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CAPITOLUL 1  
INTRODUCERE 

   
1. Denumirea proiectului: „Evaluarea stadiului şi a potenŃialului de 

dezvoltare a producŃiei legumicole ecologice în zona de Nord-Est a 
României” – PRODLECO 

2. Obiectivul general al proiectului: Cunoaşterea stadiului actual de 
dezvoltare a producŃiei legumicole ecologice şi a posibilităŃilor 
fermelor legumicole de a trece la sistemul ecologic de producŃie. 

3. Denumirea etapei: STUDIUL FACTORILOR DE RISC, 
UTILIZARE HACCP, STUDII DE CAZ 

4. Coordonator proiect: Profesor dr. Neculai Munteanu – 
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 
Ionescu de la Brad” Iaşi 

5. UnităŃile participante:  
- Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu 

de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi 
- StaŃiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) 

Bacău 
- Institutul de Cercetări Biologice (I.C.B.) Iaşi, filiala INCDSB 

Bucureşti 
- Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi 

Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi 
6. Colectivul de lucru 
6.1. Echipa USAMV Iaşi 

- Prof. dr. Neculai Munteanu – director/conducător proiect 
- Prof. dr. Tălmaciu Mihai – cercetător/specialist 
- Prof. dr. Ulea Eugen – cercetător/specialist 
- Prof. dr. Draghia Lucia – cercetător/specialist 
- Şef lucrări dr. Stan Teodor – cercetător/specialist 
- Asist. dr. Tălmaciu Nela – cercetător/specialist 
- Asist. drd. Stoleru Vasile – responsabil ştiinŃific proiect 
- Asist. drd. Chelariu Liliana – cercetător/specialist 
- Programator Trifan Rodica – cercetător/specialist 
- Programator Apetrei Veronica – administrator bază date 
- Tehnician Ştefanovici Lăcrămioara – administrator bază date 
- Ind. drd. Stoleru Carmen Maria – cercetător/specialist 
- Ing. drd. Stan Cătălin – cercetător/specialist 
- Ing. drd. Popa Diana – cercetător/specialist 
- Gâlea Elena – cercetător/specialist 
- Bordei Diana – cercetător/specialist 
- BiŃic Liliana – responsabil evidenŃă economică 
- Ipătioaie DănuŃ-Costel – asistent cercetare  
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6.2. Echipa SCDL Bacău: 
- Director, C.P.I Stoian Lucian – coordonator proiect 
- C.P.II Dr. Fălticeanu Marcela – cercetător, responsabil 

economic,administrator da date 
- C.P.I Dr. Călin Maria - cercetător 
- C.P.I Dr. Ambăruş Silvica - cercetător 
- C.P.III Drd. Cristea Tina Oana – cercetător 
- Asistent cercetare drd. Popa Camelia Mihaela – cercetător 
- Asistent cercetare Cărare Mihaela - asistent cercetare 
-  Asistent cercetare Drăghici Maricica - asistent cercetare 
-  Asistent cercetare Ilie Camelia - asistent cercetare 
- Mihu Elena Liliana - Contabil şef 
- Ungureanu Marina - Asistent cercetare 
- Radu Doina - Referend economic 
- Radu Ionel - Conducător auto 
- Dănilă Ionel - Muncitor legumicultor 
- Paraschiv Gheorghe - Muncitor legumicultor 
- Lăcătuş Adrian -  Mecanizator 
- Stratulat Vasile - Muncitor legumicultor 
- Tamas Eugen - Muncitor  calificat 
- Arama Petru - Muncitor  calificat 
- Miftode Ioan -  Muncitor  
- Ursu Ioan - Muncitor  
- Dragomir Maria - Muncitor necalificat 

6.3 Echipa I.C.B. Iaşi: 
      - CPI Dr. biolog Diaconu Alecu – responsabil de proiect, 
cercetător ştiinŃific 
      - Biolog dr. Popovici Mariana – asistent cercetare 
      - Biolog Chirilă Bogdan - asistent cercetare, masterand 
      - Ing. Horticultor Rotari Elena  - asistent cercetare, doctorand 

6.4.  Echipa ICES Iaşi: 
      - Prof. dr. Ec. BohatereŃ Valentin-Mihai – responsabil/ştiinŃific 

proiect  
      - Ing. drd. Brumă Ioan Sebastian – cercetător/specialist 
      - Economist drd. Matei Daniela – responsabil economic proiect 

7. Valoarea etapei: 421.608 RON 
8. Locul de efectuare a cercetărilor:  

U.Ş.A.M.V. Iaşi, SCDL Bacău, I.C.B. Iaşi, ICES Iaşi, Regiunea de 
Nord-Est a României 

9. MotivaŃia activităŃii de cercetare şi modul de organizare. Training 
 Etapa IV-a – „Studiul factorilor, utilizarea HACCP, studii de 

caz” are ca scop să stabilească dacă producŃia legumicolă se află sub incidenŃa 
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unor factori de risc, care sunt aceştia şi care este incidenŃa lor şi probabilitatea 
de a acŃiona. 

Pentru realizarea acestui scop ne-am propus următoarele obiective: 
- inventarierea factorilor de risc pe categorii determinate de natura lor 

intrisecă; 
- descrierea principalelor categorii cu factorii de risc şi circumstanŃele 

de apariŃie, de acŃiune şi efectele lor asupra producŃiei legumicole; 
- elaborarea unui model de monitorizare a factorilor de risc cu ajutorul 

sistemului/metodei HACCP (Hazard Analysis of Critical Control 
Points – analiza Hazardului în Punctele Critice de Control); 

- prezentarea unor studii de caz din care să reiasă prezenŃa, modul de 
acŃiune, de monitorizare şi de control a principalilor factori de risc. 

Agricultura ecologică a apărut ca o reacŃie normală, firească, la impactul 
negativ pe care l-a avut şi îl are asupra mediului înconjurător, sănătăŃii 
alimentare şi a bunăstării vieŃii, în general, şi vieŃii comunităŃilor umane, în 
special. 

Unii susŃinători ai agriculturii ecologice consideră agricultura ecologică că 
este absolut curată şi prin practicarea acesteia nu există nici un risc prin care 
calitatea produselor şi, în general a mediului, să fie în vreun fel afectată. În 
asemenea apreciere trebuie totuşi o oarecare prudenŃă. 

De exemplu, dacă este luat în considerare riscul economic, determinat de 
costurile de producŃie mai mari şi preŃul destul de ridicat şi neatractiv, se 
produce descurajarea producătorilor şi în acest context este compromisă întreaga 
acŃiune de provocare a agriculturii ecologice. Se poate aprecia că riscul 
economic nu acŃionează direct şi chiar dacă ar exista ne trebuie un sistem special 
de monitorizare, evidenŃierea acestuia fiind suficientă pentru a lua măsurile ce se 
impun. Vom vedea că lucrurile nu stau chiar aşa, dar pentru început poate fi 
acceptată această asertiune. 

Dacă luăm, de exemplu, un factor de ordin tehnic, şi anume fertilizarea 
organică vom vedea că există posibilităŃi de acŃiune a unor riscuri, inclusiv unele 
de ordin subiectiv, care nu trebuie neglijate. Practicile agriculturii ecologice 
recomandă folosirea fertilizării cu gunoi de grajd compostat, dar nu sunt indicaŃi 
suficienŃi indicatori chimici, agrochimici sau biochimici prin care să rezulte în 
ce măsură fertilizantul respectiv corespunde normelor strict „ecologice, 
biologice, organice, biodinamice”. Asemenea indicatori, în cea mai mare parte 
nici nu există, deoarece nu au fost efectuate cercetări în acest sens. Cercetările 
pentru agricultura convenŃională sunt numeroase şi subiectul pe această temă nu 
poate fi epuizat. Ca urmare sunt necesare cercetări şi în circumstanŃele 
agriculturii ecologice, iar faptul că nu sunt rezultate prin care să fie precizate 
unele limite ale indicatorilor menŃionaŃi, nu înseamnă că nu este cazul să punem 
asemenea probleme. 

O altă situaŃie, în legătură cu fertilizanŃii organici, este cea legată de 
provenienŃa pe specii a materiilor fecale animaliere care reprezintă componenŃa 
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organică cea mai importantă din aşa numitul gunoi de grajd, cu alte cuvinte are 
vreo importanŃă faptul dacă compostul provine din gunoi de vaci, de cai, de 
pasăre ş.a. 

Este de netăgăduit faptul că are importanŃă, dar cum? 
Specialiştii microbiologi nu sesizează decât faptul că prin compoziŃia 

chimică diferită a diferitelor categorii de gunoi şi, ca urmare, de compost, este în 
siguranŃă modificată/influenŃată în mod diferit microflora utilă şi cea dăunătoare 
din sol, cu unele efecte directe asupra „calităŃii solului” şi implicit a recoltei. 

Iată numai câteva exemple şi ele pot fi mult mai multe care ne obligă să 
luăm în consideraŃie „unii factori de risc” din producŃia agricolă ecologică. 

Un produs agro-alimentar este considerat ecologic dacă este produs într-
un teren/parcelă care au fost certificate ca ecologice. Este cunoscut faptul că 
certificarea pentru producŃia ecologică este relativ simplă şi are ca punct forte 
aşa numita perioadă de conversie de la producŃia agricolă de tip convenŃională la 
cea de tip ecologic. 

Ori în aceste condiŃii nimeni nu poate garanta că terenul nu este poluat sau 
se află sub influenŃa unei surse  (ascunse) de poluare. De asemenea, nu există 
garanŃia că au fost aplicate în întregul „flux tehnologic” a tuturor măsurilor care 
să asigure siguranŃa alimentară a produselor recoltate ca alimente sau materii 
prime alimentare. 

De aceea considerăm că sunt suficiente motive să nu întrebăm dacă există, 
întradevăr factori de risc în producŃia legumicolă ecologică, care sunt acestea şi 
în ce măsură pot fi controlaŃi printr-un sistem eficient de monitorizare? 

