002 (E)

175/1 Pesticide residues in food 2002 – Evaluations 
– Part I: Residues – Vol. 1, 2003 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2002 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri – Vol. 1, 2003 (E)

175/2 Pesticide residues in food 2002 – Evaluations 
– Part I: Residues – Vol. 2, 2003 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2002 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri – Vol. 2, 2003 (E)

176 Pesticide residues in food 2003 – Report, 
2004 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2003 – Raport, 2004 (E)

177 Pesticide residues in food 2003 – 
Evaluations – Part I: Residues, 2004 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2003 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 2004 (E)

178 Pesticide residues in food 2004 – Report, 
2004 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2004 – Raport, 2004 (E)

179 Triticale improvement and production, 
2004 (E) 
Îmbunătăţirea și producţia triticalelor; 
2004 (E)

180 Seed multiplication by resource-limited 
farmers – Proceedings of the Latin American 
workshop, 2004 (E)
Înmulţirea seminţelor de către fermierii 
limitaţi de resurse – Procedurile Atelierului 
de lucru din America Latină, 2004 (E)

181 Towards effective and sustainable seed-
relief activities, 2004 (E)
În direcţia activităţilor efective și durabile 
pentru susţinerea asigurării cu seminţe, 
2004 (E)

182/1 Pesticide residues in food 2004 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 1, 2005 (E) 
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2004 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 1, 2005 (E)
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182/2 Pesticide residues in food 2004 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 2, 2005 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2004 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 2, 2005 (E)

183 Pesticide residues in food 2005 – Report,
2005 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2005 – Raport, 2005 (E)

184/1 Pesticide residues in food 2005 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 1, 2006 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2005 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 1, 2006 (E)

184/2 Pesticide residues in food 2005 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 2, 2006 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2005 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 2, 2006 (E)

185 Quality declared seed system, 2006 (E F S)
Sistem de seminţe declarat de calitate, 2006 
(E F S)

186 Calendario de cultivos – América Latina y el
Caribe, 2006 (S)

187 Pesticide residues in food 2006 – Report,
2006 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2006 – Raport, 2006 (E)

188 Weedy rices – origin, biology, ecology and
control, 2006 (E S)
Orezul buruienilor – origine, biologie, 
ecologie și control, 2006 (E S)

189/1 Pesticide residues in food 2006 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 1, 2007 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2006 –Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 1, 2007 (E)

189/2 Pesticide residues in food 2006 – Evaluations 
– Part I: Residues, Vol. 2, 2007 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2006 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, Vol. 2, 2007 (E)

190 Guidance for packing, shipping, holding
and release of sterile flies in area-wide
fruit fly control programmes, 2007 (E)
Ghid pentru ambalare, transportare, păstrare 
și eliberarea de muște sterile în zonă – 
programele extinse de control al musculiţilor 
fructelor, 2007 (E)

191 Pesticide residues in food 2007 – Report,
2007 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2007 – Raport, 2007 (E)

192 Pesticide residues in food 2007 –
Evaluations – Part I: Residues, 2008 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2007 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 2008 (E)

193 Pesticide residues in food 2008 – Report,
2008 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2008 – Raport, 2008 (E)

194 Pesticide residues in food 2008 – Joint FAO/
WHO Meeting on Pesticide Residues – 
Evaluations – Part I: Residues, 2008 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2008 – Reuniunea comună FAO /
OMS privind reziduurile de pesticide –
Evaluări – Partea I: Reziduuri, 2008 (E)

195 Quality declared planting material –
Protocols and standards for vegetatively
propagated crops, 2010 (E)
Material de plantare declarat de calitate –
Protocoale și standarde pentru culturile cu 
înmulţire vegetativă, 2010 (E)

196 Pesticide residues in food 2009 – Report,
2009 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2009 – Raport, 2009 (E)

197 Submission and evaluation of pesticide
residues data for the estimation of maximum 
residue levels in food and feed, 2009 (E)
Prezentarea și evaluarea datelor privind 
reziduurile de pesticide pentru estimarea 
conţinuturilor maxime de reziduuri în 
alimente și furaje; 2009 (E)