Este important să arătăm că semnalele din literatura de specialitate arată 
că există asemenea factori de risc şi că ei pot fi monitorizaŃi prin sistemul 
HACCP – vezi Organic HACCP – Fifth Framework Programme, contract QLRT 
-2002-02245, documentaŃii FIBL-ElveŃia/2005; Junes Riddle-Risks of Organic 
vs. Connventional Food, 2004; Patricia L. Farnese, University of Saskatchewan, 
Canada/Agricultural Policy Framework /2004-2006; Antonio Catara – 
Traceability as tool – provide information (Catania, 2006). 

Cercetările pentru realizarea programului de lucru corespunzător acestei 
etape au la bază Planul de realizare a proiectului. 

Acest plan – corespunzător etapei aIV-a a fost discutat şi analizat în 
cadrul a trei întâlniri preliminare cu fiecare din parteneri şi apoi într-un 
workshop intitulat „Factori de risc în legumicultura ecologică şi folosirea 
HACCP” organizat la UŞAMV Iaşi în săptămâna 1-5 martie a.c. 

Conform planului şi evaluând posibilităŃile existente în funcŃie de 
circumstanŃele actuale s-a ajuns la concluzia că Planul de realizare a proiectului 
pentru această etapă este pe deplin posibil şi se va desfăşura pe 
activităŃi/parteneri/judeŃe în trei etape: 

- elaborarea documentaŃiei ştiinŃifice; 
- culegerea datelor din teren; 
- prelucrarea datelor şi elaborarea rapoartelor de către parteneri. 
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Cea mai discutată problemă a fost cea a posibilităŃilor de implementare a 
HACCP, mai ales în circumstanŃele în care, producŃia ecologică de legume nu a 
demarat sau nu a evoluat în mod semnificativ. 

În aceste condiŃii coordonatorul de proiect, împreună cu partenerii au 
căzut de acord pentru realizarea unor simulări pentru localităŃile cu cele mai 
mari şanse obiective (naturale) pentru producerea legumelor ecologice. 

În acest mod, obiectivele proiectului pot fi realizate, mai ales că prin 
descrierea proiectului nu sunt făcute precizări de realizare a cercetărilor strict 
numai în ferme ecologice. De asemenea, s-a convenit ca exemplele de 
ferme/exploataŃii ecologice existente să fie prezentate (opŃional) ca studii de caz 
distincte (Câmp experimental legumicol UŞAMV Iaşi, Câmp experimental 
SCDL Bacău şi Ferma organică Spătăreşti- Suceava). 

În final au fost stabilite responsabilităŃile pe fiecare partener inclusiv 
domeniile de competenŃă. Acestea corespund Planului de realizare a proiectului, 
dar s-a accentuat pe necesitatea colaborării permenente mai ales pentru 
domeniile comune. 
 

CAPITOLUL 2 
Raport privind activităŃile IV.1 – Elaborarea modelului pentru analiza 
factorilor de risc; stabilirea factorilor de risc şi a punctelor critice de 

control, întocmirea diagramelor HACCP 
 
2.1. Introducere 
În raportarea acestei activităŃi vom prezenta câteva elemente de 

circumstanŃă tehnico-ştiinŃifică prin care să fie pe deplin înŃeles conŃinutul 
acesteia. 

ExperienŃa proprie echipei de cercetare şi în mod evident marea masă de 
informaŃie ştiinŃifică pe tema agriculturii ecologice, pune în evidenŃă faptul că în 
toate Ńările lumii, în toate sistemele economice unde s-a încercat trecerea la 
agricultură ecologică au apărut anumite reŃineri. 

Principalele reŃineri sunt din partea producătorilor de produse agricole. 
Aceştia au ca principal argument teama de reducerea recoltelor şi implicit 
reducerea veniturilor, ca şi nesiguranŃa unei valorificări suficient de rentabile. 

Pe o altă direcŃie se înscrie teama de noutatea tehnologică a practicării 
unei agriculturi ecologice. Această teamă este justificată de neîncrederea în 
posibilităŃile tehnice în general necunoscute, prin care fermierul va lupta cu unii 
factori de risc determinaŃi de: potenŃialul de fertilitate al solului, atacul bolilor şi 
al dăunătorilor, gradul de îmburuienare, tardivitatea recoltei s.a. Este cunoscut 
că în agricultura convenŃională fertilitatea solului este corectată uşor prin 
fertilizarea chimică (de bază sau fazială), atacul bolilor, dăunătorilor şi al 
buruienilor este aproape perfect controlat prin folosirea pesticidelor specifice 
(insecto-fungicide, erbicide), timpurietatea recoltei este stimulată prin folosirea 
substanŃelor bioactive. 
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Din partea consumatorilor şi a unor comercianŃi se exprimă 
neîncrederea în valoarea produselor ecologice determinată de lipsa pesticidelor 
şi a altor substanŃe chimice de sinteză din practicile de cultivare. 

În acelaşi timp, preŃurile relativ ridicate, justificate din punct de vedere al 
producătorilor, nu sunt de natură să încurajeze consumatorii, care încă nu sunt 
dispuşi să plătească acest preŃ sau nu au posibilităŃi financiare/materiale pentru a 
achita aceste costuri. 

Nu puŃin de luat în seamă sunt şi unele argumente temeinic justificate de 
unii economişti. Aceştia arată pe bună dreptate că proiectarea unei agriculturi 
ecologice nu este numai în folosul celor care consumă produse ecologice şi care, 
deci, susŃin financiar acest tip de agricultură, ci şi al celorlalŃi membrii ai 
comunităŃii. 

Beneficiile agriculturii ecologice/organice sunt diverse, pe termen scurt, 
dar mai ales pe termen lung şi interesează sau sunt de folos întregii comunităŃi. 
Ca urmare, întreaga comunitate trebuie să suporte costurile ocazionate de aceste 
producŃii şi nu numai producătorii şi consumatorii. 

În sprijinul acestei idei prezentarea acestor beneficii sau aşa-numita 
,,constelaŃii de valori a agriculturii ecologice” după Jim Riddle, de la Rodole 
Institute (2005): calitatea solului, calitatea apei, siguranŃa fermei, aromele 
produselor, calitatea alimentelor, siguranŃa alimentară, securitatea alimentară, 
sănătatea, biodiversitatea, diversitatea genetică, îmbunătăŃirea condiŃiilor pentru 
animale, controlul eroziunii mediului, reducerea CO2 din atmosferă, 
trasabilitatea, venitul fermei, sustenabilitatea fermei, integritatea, onestitatea şi 
solidaritatea fermierilor, nevoile de spiritualitate, înŃelegerea vieŃii, munca cu 
natura, supravieŃuirea speciilor s.a. 

 
2.2 Material şi metodă  
NoŃiunea de factor de risc, constă în fenomene, procese, acŃiuni din 

exteriorul sau interiorul unui sistem (sistem biologic, de exemplu) care poate 
pertuba sistemul (sau relaŃiile dintre elementele sistemului). O cultură oarecare 
de legume, bine îngrijită, reprezintă un sistem ale cărui elemente şi relaŃii sunt 
iniŃiate, dirijate şi controlate de om (fermier). Orice intervenŃie din afară sau din 
interior care poate perturba acest sistem este definit ca un pericol. Probabilitatea 
ca acest pericol să afecteze sistemul luat în cauză reprezintă riscul sau cu alte 
cuvinte riscul este probabilitatea unui pericol de a afecta sistemul. 

Categorisirea pericolelor sau riscurilor sau a factorilor de risc intră 
adesea în atenŃia societăŃii, organisme etc. cu implicaŃii în evaluarea, prevenirea, 
controlul şi chiar compensarea pagubelor produse de anumiŃi factori de risc. În 
această categorisire se are în vedere distincŃia doar între factorii de risc şi 
greşelile tehnice de exemplu. 

În acest sens, în proiectul nostru considerăm ca fiind factori de risc acei 
factori care acŃionează în mod obiectiv, nu au putut fi preveniŃi, sau care la 
începutul procesului aveau o probabilitate mică. Aceşti din urmă factori pot fi 
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consideraŃi factori de risc asumaŃi. În anumite circumstanŃe factorii de risc 
asumaŃi pot fi scăpaŃi de sub control. 

De exemplu, o secetă puternică primăvara poate fi un factor de risc pentru 
o cultură de spanac înfiinŃată prin semănat în epoca optimă (15.03-15.04), dar 
semănatul spanacului în epoca 15.07-15.08 este o greşeală, riscul secetei în 
această perioadă este foarte mare şi, de asemenea, este cunoscut. 

Studiul factorilor de risc necesită o anumită sistematizare, categorisire, 
tipizare. De exemplu, în circumstanŃele proiectului am definit câŃiva factori de 
risc cum ar fi: factori de risc pedologic şi agrochimic, factori de risc biologic 
(agenŃi patogeni, dăunători, buruieni), factori de risc chimic şi biochimic, 
factori de risc climatic/meteorologic s.a. 

După cum este evident, aceşti factori sunt diverşi prin conŃinut, mod de 
acŃiune, pagubele ce le pot produce, caracterul cronic sau acut s.a. în acest 
context, categorisirea factorilor de risc este necesară şi utilă pentru studiul lor 
întrucât face necesară o anumită expertiză profesională din partea celor care îi 
studiază. 

Pentru fiecare factor de risc sunt importante următoarele elemente de 
analiză: 

-definirea factorului, denumire factorului; 
-natura factorului (chimică, pedologică, biologică, tehnică, microbiologică 

ş.a.m.d.); 
-circumstanŃele favorizante; 
-momentul când acŃionează; 
-limitele de acŃiune sau manifestare; 
-pagubele pe care le produce (când se depăşesc limitele admisibile); 
-evoluŃia factorului sau dinamica; 
-posibilităŃi de control, inclusiv eliminare (inclusiv măsurile preventive şi 

corective) 
-modalităŃi standard (oficiale, recomandate) de monitorizare. 
Cunoaşterea factorilor de risc (analiza, modalităŃile de control s.a.) este 

necesară pe întregul flux tehnologic al unei culturi, începând de la alegerea 
terenului până  la recoltare, condiŃionare, ambalare şi transport. 

În producŃia agricolă ecologică, care deja presupune că mulŃi factori de 
risc, mai ales chimic (agrochimic, biochimic etc), sunt eliminaŃi prin practicile 
folosite în cultivarea plantelor în sistem ecologic, apariŃia factorilor este 
iminentă, având în vedere ,,pretenŃiile” ridicate faŃă de recoltă deci punctul de 
vedere al siguranŃei alimentare. Pagubele unor riscuri sunt mult mai mari având  
în vedere că valoarea unitară a produsului ecologic este mult mai mare. În 
acelaşi timp, există posibilitatea compromiterii produsului şi riscul pierderii 
încrederii consumatorului în produsele ecologice în general. 

Iată de ce este necesară o supraveghere strictă a procesului de producŃie. 
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2.3. Rezultate obŃinute 
Această supraveghere a fluxului tehnologic trebuie să elimine factorii 

nefavorabili aleatorii şi, mai ales, pe cei de risc, prezenŃi în anumite faze ale 
fluxului tehnologic.  

O metodă modernă recomandată şi folosită în Ńările Uniunii Europene este 
sistemul (sau metoda) denumită „Analiza hazardului. Punctele critice de 
control” – HACCP (Hazard Analysis. Critical Control Points.).  

Conceptul şi sistemul HACCP a apărut la începutul anilor ’60 în SUA. În 
acea perioadă, CorporaŃia „Pillsbury”, Laboratoarele NASA şi Laboratoarele 
Armatei SUA au fost primii care au aplicat această metodă, cu scopul de a 
asigura în procent de 100% o alimentaŃie sigură astronauŃilor, fără riscul 
contaminării biologice, intoxicatiilor alimentare, chimice ori a unor pericole 
fizice.  

Metoda a fost preluată şi de industria alimentară civilă (din 1972), ca un 
mijloc eficient de garantare a siguranŃei produselor alimentare. Faptul că materia 
primă principală provine din ferme de producŃie, metoda a fost extinsă şi în 
tehnologiile de cultură a plantelor. 

 
a. DefiniŃii. ConŃinut  
HACCP este un mod fundamentat ştiinŃific de abordare sistematică a unui 

flux tehnologic pentru identificarea şi analiza hazardului şi riscurilor asociate 
acestuia, pentru stabilirea măsurilor de control a acestora, în vederea obŃinerii 
unui produs sigur. Aşadar metoda permite identificarea şi analiza pericolelor 
asociate diferitelor etape, faze sau secvenŃe tehnologice.  

Orice sistem HACCP este adaptabil oricărui flux tehnologic, în funcŃie de 
mijloacele tehnice, procedeele sau tehnicile de lucru folosite.  

HACCP poate fi aplicat în orice împrejurări în care este necesară 
obŃinerea unui produs garantat (sănătos, în concordanŃă cu cerinŃele standardelor 
şi pieŃii), prin aplicarea unei tehnologii pe a cărui flux hazardul se asociază cu 
riscul.  

În acest context, hazardul şi riscul au definiŃii specifice, cu o semantică 
restrânsă.  

• Hazardul este o întâmplare neaşteptată (neprevăzută) cu efect dăunător 
asupra consumatorilor de bunuri. Corespunde cel mai bine în limba română 
cuvântul pericol. 

• Riscul exprimă probabilitatea ca hazardul (pericolul) să fie realizat (să 
aibă loc). AlŃi termeni principali folosiŃi în sistemul HACCP sunt definiŃi în 
continuare.  

• Analiza hazardului constă într-un sistem de analizare a semnificaŃiei 
unui pericol asupra siguranŃei produsului şi, implicit, consumatorului.  

• Aprecierea riscului constă într-o caracterizare a posibilităŃilor de 
realizare a efectelor negative ale pericolului.  
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• Punctul critic de control (PCC) reprezintă un punct, o fază sau un 
procedeu la care controlul poate fi aplicat, iar pericolul pentru siguranŃa 
produsului poate fi prevenit, eliminat sau redus la un nivel acceptabil.  

• Măsurile preventive reprezintă activităŃile menite să elimine pericolul 
sau să îl reducă la limite acceptabile.  

• Monitorizarea constă în efectuarea de observaŃii sau măsurători care 
apreciază dacă măsurile preventive la PCC sunt implementate efectiv/corect.  

• Limita critică este valoarea unei măsuri preventive determinate în 
timpul monitorizării care face distincŃii între ce este acceptabil şi inacceptabil.  

• AcŃiunea corectivă este orice acŃiune care se ia când rezultatul 
monitorizării, la punctele critice de control, indică o pierdere a controlului.  

• DeviaŃia (abaterea) înseamnă devierea de la limitele critice.  
• Diagrama fluxului (tehnologic) este o reprezentare sistematică a 

secvenŃelor fazelor sau operaŃiunilor folosite în obŃinerea unui anumit produs.  
 
b. FuncŃii şi principii  
Succesul aplicării sistemului HACCP cere o deplină angajare şi implicare 

a managementului şi forŃei de muncă. De asemenea se cere o abordare 
multidisciplinară, adică, după caz, folosirea de cunoştinŃe şi specialişti în 
legumicultură, agrochimie, mecanizare, irigare, protecŃia plantelor, tehnologia 
produselor legumicole, sănătate publică, protecŃia mediului ş.a.  

Realizarea integrării cunoştinŃelor şi specialiştilor are loc de către un 
specialist în HACCP, având sprijinul nemijlocit al conducătorului societăŃii.  

De asemenea, funcŃionarea unui sistem HACCP înseamnă asigurarea 
tuturor mijloacelor materiale şi tehnice necesare, a unui personal instruit şi 
disciplinat.  

Aplicarea sistemului HACCP trebuie să fie compatibilă cu o tehnologie 
standard, specifică pentru fiecare cultură şi în funcŃie de scopul pentru care se 
obŃine produsul legumicol.  

Utilitatea implementării unui sistem HACCP este pusă în valoare numai 
dacă acesta este funcŃional, adică sunt îndeplinite condiŃiile pentru realizarea 
celor patru funcŃii principale:  

1. analiza pericolelor şi riscurilor;  
2. identificarea punctelor critice;  
3. supravegherea execuŃiei;  
4. verificarea eficacităŃii sistemului.  
Realizarea funcŃionalităŃii sistemului HACCP se bazează pe respectarea a 

şapte principii de acŃiune care constituie, în fapt, etape distincte în desfăşurarea 
HACCP ca metodă lucru. Aceste principii sunt prezentate în continuare.  

P1. Efectuarea analizei hazardurilor (pericolelor) care cuprinde:  
- identificarea pericolelor posibile fluxului tehnologic;  
- evaluarea probabilităŃii ca pericolele să se realizeze, adică să devină un risc; 
- stabilirea măsurilor preventive necesare pentru controlul hazardurilor. 
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P2. Determinarea punctelor critice de control (PCC) pentru 
reducerea sau eliminarea riscurilor.  

P3. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate pentru 
supravegherea fiecărui punct critic de control identificat.  

P4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului efectiv al 
punctelor critice de control. 

P5. Stabilirea acŃiunilor corective care trebuie luate atunci când 
monitorizarea indică că un anumit punct critic de control nu se află sub control 
(a apărut o deviaŃie faŃă de limitele critice).  

P6. Stabilirea procedurilor de verificare care să confirme că sistemul 
HACCP lucrează efectiv pe baza documentaŃiei sistemului HACCP, compusă 
din documentarea descriptivă (planul HACCP) şi documentaŃia operaŃională 
(înregistrări operaŃionale conform planului HACCP). 

P7. Stabilirea documentării metodelor, procedurilor şi testelor 
specifice astfel ca aceste principii să fie respectate, cu alte cuvinte, cum se 
verifică conformitatea şi eficacitatea sistemului. 

 
c. Etapele aplicării sistemului HACCP 
Înaintea aplicării sistemului HACCP la un flux tehnologic trebuie 

respectat un minim de condiŃii specifice sectorului de producŃie: asigurarea bazei 
tehnico-materiale, asigurarea unei structuri adecvate de personal, stabilirea 
normelor tehnice obligatorii de-a lungul fluxului, respectarea normelor de 
protecŃia muncii, respectarea normelor de igienă etc. 

În timpul identificării pericolelor, evaluărilor, operaŃiunilor ulterioare, 
schiŃării şi aplicării sistemelor HACCP, atenŃie deosebită se va acorda 
impactului unor elemente tehnologice (alegerea terenului, înfiinŃarea culturii, 
lucrările de întreŃinere şi recoltarea), a materialelor folosite (îngrăşăminte, 
erbicide, insectofungicide, substanŃe bioactive, apa de irigat) şi, în special, a 
acelor secvenŃe referitoare la: sortarea, condiŃionarea, ambalarea, păstrarea şi 
transportul recoltei. 

HACCP trebuie să fie aplicat la fiecare operaŃie specifică separat: 
aplicarea tratamentelor fitosanitare, condiŃionare, ambalare etc. Punctele critice 
de control identificate în orice tehnologie cadru nu sunt suficiente, pentru că 
circumstantele specifice din orice fermă sunt diferite. 

Aplicarea HACCP trebuie să fie revăzută şi făcute schimbările necesare 
când se produc modificări în secvenŃele tehnologice, materialele folosite, 
destinaŃia recoltei ş.a.m.d. 

Aplicarea principiilor HACCP în implementarea sistemului se realizează 
printr-o succesiune logică de aplicare (Logic Sequence of Application) formată 
din 12-14 etape (E) obligatorii (fig. 2.1).  

E1 – Definirea scopului acŃiunii de implementare a sistemului HACCP  
Această etapă se va realiza de conducerea colectivă, împreună cu 

personalul tehnic, economic şi administrativ al societăŃii. Prin decizia 
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conducătorului societăŃii se instituie obligativitatea respectării normelor 
necesare implementării sistemului HACCP.  

Pentru început se recomandă aplicarea metodei HACCP la anumite 
pericole, de exemplu: excesul de pesticide şi îngrăşăminte, alegerea neadecvată 
a momentului de recoltare. Studiile pentru fiecare din pericolele avute în vedere 
urmează apoi a fi cumulate într-un studiu integrant.  