198 Pesticide residues in food 2009 – 
Evaluations – Part I: Residues, 2010 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2009 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 2010 (E)

199 Rearing codling moth for the sterile insect
technique, 2010 (E)
Tehnica reproducerii (creșterii) insectelor 
sterile de molie (viermele mărului) (Cydia 
pomonella)	pentru metoda sterilizării 
insectelor, 2010 (E)

200 Pesticide residues in food 2010 − Report,
2011 (E) 
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2010 – Raport, 2011 (E)

201 Promoting the growth and development
of smallholder seed enterprises for food 
security crops – Case Studies from Brazil, 
Côte d’Ivoire and India, 2010 (E)
Promovarea creșterii și dezvoltării 
întreprinderilor mici de seminţe pentru 
culturile de securitate alimentare – Studii de 
caz din Brazilia, Côte d’Ivoire și India, 2010 (E)
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202 Seeds in emergencies: a technical handbook, 
2011 (E) 
Seminţe în situaţii de urgenţă: un manual 
tehnic, 2011 (E)

203 Sustainable wheat rust resistance – Learning 
from history, 2010 (E)
Rezistenţă durabilă la rugina grâului – 
Învăţând din istorie, 2010 (E)

204 State of knowledge on breeding for durable 
resistance to soybean rust disease in the 
developing world, 2010 (E)
Situaţia cunoștinţelor privind selecţionarea 
pentru rezistenţă durabilă la boala de rugină 
a plantei soia în ţările în curs de dezvoltare, 
2010 (E)

205 The FAO/IAEA spreadsheet for designing
and operation of insect mass rearing 
facilities, 2012 (E)
Tabel detaliat al FAO/AIEA privind 
proiectarea şi funcţionarea spaţiilor pentru 
reproducerea în masă a insectelor 2012 (E)

206 Pesticide residues in food 2010 – Evaluations 
– Part I, 2011 (E) 
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2010 – Evaluări – Partea I, 2011 (E)

207 Plant breeding and seed systems for rice, 
vegetables, maize and pulses in Bangladesh, 
2011 (E)
Sisteme de selecţionare a plantelor și 
seminţelor pentru orez, legume, porumb și 
leguminoase în Bangladesh, 2011 (E)

208 The dynamic tension between public and
private plant breeding in Thailand, 2011 (E)
Tensiunea dinamică dintre selecţionarea 
plantelor la nivel de stat şi privat în Tailanda, 
2011 (E)

209 The strategic role of plant breeding in
Uruguay: analysis through an agricultural
innovation system framework, 2011 (E)
Rolul strategic al selecţionării plantelor în
Urugaria: analiză printr-un sistem de inovare 
agricol, 2011 (E)

210 Evolving a plant breeding and seed system
in sub-Saharan Africa in an era of donor 
dependence, 2011 (E)
Formarea unui sistem de selecţionare a 
plantelor și seminţelor în Africa la sud 
de Sahara într-o epocă a dependenţei 
donatorilor, 2011 (E)

211 Pesticide residues in food 2011 − Report,
2011 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2011 – Raport, 2011 (E)

212 Pesticide residues in food 2011 –
Evaluations – Part I, 2011 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2011 – Evaluări – Partea I, 2011 (E)

213 Evaluation of pesticide residues – Training
manual, 2011 (E)
Evaluarea reziduurilor de pesticide – Manual 
de instruire, 2011 (E)

214 Agricultural handtools – Guidelines for
field officers and procurement, 2013 (E)
Instrumente manuale agricole – Ghiduri 
pentru ofiţeri de teren și achiziţii, 2013 (E)

215 Pesticide residues in food 2012 − Report,
2013 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2012 – Raport,2013 (E)

216 Pesticide residues in Food 2011 – 
Evaluations – Part I, 2013 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2011 – Evaluări – Partea I, 2013 (E)