E2 – Constituirea echipei HACCP  
Echipa care răspunde de implementarea sistemului HACCP este fomată 

din specialişti cu experienŃă (experŃi) în procesul de producŃie (managerul 
general, inginerul şef, şeful de fermă, specialişti pe probleme de pedologie, 
agrochimie, fitoprotecŃie, mecanizare, controlul calitativ al producŃiei). Echipa 
cuprinde maximum 5–6 persoane. Liderul echipei este un specialist cu 
experienŃă în HACCP.  

Echipa are misiunea de a întocmi planul HACCP şi de a face o ierarhizare 
a pericolelor pe clase şi ce pericole (clase de pericole) se vor avea în vedere.  

E3 – Descrierea produsului  
Produsul legumicol care se va obŃine trebuie descris în amănunŃime, 

conform standardelor sau caietului de sarcini stabilite cu clientul. Se fac referiri 
speciale la condiŃiile de calitate, modul de ambalare şi transport.  

E4 – Identificarea intenŃiei de folosire  
Modul de folosire a produsului se bazează pe preferinŃa consumatorilor. 

Se are în vedere destinaŃia de folosire a produsului: consum în stare proaspătă, 
pe piaŃa internă sau export, păstrare peste iarnă, prelucrare şi conservare ş.a.  

E5 – Întocmirea diagramei de flux tehnologic  
Diagrama de flux tehnologic este întocmită de echipa HACCP. Diagrama 

va cuprinde toate etapele (fazele) care concură la obŃinerea produsului. Când se 
aplică HACCP pentru o anumită operaŃie se au în vedere etapele (fazele) 
precedente şi ulterioare acelei operaŃii.  

E6 – Verificarea diagramei de flux tehnologic pe teren 
În cazul culturilor legumicole această verificare constă, în mod practic, în 

asigurarea realizării etapelor fluxului, avându-se în vedere, în mod special, 
resursele materiale, financiare şi umane care concură la realizarea diagramei de 
flux tehnologic.  

E7 – Efectuarea analizei pericolelor asociate cu fiecare etapă a 
fluxului tehnologic şi prezentarea tuturor măsurilor pentru a controla 
pericolele identificate (vezi P1).  
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E1 Definirea scopului acŃiunii de implementare a sistemului HACCP 

 ↓ 

E2 Constituirea echipei HACCP 

 ↓ 

E3 Descrierea produsului 

 ↓ 

E4 Identificarea intenŃiei de folosire 

 ↓ 

E5 Întocmirea diagramei de flux tehnologic 

 ↓ 

E6 Verificarea diagramei de flux tehnologic pe teren 

 ↓ 

E7 
Efectuarea analizelor pericolelor asociate cu fiecare etapă a fluxului tehnologic 

şi prezentarea tuturor măsurilor pentru a controla pericolele identificate 

 ↓ 

E8 Determinarea PCC 

 ↓ 

E9 Stabilirea limitelor critice pentru fiecare PCC 

 ↓ 

E10 Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare PCC 

 ↓ 

E11 Stabilirea acŃiunilor corective 

 ↓ 

E12 Stabilirea procedurilor de verificare 

 
Fig. 2.1 – Succesiunea logică de aplicare a HACCP 

 

Toate pericolele rezonabil posibile a avea loc la fiecare etapă a fluxului 
tehnologic de la alegerea terenului şi alegerea soiului până la livrarea recoltei 
trebuie să fie în atenŃia echipei HACCP. Pentru fiecare pericol posibil sunt 
stabilite măsurile de prevenire sau diminuare care se impun.  

E8 – Determinarea PCC (vezi P3)  
Determinarea unui punct critic de control în sistemul HACCP poate fi 

uşor realizată prin folosirea „arborelui de decizie” prezentat de normativele 
stabilite de organismele abilitate. Pentru industria alimentară, de exemplu, se 
foloseşte, în acest sens, modelul stabilit de „Codex Alimentarius”. La culturile 
agricole nu sunt stabilite asemenea normative. De aceea, în mod informativ, în 
figura 2.2, este prezentat un model al „Arborelui de decizie”.  

Aplicarea unui arbore de decizie trebuie să fie flexibilă, în funcŃie de 
natura operaŃiei la care se face identificarea punctului critic de control.  

Dacă a fost identificat un pericol şi nu există nici o măsură de control în 
acea etapă, atunci produsul sau procesul trebuie modificate în acea etapă sau la o 
etapă anterioară sau ulterioară, pentru a putea fi introdus un punct de control.  
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E9 – Stabilirea limitelor critice pentru fiecare PCC  
Limitele critice trebuie să fie specificate şi validate, dacă este posibil, la 

fiecare PCC. În unele situaŃii se poate stabili mai mult de o limită critică pentru 
o anumită etapă. Criteriile folosite adesea sunt: măsurarea temperaturii, a 
umidităŃii relative, a concentraŃiei soluŃiei solului, pH-ului, densitatea 
dăunătorilor sau a sporilor etc.  

E10 – Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare PCC (vezi 
P4)  

Sistemul de monitorizare trebuie să fie capabil de a detecta pierderea 
controlului la un PCC. Mai mult, monitorizarea ar trebui, în mod ideal, să 
asigure această informaŃie în timp util, care să permită corectarea necesară 
restabilirii controlului procesului pentru a preveni depăşirea limitelor critice. 
Dacă este posibil, procesele de corectare trebuie să aibă loc atunci când 
rezultatele monitorizării indică o tendinŃă de pierdere a controlului în punctele 
critice de control. Corectarea trebuie făcută înainte de a avea loc deviaŃia. Datele 
obŃinute prin monitorizare trebuie evaluate de o persoană special desemnată care 
posedă cunoştinŃe şi are autoritatea de a lua măsurile corective. Dacă 
monitorizarea nu este continuă, frecvenŃa monitorizării trebuie să fie suficient de 
mare pentru a asigura controlul.  

 
Fig. 2.2 – Schema arborelui de decizie pentru determinarea PCC 
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Toate înregistrările şi documentele asociate cu monitorizarea punctelor 
critice de control trebuie să fie semnată de persoana care face monitorizarea şi 
de responsabilul oficial al societăŃii.  

E11 – Stabilirea acŃiunilor corective (vezi P5)  
AcŃiunile corective trebuie realizate pentru fiecare PCC din sistemul 

HACCP. AcŃiunile trebuie să asigure aducerea sub control a punctelor critice de 
control. DeviaŃiile şi dispoziŃiile trebuie să fie inregistrate în documentele 
sistemului HACCP.  

E12 – Stabilirea procedurilor de verificare (vezi P6)  
Metodele de verificare şi audit, procedurile şi testele, incluzând prelevarea 

randomizată de probe, pot fi folosite pentru a verifica dacă sistemul HACCP 
lucrează corect. FrecvenŃa verificărilor trebuie să fie suficient de mare pentru a 
confirmă că sistemul lucrează efectiv. Ca exemple de verificare se pot include:  

• Revizuirea sistemului şi a tuturor înregistrărilor din sistem;  
• Revizuirca deviaŃiilor şi a reclamaŃiilor din partea beneficiarilor;  
• Confirmarea faptului că punctele critice de control sunt sub control.  
Când este posibil, activităŃile de validare trebuie şi includă acŃiuni care să 

confirme eficacitatea tuturor elementelor planului HACCP.  
E13 – Stabilirea documentaŃiei şi Ńinerea evidenŃei înregistrărilor (vezi  

P7)  
łinerea unei evidente stricte şi eficiente este o cerinŃă esenŃială pentru 

aplicarea unui sistem HACCP. Procedurile trebuie să fie documentate. łinerea 
evidentei documentaŃiei şi înregistrărilor trebuie să fie corespunzătoare naturii şi 
mărimii operaŃiilor.  

Ca exemple de documentaŃie sunt:  
• Analiză pericolelor;  
• Determinarea punctelor critice de control;  
• Determinarea limitelor critice.  
Că exemple de înregistrări sunt:  
• ActivităŃile de monitorizare a punctelor critice de control:  
• DeviaŃiile şi acŃiunile corective asociate.  
E14 – Revizuirea şi schimbarea sistemului HACCP  
Această etapă constă într-o verificare bine documentată a tuturor 

activităŃilor prevăzute în planul HACCP, în scopul modificării planului HACCP 
atunci când este necesar.  

Etapa este necesară în circumstanŃe ca:  
evoluŃia informaŃiilor tehnico-ştiinŃifice referitoare la produsul planificat a 

se obŃine;  
- schimbări neprevăzute ale condiŃiilor naturale de mediu;  
- schimbări obiective ale unor secvenŃe tehnologice;  
- schimbări ale unor materii şi materiale;  
- schimbări în sistemul de mecanizare;  
- cerinŃe noi ale beneficiarului produsului legumicol;  
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- schimbări ale standardelor de calitate privitoare la produs;  
- ineficacitatea unor măsuri de prevenire etc. 

 
d. Instruirea personalului  
Instruirea personalului din producŃie, cercetare, învăŃământ şi la nivelul 

organismelor guvernamentale în ceea ce priveşte principiile şi modul de folosire, 
dar şi conştientizarea crescândă a consumatorilor sunt elemente esenŃiale pentru 
implementarca efectivă a HACCP.  

Instruirea specifică la un anumit loc de muncă unde se aplică un plan 
HACCP trebuie să aibă în vedere instrucŃiunile şi procedeele de lucru care au 
obiective bine definite la fiecare PCC.  

De importantă vitală este cooperarea între toŃi factorii de decizie implicaŃi: 
proprietarul fermei, personalul tehnic de execuŃie, beneficiarul recoltei, industria 
alimentară, organelle guvernamentale de protecŃie a consumatorilor, 
organizaŃiile de consumatori etc.  

Se vor asigura condiŃii propice pentru instruirea comună a factorilor 
implicaŃi (fermier, unitate de comercializare, fabrică şi autorităŃi de control) care 
va asigura, astfel, un contact permanent între aceştia şi un climat de înŃelegere în 
aplicarea practică a HACCP.  