217 Good agricultural practices for
greenhouse vegetable crops: Principles for
Mediterranean climate areas, 2013 (E)
Bunele practici agricole pentru
culturile legumicole cultivate în seră: Principii 
pentru zonele climatice mediteraneene, 
2013 (E)

218 Cassava farmer field schools – Resource
material for facilitators in sub-Saharan Africa, 
2013 (E F S)
Școli de câmp pentru fermieri pentru 
cultivarea plantei Cassava – Resurse 
materiale pentru coordonatorii din Africa, 
partea de sud a Saharnei, 2013 (E F S)

219 Pesticide residues in food 2013 − Report,
2014 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2013 – Raport, 2014 (E)

220 Pesticide residues in food 2013 –
Evaluations – Part I, 2014 (E) 
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2013 – Evaluări – Partea I, 2014 (E)

221 Pesticide residues in food 2014 – Report,
2014 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2014 – Raport, 2014 (E)

222 Pesticides residues in food 2014 –
Evaluations – Part I: Residues, 2014 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2014 – Evaluări – Partea I: 
Reziduuri, 2014 (E)
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223 Pesticide residues in food 2015 Joint FAO/
WHO Meeting – Report, 2015 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2015 Reuniunea comună FAO /
OMS – Raport, 2015 (E)

224 FAO training manual on evaluation
of pesticide residues for estimation of 
maximum residue levels and calculation of
dietary intake, 2016 (E)
Manual de instruire FAO privind evaluarea
reziduurilor de pesticide pentru estimarea
nivelurilor maxime reziduale și calculul
aportului alimentar, 2016 (E)

225 FAO manual on the submission and 
evaluation of pesticide residues data for the 
estimation of maximum residue levels in 
food and feed – Third edition, 2016 (E)
FAO Manual privind depunerea și evaluarea 
datelor privind reziduurile de pesticide pentru 
estimarea nivelurilor maxime de reziduuri în 
alimente și furaje – Ediţia a treia, 2016 (E)

226 Pesticide residues in food 2015 Joint FAO/
WHO Meeting – Evaluation, 2016 (E)
Reziduuri de pesticide în produsele 
alimentare 2015 Şedinţa comună FAO/OMS 
– Evaluare, 2016 (E)

227 Pesticide residues in food 2016 – Special
Session of the Joint FAO/WHO Meeting on 
Pesticide Residues – Report, 2016 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2016 – Sesiunea specială a 
Reuniunii Comune FAO / OMS privind 
Reziduurile de pesticide – Raport, 2016 (E)

228 Manual on development and use of FAO
and WHO specifications for pesticides –
Third revision of the First edition, 2016 (E)
Manual privind dezvoltarea și utilizarea 
specificaţiilor FAO și OMS pentru pesticide – 
A treia revizuire a Pimei ediţii, 2016 (E)

229 Pesticide residues in food 2016 Joint FAO/
WHO Meeting – Report, 2016 (E)
Reziduuri de pesticide din produsele 
alimentare 2016 Reuniunea comună FAO /
OMS – Raport, 2016 (E)

230 Good agricultural practices for greenhouse 
vegetable production in the SEE countries: 
Principles for sustainable intensification of
smallholder farms, 2017 (E R**)
Bunele practici agricole pentru producţia de 
legume în sere în ţările ESE:
Principii pentru intensificarea durabilă a 
producţiei în cadrul gospodăriilor agricole 
mici, 2017 (E R **)

Disponibilitatea: martie 2017

Ar – Araba 
C – Chineza
E – Engleza
F – Franceza
P – Portugheza
R – Rusa
S – Spaniola

Multil – multilingual
* nu se mai reeditează
** în proces de pregătire

Documentele	tehnice	FAO	sunt	disponibile	prin	
intermediul	Agenţiei	autorizate	de	vânzări,	FAO	sau	
direct	de	la	Grupul	Vânzări	și	Marketing,	FAO,	Viale	delle	
Terme	di	Caracalla,	00153	Roma,	Italia.
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