 
2.4. Concluzii:  
HACCP este un sistem şi o metodă de lucru şi control cu următoarele 

utilităŃi pentru studiul factorilor de risc şi prezintă următoarele caracteristici:  
1. Este o abordare sistematică şi ştiinŃifică.  
2. Are un caracter activ (proactiv) şi preventiv.  
3. Are implicaŃii asupra balanŃei post-venit.  
4. Identifică toate pericolele ce pot fi intuite.  
5. Concentrează resursele tehnice spre activităŃile critice.  
6. Permite reducerea pierderilor prin măsuri preventive.  
7. Vine în completarea altor sisteme de prevenire şi control.  
8. Are recunoaştere internaŃională (FAO, OMS, Codex Alimentarius).  
9. Se sprijină pe disciplină şi sârguinŃă.  
10.  Asigură încredere în calitatea recoltei.  
11.  Determină siguranŃă în realizarea unui flux tehnologic nou.  
12.  Este aplicabilă în special pentru calitatea produselor, dar şi pentru alte 

caracteristici.  
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Capitolul 3 
Raport privind Activitatea IV.2- Culegera datelor referitoare la 
factorii de risc pe baza diagramei HACCP într-un număr  

corespunzător de locaŃii 
 
3.1. Introducere 
Tehnologiile de cultivare a legumelor prezintă o mare variabilitate, 

determinată de numărul mare de specii, subspecii, varietăŃi şi forme de plante 
legumicole, ca şi de varietatea mare a sistemelor de cultivare: în câmp şi în teren 
protejat, în sisteme convenŃionale şi în sisteme neconvenŃionale (biologic, 
ecologic, organic), culturi în ogor propriu, în culturi duble sau succesive, 
intercalate ori asociate s.a. 

Stabilirea factorilor de risc necesită în mod obligatoriu cunoaşterea 
tehnologiilor de cultivare căci aceşti factori se interferează cu sistemul de 
cultură pe parcursul tehnologiei.  

Din literatura de specialitete, ca şi din experienŃa proprie rezultă că 
numărul, diversitatea şi natura factorilor de risc este destul de mare şi capătă 
elemente de discuŃie în funcŃie de fiecare cultură şi în general, în funcŃie de 
marea diversitate a tehnologiilor de cultivare. 

În acŃiunea noastră scopul principal a fost acela de a defini, caracterizare 
şi omologa modul de acŃiune a principalilor factori de risc din culturile 
legumicole, inclusiv în condiŃiile practicilor de cultivare ecologice. 

Pentru atingerea acopului am avut ca obiective prezentarea următoarelor 
categorii de factori de risc: 

-factori de risc pedologi; 
-factori de risc agrochimici; 
-factori de risc meteorologic/climatic; 
-factori de risc orografici; 
-factori de risc biologic (boli şi dăunători) 
-factori de risc economi s.a.  

 
3.2. Material şi metodă 
Culegerea datelor pentru depistarea, caracterizarea şi analiza principalilor 

factori de risc a fost relizată în perioada anului 2008 (ianuarie-iunie), dar 
folosind şi unele observaŃii culese în etapele anterioare. 

Pentru stabilirea factorilor de risc pe culturi sau grupe de culturi au fost 
analizate tehnologiile de cultivare, pe baza cărora au fost întocmite diagramele 
HACCP, conform modelului din fig. 1. 

Factorii de risc acŃionează în anumite etape care, conform metodologiei 
sistemului HACCP, reprezintă puncte critice de control (PCC). Etapa, faza, 
secvenŃa sau operaŃiunea din fluxul tehnologic reprezintă un punct critic de 
control dacă se află sau se poate afla sub incidenŃa unui factor de risc. 



19 
 

Determinarea etapelor/fazelor secvenŃelor tehnologice ca puncte critice de 
control a fost relizată cu ajutorul arborelui de decizie (decision tree), conform 
schemei din fig. 2. 

Cercetările au fost realizate în judeŃe din Regiunea de Nord-Est a 
României, în bazinul şi microzone tradiŃional legumicole şi unde sunt condiŃii 
pentru trecerea la sistemul de legumicultură ecologică. 

 Din cele şase judeŃe: Suceava, Botoşani, NeamŃ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, au 
fost realizate investigaŃii în peste 30 de localităŃi şi peste 60 de ferme, 
microferme sau exploataŃii familiale. ObservaŃiile au avut în vedere culturi 
tradiŃionale din fiecare localitate sau exploataŃie familială (locaŃie), luând în 
considerare atât culturi  de mare importanŃă economică (tomate) ca şi 
pretabilitatea unor culturi pentru sistemul de agricultură ecologică. 

Studiul factorilor de risc a fost realizat în mod diferit în funcŃie de 
categoria sau grupa de categorii de factori de risc. 

Pentru factorii de risc determinaŃi de condiŃiile de cadru natural (factori 
pedo-climatici) ca şi pentru cei de risc biologic (boli şi dăunători) a fost folosită 
metoda monografică (descriere integrală) iar pentru factorii economici a fost 
folosită o metodă mai analitică pe bază de chestionar (metoda interviului). 

În cadrul acestei ultime metode, adesea unii factor de risc de natură 
economică se intersectează sau ,,cooperează” având un efect sinergic mărind 
gradul de risc al pericolului în punctul critic de control.  

În continuare este prezentat ,,Chestionarul factorilor de risc economic” 
elaborat de colectivul ICES Iaşi. 
 

 
Chestionar privind studiul factorilor de risc economic în producŃia de 

legume în Regiunea de Nord-Est 
 

I. Date generale 
Numele şi prenumele ……………………………………………………………………… 
Sat …………………… comuna …………………….  judeŃ ………………….…………. 

Vârsta …….      Sexul    M �   F      � 
Profesia ……………………………………………………………………………………. 
Pregătirea profesională / clase absolvite …………………………………………………... 
Locul de muncă ……………………………………………………………………………. 
Calificări în agricultură (cursuri absolvite) ………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

II . Studiul factorilor de risc economic şi social pentru legumicultură 
 

1. Care este situaŃia juridică a exploataŃiei? 

� fără personalitate juridică 

� gospodărie Ńărănească privată/PFA 
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� AF 

� SRL 

� Societate agricolă 

� AsociaŃie 

� Altele. SpecificaŃi …………………………………………………………  
2. Ce suprafaŃă cultivaŃi cu legume ? 

sere ……….. mp,   solarii …….mp,   câmp……. (ari) 
3. Ce specii de legume cultivaŃi şi pe ce suprafeŃe? 

………………………………………………………………………………………….. 
4. Ce sistem de cultură a legumelor practicaŃi? 

�  protejat (sere, solarii) 

�  în câmp 
5. În ce categorie se încadrează ferma Dvs. legumicolă? 

�  producŃie convenŃională 

�  în conversie spre legumicultura ecologică 

�  certificată ecologic (certificată prin ……………………………………….) 
6. CultivaŃi legume în sistem ecologic? 

� DA 

� NU 
7. Ce specii de legume cultivaŃi în sistem ecologic şi pe ce suprafaŃă? 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

8. Care este dotarea tehnică de care dispuneŃi (maşini, utilaje, instalaŃii, spaŃii de depozitare, 
spaŃii de cazare pentru animale, mijloace de transport: hipo, persoane, marfă)? 
………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….……… 

 
9. AveŃi posibilităŃi de irigare ? 

� DA 
�  NU 

10. Care este suprafaŃa irigată ? ………………………………………………..………………. 
11. Ce metode de irigare a culturilor utilizaŃi ? 

………………………………………………………………………….……………………
……...………………………………………………………………………………………. 

12. Care este sursa de apă pentru irigaŃii şi care este calitatea apei ? 
………………………………………………………………………………………………. 

13. Cum combateŃi buruienele din culturile legumicole? 
      ………………..…………………………………………………………………………… 
14. Cum combateŃi bolile şi dăunătorii culturilor legumicole? 
mecanic/chimic/mecanic+chimic 

……………………………………………………………………………………...……… 
15. De unde vă procuraŃi seminŃele / răsadurile pentru producŃia convenŃională de legume ? 
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�  din producŃia proprie 

�  furnizori certificaŃi 

�  alte categorii de furnizori 
EnumeraŃi furnizorii ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

16. De unde vă procuraŃi seminŃele / răsadurile pentru producŃia de legume ecologice? 

�  din producŃia proprie 

�  furnizori certificaŃi 

�  alte categorii de furnizori 
EnumeraŃi furnizorii ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 

17. De unde vă procuraŃi îngrăşămintele ? 

� gospodărie proprie 

� furnizori certificaŃi (pentru legumicultura ecologică) 
EnumeraŃi ……………………………………………………………………… 

� furnizori necertificaŃi 
EnumeraŃi ……………………………………………………………………… 

18. Care sunt furnizorii pentru insecticide şi erbicide ? 
 ..………………………………………………………………………………………………… 
19. CâŃi membri ai familiei Dvs. lucrează în legumicultură? 
     ……………………………………………………………………………………………… 
20. În satul Dvs. există forŃă de muncă disponibilă ? 

� DA 
�  NU 

21. AngajaŃi forŃă de muncă ? 

� DA 
�  NU 

22. Cât costă ziua de muncă în legumicultură? ..……………………………………………… 
23. Care au fost producŃiile de legume, pe specii, în anul 2007 ? (kg)    
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
24. Care a fost producŃia ecologică obŃinută în anul 2007, pe specii legumicole? 
    ……………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
25. Ce procent din producŃia totală de legume este destinat comercializării ? 

………………………………………………………………………………...…………… 
26. Ce activităŃi faceŃi pentru pregătirea producŃiei pentru piaŃă (sortare, spălare, preambalare, 

depozitare, transport etc.)? 
……………………………………………………………………………………………… 

27. AveŃi precontracte încheiate pentru vânzarea producŃiei de legume convenŃionale? 
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� NU 

� DA   
28. Vă rugăm, specificaŃi cantitatea precontractată, pe specii de legume (kg) 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

29. AveŃi precontracte încheiate pentru vânzarea producŃiei de legume ecologice? 

� NU 

� DA   
30. Vă rugăm, specificaŃi cantitatea precontractată, pe specii de legume ecologice (kg) 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

31. Care este modalitatea de valorificare a producŃiei de legume (vă rugăm să faceŃi evaluarea 
în procente): 
a) legume convenŃional: 

�  contracte (……….  %) 

� vânzare pe piaŃa liberă ( ……….  %) 

� procesate pentru vânzare ( ……….  %) 

�  consum propriu ( ………….  %) 
b) legume ecologice: 

�  contracte (……….  %) 

� vânzare pe piaŃa liberă ( ……….  %) 

� procesate pentru vânzare ( ……….  %) 

�  consum propriu ( ………….  %) 
 
32. La ce distanŃă şi unde se află cel mai apropiat beneficiar (piaŃă) ? ………………………… 
33. ŞtiŃi care sunt cele mai apropiate pieŃe unde se vând legume ecologice ? 
    ………...……………………………………………………………………………………… 
34. Cine vinde producŃia la piaŃă ? 
    ……………………………………………………………………………………………… 
35. Câte zile pe an stă unul dintre membrii familiei la piaŃă, cu marfă? 
      ……………………………………………………………………………………………… 
36. PuteŃi să ne spuneŃi cât aŃi cheltuit pentru legumicultură, în anul 2007? 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
37. Cu ce procent credeŃi că sunt mai ridicate costurile pentru producerea legumelor 
ecologice? 
      ……………………………………………………………………………………………… 
38. Care au fost preŃurile medii de vânzare, pe specii legumicole, în anul 2007? (lei/kg) 
       ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
39. Care au fost preŃurile medii de vânzare, pe specii de legume ecologice, în anul 2007? 
(lei/kg) 
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      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
40. Care este nivelul anual al veniturilor obŃinute din legumicultură? 

………………………………………………………….. (RON) 
41. FaceŃi o evaluare a veniturilor obŃinute, anual, din legumicultura ecologică. 

………………………………………………………… (RON) 
42. Ce resurse financiare aŃi avut pentru investiŃii în legumicultură ? (100%) 

� surse proprii (vânzarea producŃiei agricole, salarii, pensii etc.) (..… %) 

� credite bancare (..… %) 

� finanŃări nerambursabile (..… %) 

� împrumuturi de la cunoştinŃe (..… %) 
43. Care au fost resursele financiare de înfiinŃare a exploataŃiei de legume ecologice? (100%) 

�  resurse proprii (..… %) 

�  credite bancare (..… %) 

�  finanŃări nerambursabile (..… %) 

�  alte situaŃii (specificaŃi) ………………………………...……………………… 
44. AŃi asigurat producŃia de legume în caz de calamitate? 

� NU 

� DA   
45. AŃi apelat la credite pentru susŃinerea producŃiei în anumite momente ? 

� DA 
� NU 
 

46. łineŃi o evidenŃă strictă a intrărilor şi ieşirilor din ferma Dvs. ? 

� DA 
�  NU 

47. łineŃi o evidenŃă contabilă a activităŃilor pentru legumicultură ? 

� DA 
�  NU 

48. Dar pentru legumicultura ecologică ? 

� DA 
�  NU 

49. Ce investiŃii aŃi făcut, până acum, în solarii ? ……………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
50. Ce investiŃii aŃi făcut în sere ? ………………………………………………….................... 
      ……………………………………………………………………………………………… 
51. Ce utilaje aŃi mai dori să achiziŃionaŃi ? ……………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………… 

52. DoriŃi să investiŃi în sere şi solarii ?      DA   �                NU    � 
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     Capacitatea dorită (m.p.):………… 
     Valoarea aproximativă a investiŃiei (mii lei/ha):…………… 
53. AveŃi resurse financiare proprii pentru investiŃii ?  

            � DA 
�  NU 

54. Din ce surse credeŃi că veŃi putea obŃine bani pentru investiŃii ? ………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
55. În viitor, pe ce specii de legume doriŃi să vă profilaŃi şi pe ce suprafaŃă?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

56. ŞtiŃi ceva despre agricultura ecologică ? 

            � DA 
�  NU 

57. ConsideraŃi că legumicultura ecologică este o oportunitate pentru ferma Dvs. în viitor? 

� nu mă interesează sistemul de producŃie ecologic 

� nu am condiŃii pentru a realiza producŃie ecologică 

� legumicultura ecologică este o alternativă pentru ferma mea în viitor 
58. Indiferent care este decizia Dvs., motivaŃi alegerea. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

59. CunoaşteŃi procedura de certificare? 

� DA 

� NU 

� nu mă interesează 
60. DoriŃi să vă instruiŃi în vederea producerii de legume ecologice ?  

� DA 

� NU 
 

61. Ce ajutor aŃi dori să primiŃi pentru conversia la legumicultura ecologică ? ……………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 
62. DoriŃi să promovaŃi proiecte pentru conversia la legumicultura ecologică ? 

      � DA 

� NU 
63. Cum credeŃi că se poate face conversia de la producŃia clasică de legume la producŃia 
ecologică ? 

……..………………………………………………………………………………………              
    ................................................................................................................................................ 

……..………………………………………………………………………………………           
     .............................................................................................................................................. 



25 
 

……..……………………………………………………………………………………… .         
64. DoriŃi să produceŃi legume ecologice ? 

      � DA 

� NU 
65. AŃi accepta să produceŃi legume ecologice ? 

      � DA 

� NU 
66. AŃi vrea ca ferma Dvs. să fie o fermă pilot pentru conversia producŃiei de legume de la 
producŃia convenŃională la producŃia ecologică ? 

      � DA 

� NU 
Vă mulŃumim! 

 
 
3.3. Rezultate obŃinute 
3.3.1. Analiza factorilor de risc pedoclimatic 
 
Marea diversitate a speciilor cultivate sub denumirea de „legume”, 

asigură, pe de o parte, posibilitatea alegerii unui sortiment de specii şi soiuri 
bine adaptat unor condiŃii pedo-climatice date (într-un areal determinat), în 
vederea realizării unor producŃii economice şi pe de altă parte profitând de 
diversitatea sortimentului mondial de specii legumicole prin experimentări 
specifice, se pot identifica şi aclimatiza specii noi care să completeze sau să 
diversifice sortimentul zonal de legume proaspete. 
 Chiar dacă printre cele 70-80 de specii legumicole care se cultivă în Ńara 
noastră sunt unele a căror origine se află pe aceste meleaguri şi problema 
cultivării lor nu implică riscuri majore din punct de vedere pedo-climatic, marea 
majoritate a legumelor cultivate pe suprafeŃe mari (de ex: tomate, ardei, vinete, 
fasole, castraveŃi etc.) au originea în alte areale geografice, cu condiŃii pedo-
climatice uneori foarte diferite de zonele noastre. 
 Marea plasticitate ecologică a acestor specii precum şi faptul că sunt luate 
în consum şi deci în selecŃie naturală sau controlată de milenii, a făcut ca acestea 
să poată fi cultivate astăzi în zone îndepărtate de centrele de origine, 
identificându-se chiar areale care conferă condiŃii uneori superioare zonelor de 
origine (vezi ardei în zona Balcani - Panonia). 
 Cu toate acestea, marea majoritate a acestor specii „dizlocate” prezintă 
unele exigenŃe care pot deveni factori de risc în realizarea unor producŃii 
agricole normale, mai ales atunci când este vorba de o agricultură 
(legumicultură) ecologică, şi când mijloacele de intervenŃie în realizarea 
producŃiei se referă mai mult la modelarea relaŃiilor între plantă şi mediul de 
cultură şi nu la intervenŃia brutală în relaŃia plantă-mediu care aparent poate 
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corecta unele riscuri (agrochimice, biologice, fitopatogene) dar pot deteriora 
ecosistemul. 

Dintre factorii de risc de care trebuie să se Ńină cont în modul cel mai 
serios, mai ales în legumicultura ecologică am putea menŃiona şi: 

- factori climatici 
- factori orografici 
- factori pedologici 
- factori agrochimici.       

Dacă pentru factorii agrochimici există posibilitatea de corectare parŃială, 
temporară sau totală a efectului negativ  al acestora; factori de risc pedo-
climatici nu pot fi evitaŃi decât printr-o bună cunoaştere a acestora, printr-o bună 
alegere a speciilor şi soiurilor  cultivate şi prin abordarea unor măsuri tehnice de 
ameliorare a efectului negativ al acestora. 

Din fericire pentru legumicultură în mod tradiŃional şi datorită faptului că 
pentru realizarea producŃiei legumicole convenŃionale sau ecologice, operatorii 
fac investiŃii deosebite, se acordă o mare atenŃie alegerii terenurilor destinate 
amplasării culturii legumelor precum şi a speciilor cultivate în concordanŃă cu 
condiŃiile pedo-climatice, apărând astfel acele bazine legumicole specializate, o 
reacŃie firească şi inteligentă la contracararea sau ignorarea unor factori de risc 
zonali. 

 
A.1 Factorii climatologici 

Unul dintre factorii determinanŃi în crearea posibilităŃilor de realizare a 
producŃiei legumicole  de către agricultorul legumicultor este climatul care 
reprezintă în realitate cheia tuturor culturilor indicând (precizând) regiunile cu 
vocaŃie legumicolă. 

Dacă până nu demult la această reuşită se adăugau şi distanŃele şi 
posibilităŃile de transport a recoltei, acestea devin din ce în ce mai puŃin 
importante, urmare a ameliorării continue a infrastrusturii rutiere şi nu numai. 

În general zona centrală şi de nord a Moldovei asigură prin condiŃiile sale 
climatice posibilitatea realizării unor producŃii specializate de legume, 
exploatându-se în mod tradiŃional condiŃiile de microclimat din diversele 
arealuri destinate culturii legumelor, mai ales în bazine specializate. 

În aceste bazine a căror specializare s-au făcut numai pe bază de indici 
climatici s-au realizat şi observaŃiile noastre în cadrul prezentului program. 

MenŃionăm că în judeŃele Bacău, NeamŃ şi Suceava, tradiŃia culturii 
legumelor este seculară în bazine conturate şi specializate strict, în care s-au 
realizat ecosisteme legumicole apte să se opună pozitiv stresurilor climatice care 
apar la nivelul întregii regiuni. 

Şi unele specii categoriste ca specii termofile reuşesc prin microzonări 
climatice să-şi găsească areale de cultură până în nordul extrem al Ńării. 

Bazinele legumicole de cultură a tomatelor şi ardeiului din Gioseni şi 
DieneŃ (jud. Bacău), Dumbrăveni şi Salcea (jud. Suceava), Tămăşeni, Adjudeni 
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şi Secuieni din jud. NeamŃ, cele de cultură a castraveŃilor şi verzei pentru murat 
din MilişăuŃi, jud. Suceava, sau de cultură a cepei şi usturoiului din Tamaş, jud. 
Bacău sau Răchiteni, jud. Iaşi, sau de cultură a andivelor – Gherăieştii Noi jud. 
NeamŃ sunt zone de producŃie care exploatează excelent condiŃiile de 
microclimat ce se realizează în aceste bazine, reuşind să obŃină producŃii 
economice competitive cantitativ şi calitativ altor zone de mare tradiŃie 
legumicolă din Ńară. 

 
   Tabelul 3.1. 

Temperaturi medii anuale în diversele bazine legumicole din Moldova (0C) 
 

Luna 
 
StaŃia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media  
multi-
anuală 

Bacău -3,5 -2,2 2,7 9,5 15,3 18,7 20,3 19,5 15,1 9,5 3,8 -1 9,6 
Adjud -3,0 -1,5 3,1 9,9 15,8 19,2 20,8 20,1 15,7 10,0 4,1 -0,6 9,5 
Roman -4,5 -2,5 2,1 9,5 15,0 18,5 20,0 19,3 15,0 9,1 3,8 1,3 8,7 
Suceava -4,3 -3,1 -1,7 8,1 13,7 17,1 20,0 18,9 14,3 8,6 2,7 -1,8 7,8 

 
Faptul că temperaturile medii lunare multianuale sunt în general sub 

valorile celor din bazinele de tradiŃie din sudul Ńării, se corectează în bazinele 
legumicole din Moldova printr-o deplasare a datelor de înfiinŃare a culturilor 
astfel încât să se încadreze în optimum de temperaturi necesare germinaŃiei 
seminŃelor sau plantării răsadurilor în câmp. 
 

Tabelul 3.2 
Temperatura solului pentru germinarea seminŃelor de legume (0C) 

 
Nr. 
crt 

Specia Temp. 
min. 

Temp. max. Temp. 
optimă 

Interval optim 

1 Ardei 15,6 35,0 29,4 18,3-35,0 
2 Castravete 15,6 40,5 35,0 15,6-35,0 
3 Ceapă 1,7 35,0 23,9 10,0-35,0 
4 Dovleac, dovlecel 15,6 37,8 35,0 21,1-31,2 
5 Fasole de grădină 15,6 29,4 26,5 15,6-29,4 
6 Mazăre grădină 4,4 29,4 23,9 4,4-23,9 
7 Morcov  4,4 35,0 26,7 7,2-29,4 
8 Pătrunjel 4,4 32,2 23,9 10,0-29,4 
9 Porumb zaharat 10,0 40,5 35,0 15,6-35,0 
10 Sfeclă roşie 4,4 35,0 29,4 10,0-29,4 
11 Spanac 1,7 29,4 21,1 7,1-23,9 
12 Varză 4,4 37,8 29,4 7,2-35,0 

 
Stabilirea epocilor de semănat în funcŃie de momentul atingerii zonei de 

temperaturi optime de germinare este o verigă tehnică la dispoziŃia cultivatorilor 
pentru realizarea unei germinaŃii şi a unei porniri în vegetaŃie în condiŃii optime 
vegetative şi generative. 
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În legătură cu legumele termofile (tomate, ardei, vinete, castraveŃi) care se 
realizează prin răsaduri, este important ca plantarea să se realizeze astfel încât în 
perioada următoare plantării să nu mai intervină accidente climatice (îngheŃ, 
brumă). 

Din statisticile agro-meteorologice existente pentru Valea Siretului, Valea 
Moldovei, şi Valea Râului Suceava, arealele în care se realizează acest gen de 
culturi se constată că în 3 ani din 5, în perioada 1-7 mai există riscul apariŃiei 
unui îngheŃ sau a unei brume cu efect devastator fapt ce permite o recomandare 
certă pentru evitarea acestui element de risc, plantarea acestor specii, mai ales în 
agricultură ecologică numai după data de 10 mai, dată după care riscul de 
apariŃie a unor evenimente meteorologice datorate temperaturilor scăzute 
coboară sub 1 accident la 15-18 ani. 

Un element de risc climatologic îl constituie pentru zona noastră şi 
precipitaŃiile şi distribuŃia acestora, fapt ce face imposibilă realizarea majorităŃii 
speciilor legumicole fără un sistem de irigaŃie sigur şi fiabil, cu sursă sigură de 
apă de bună calitate chimică şi biologică. 
 
 

   Tabelul 3.3. 
CantităŃile medii de precipitaŃii în diverse bazine legumicole din Moldova (mm) 

 
StaŃia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 
Bacău 21,9 23,3 28,0 51,5 72,7 81,3 78,9 59,3 48,4 30,3 31,4 27,0 554,0 
Adjud 24,0 25,4 26,9 45,1 71,9 77,2 68,6 59,7 48,0 30,4 34,5 28,9 540,7 
Roman 22,5 19,7 18,8 42,8 63,4 76,0 70,6 58,4 35,9 27,3 31,7 23,0 490,5 
Suceava 18,1 14,6 25,8 46,2 78,1 81,8 76,8 73,3 50,3 37,7 15,3 20,0 538,0 

 
FuncŃie de condiŃiile specifice anilor agricoli şi mai cu seamă în ultimii ani când 

încălzirea globală se manifestă şi în această zonă, sistemele de irigaŃii trebuie să 
fie disponibile să furnizeze apă încă din lunile aprilie – mai, când pot interveni 
perioade de secetă în momentele critice pentru culturi (perioada de germinaŃie şi 
răsărire sau perioada de plantare şi prindere a răsadurilor). 

De regulă precipitaŃiile sunt insuficiente şi în perioada de vegetaŃie (lunile 
iunie, iulie, august) când ploile sunt în general torenŃiale formând torenŃi de 
suprafaŃă şi ne infiltrându-se integral în sol. 

Amplasarea bazinelor legumicole menŃionate anterior a căror specializare 
s-a realizat de-a lungul celor aproape 100 de ani de existenŃă, s-a făcut cu 
respectarea acestor reguli privind factorul de risc climatic, evidenŃiindu-se  mai 
ales adaptarea la condiŃiile locale prin realizarea unor microsisteme de irigaŃii 
sigure şi eficiente care exploatează diverse oportunităŃi locale privind sursele de 
apă: mici lacuri, izvoare, pâraie, fântâni de suprafaŃă etc. 

Remarcabile sistemele şi programele de irigare din Tămăşeni, Salcea, 
Dumbrăveni, Secuieni. De asemenea este remarcabil că în judeŃul Bacău (la 
Tamaş – Gioseni şi Pânceşti - DieneŃ) s-au menŃinut sistemele de irigaŃii cu 
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sursă de apă în Siret fapt ce a permis dezvoltarea legumiculturii de câmp în 
bazinele Tamaş – Pânceşti la suprafeŃe de peste 700 ha. 

 
A.2 Factorul orografic 

În momentul constituirii unei exploataŃii legumicole amplasamentul este, 
aşa cum vom vedea, adesea impus de circumstanŃe. Este convenabil să se adopte 
măsurile necesare pentru a valorifica pozitiv ceea ce este bun la suprafaŃa de 
care dispunem. 

Este evident faptul că niciodată nu se vor întruni toate condiŃiile optim 
necesare. 

Se va alege de preferinŃă un teren plan nivelat astfel încât să nu fie necesar 
să se intervină cu utilaje grele (buldozere, gredere, excavatoare etc) care 
modifică profilele naturale de sol, lucru nedorit  în agricultura ecologică. 

Trebuie evitate suprafeŃele denivelate, pe care băltirile provocate de 
precipitaŃii pot avea un efect distructiv asupra plantelor indiferent de specie. 

Orizontalitatea terenului sau pantele uniforme, de preferinŃă pe direcŃia N-
S pot facilita mult lucrările de irigat pe brazde sau prin alte sisteme (fitării, 
aspersie, picurare) realizându-se o repartizare uniformă a apei către plante. 

Evitarea unor pante mai mari de 5-7% este de asemenea un element 
corector al posibilităŃilor de erodare a terenurilor prin scurgeri de apă, fapt ce 
depreciază solul şi profilul acestuia, îngreunând de asemenea lucrările de 
întreŃinere a culturilor. 

 
A.3 Factorii de sol 

GeneralităŃi: 
CompoziŃia fizică şi chimică a solurilor reprezintă un factor extrem de 

important în conducerea şi alegerea culturilor legumicole ecologice sau 
convenŃionale. 

Solul este în realitate veritabilul mediu al vegetalelor, constituind pentru 
acestea atât suportul cât şi sursa de elemente nutritive ce le sunt necesare 
existenŃei. 

Nu vom face aici un studiu geologic sau pedologic, vom examina însă 
influenŃa tipului de sol asupra plantelor legumicole şi măsura în care acesta 
poate constitui un factor de risc în realizarea producŃiilor, în funcŃie de specia 
cultivată. 

Solul îşi manifestă o dublă influenŃă asupra culturilor datorită compoziŃiei 
sale fizice şi chimice. 

Marea majoritate a caracteristicilor fizice şi chimice pot fi corectate de 
către legumicultorii convenŃionali (şi chiar de cei ecologişti) prin diverse metode 
specifice (drenaje, amendamente fizice – amendamente organice) sau prin 
administrarea unor îngrăşăminte minerale de corecŃie sau de compost organic şi 
îngrăşăminte verzi care să amelioreze activitatea microbiologică a solului. 
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ProprietăŃile fizice ale unui sol sunt determinate de conŃinutul acestuia în 
elemente minerale ca argila, lutul şi nisipul, raporturile dintre acestea dând 
definiŃa unei însuşiri esenŃiale – textura solului – caracteristică definitorie pentru 
aptitudinea acelui sol de a se cultiva cu diverse specii legumicole. 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Terenurile care prezintă caracteristici fizice identice sau foarte apropiate 

constituie tipurile de sol, definirea lor făcându-se pe baza unor analize specifice 
de laborator. 

 
Solurile argiloase. 
Aceste soluri cuprind de la 20% la 40% argilă. Când procentul de argilă 

este de 35-40% terenul nu poate fi cultivat cu specii legumicole. 
Argila dacă se găseşte în concentraŃie convenabilă este favorabilă 

plantelor prin capacitatea sa de a reŃine apă şi elementele nutritive (K, Mg). 
Argila în cantitate mare aduce solului impermeabilitate şi răceală. 
Sunt specii legumicole care suportă bine şi sunt favorizate de un conŃinut 

mai mare de argilă (25-30). Acestea sunt Anghinarea, Cardonul, Conopida, 
Varza, Brocoli – care în aceste condiŃii realizează producŃii cantitativ şi calitativ 
superioare. 

      Nisip 

A:       argilos       L:      lutos 
An:    argilo-nisipos     Ln:    luto-nisipos 
Al:     argilo-lutos     Lfa:   luto fin argilos 
La:     luto-argilos     Lf:     lutos fin 
Laf:    luto-argilos fin     Lff:    lutos foarte fin 
Lan:   luto-argilos-nisipos    Nl:     nisipo-lutos  
       N:      nisipos 

Graficul 3.1. - TRIUNGHIUL TEXTURILOR (după U.S. Department of Agriculture) 
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Terenurile argiloase, atunci când se pot cultiva cu legume trebuie arate din 
toamnă, urmărindu-se cu atenŃie şi lucrările de pregătire din primăvară 
compactarea solului putând antrena fenomene de asfixie radiculară, fenomen 
frecvent pe aceste tipuri de sol. 

Solurile argiloase nu se pretează legumiculturii ecologice. 
 
Solurile nisipoase. 
 Sunt solurile care conŃin peste 80% nisip. Ele sunt în general uşor de 

lucrat, sunt permeabile, se încălzesc rapid primăvara dar se şi răcesc repede 
toamna. 

Ele pot produce uscăciuni în vara datorită faptului că reŃin foarte greu apa 
şi îngrăşămintele. Faptul că se încălzesc repede şi bine primăvara le face bine 
apreciate în cultura convenŃională a legumelor extratimpurii. 

Datorită acestei însuşiri solurile nisipoase sunt bine apreciate în cultura 
sparanghelului, a morcovului timpuriu, a salatei, fasolei şi mai ales a cartofilor 
timpurii. 

Solurile excesiv nisipoase trebuie evitate în legumicultura ecologică 
datorită mai multor cauze şi anume: 

- sunt totdeauna sărace în elemente fertilizante iar puterea lor de absorbŃie 
este scăzută; 

- fertilitatea lor se ameliorează relativ scump – program multianual de 
amendare organică; 

- solul este foarte uşor invadat de numeroase insecte care se deplasează 
uşor în sol şi pot produce daune importante; 

- sunt soluri instabile fiind supuse eroziunii eoliene; 
- vara datorită supraîncălzirii nisipului sunt un factor de mare stres în 

cultura legumelor. 
 

Solurile calcaroase 
 Aceste soluri pot conŃine mai mult de 30% calcar care poate aduce solului 

o culoare specifică albicioasă. 
Legumele nu sunt indiferente prezenŃei calcarului sau carbonatului de 

calciu în sol. 
Solurile care conŃin mai mult de 18-20% calcar sunt improrpii legumelor 

de calitate. ReacŃia solurilor calcaroase este puternic alcalină. 
Trebuie să menŃionăm însă faptul că există specii legumicole – varza, 

gulia, gulioara – care se acomodează bine solurilor calcaroase. 
  
Solurile humifere 
Sunt acea categorie de soluri care au un conŃinut minim de 2,0-2,2% 

humus. 
Culturile legumicole şi mai cu seamă cele ecologice se pot cultiva pe 

aceste categorii de soluri, aportul regulat de materie organică descompusă în 
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contextul existenŃei unei flore microbiene favorabile fenomenelor biologice ale 
solului, contribuind efectiv la ameliorarea calităŃilor culturale şi de fertilitate. 

În realitate când avem de-a face cu un astfel de sol, prima atenŃie trebuie 
acordată pH-ului. 

În principiu solul humifer este un sol acid, în primul rând datorită lipsei 
calcarului. Ne conŃinând cantităŃi mari de argilă, solurile humifere sunt 
întotdeauna foarte uşoare. 

Au o bună capacitate de reŃinere a apei, iarna fiind foarte reci iar vara 
foarte calde. 

Toate solurile humifere sunt bogate în azot provenit din descompunerea 
microbiologică a materiei organice. Dimpotrivă, conŃinuturile în fosfor şi 
potasiu mobil sunt scăzute. 

Legumele cultivate pe aceste categorii de terenuri se dezvoltă foarte 
viguros, din nefericire însă sunt sensibile la gerurile târzii de primăvară şi 
timpurii de toamnă, datorită rapidităŃii cu care solurile îşi schimbă temperatura 
dimineaŃa şi seara. Solurile humifere convin foarte bine culturilor de: sfeclă 
roşie, morcov, varză, Ńelină, salată, ceapă, praz şi spanac. 

 
Solurile aluviale (aluviunile) 
Solurile aluviale sunt constituite prin transportul de particule de sol de 

către apele râurilor majore de-a lungul unei perioade de timp geologice. 
Calitatea lor este dată în primul rând de cantitatea de materie organică 

conŃinută. 
De fapt legumicultura României şi nu mai puŃin a Moldovei, se realizează 

în proporŃie de peste 80% pe terenuri aluviale în luncile râurilor reprezentative 
din fiecare zonă geografică. 

În Moldova centrală şi de nord legumicultura se realizează mai mult de 
90% pe aluviunile râurilor Moldova, Suceava şi Siret. 

Aceste soluri constituie un element de primă calitate pentru cultura 
legumelor. Cum de obicei, ele sunt plasate pe fundul văilor adăpostite, ele 
reprezintă o ambianŃă ideală pentru majoritatea culturilor legumicole delicate. 

Anumite aluviuni au un potenŃial productiv aşa de ridicat încât nu ar 
trebui fertilizate niciodată. Acestea sunt solurile ideale pentru legumicultură 
ecologică, intervenŃiile legumicultorului putând a se reduce numai la menŃinerea 
şi consolidarea echilibrului natural al ecosistemului legumicol prin mijloacele 
specifice agriculturii ecologice. 

Pe soluri aluviale vechi sau moderne se pot cultiva toate speciile 
legumicole abordate în zona noastră, elaborarea unor asolamente ecologice 
raŃionale şi de protecŃie putând menŃine şi ameliora potenŃialul de fertilitate al 
solurilor. 
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Solurile complexe 
Majoritatea solurilor pe care se cultivă legume (cu excepŃia celor aluviale) 

nu sunt nici argiloase, nici nisipoase, nici calcanoase şi nici humifere. 
În realitate solurile reprezintă complexe de componente a căror proporŃie 

predominantă poate delimita o anumită clasă de soluri în funcŃie de textură. Cele 
mai frecvente clase de sol întâlnite în zonele de cultură a legumelor din Moldova 
din punct de vedere al raporturilor dintre componentele fizice ale acestuia sunt: 

1. Nisipo-lutoase: 
Nisipo-argiloase 
Luto-nisipoase. 

      În bazinele Traian – Bacău, Tamaş –Gioseni, Pânceşti – DieneŃ. 
2. Luto – argiloasă 

Nisipo – lutoasă 
În bazinul Tămăşeni – Adjudeni – RăchiŃeni. 

3. Luto – argiloasă 
Argilo - lutoasă 

      În bazinul Secuieni – Roman. 
4. Luto – argiloasă 

Luto – nisipoasă 
În bazinul Dumbrăveni – Salca. 

5. Luto – argiloasă 
Lutoasă 
În bazinul Gherăieştii Noi. 

6. Argilo – lutoasă 
Argilo – nisipoasă. 
În bazinul MilişăuŃi – RădăuŃi. 

 
ReacŃia solurilor 
Marea majoritate a plantelor legumicole este influenŃată de reacŃia solului 

care reglează în anumită măsură reacŃia dintre activitatea chimică a solului şi 
influenŃa acesteia asupra creşterii plantelor cultivate la suprafaŃa acestuia. 

O clasificare sumară a acidităŃii solurilor se poate prezenta astfel: 
pH < 5 sol foarte acid – nu se cultivă cu legume 
pH 5,1-5,5 sol moderat acid 
pH 5,9-6,8 sol slab acid 
pH 6,8-7,2 sol neutru 
pH 7,3-8,4 sol slab alcalin 
pH > 8,4 sol foarte alcalin – nu se cultivă cu legume 
 
Speciile legumicole, ca de altfel toate plantele prezintă caracteristica de a 

se dezvolta convenabil numai la o anumită reacŃie a solului. 
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Tabelul 3.4  
Clasificarea legumelor în funcŃie de toleranŃa la reacŃia solului 

 
Limite  pH 

5-5,5 5,5-6,8 6,8-7,5 
Cicoare  Fasole Sparanghel 
Andive Varză Sfeclă roşie 
Fenicul  Tomate Brocoli 
Cartof Morcov Varză 
Revent łelină Conopidă 
Ceapă eşalotă Ceapă Spanac 
Patat dulce Castravete Pepene galben 
Pepene verde Mazăre Păstârnac 
 Pătrunjel Praz 
 Ardei Salată 
 Vinete  
 Dovleac   

 
Nerespectarea cerinŃelor specifice ale legumelor faŃă de reacŃia solului se 

poate constitui într-un factor de risc, altfel destul de costisitor pentru a fi corectat 
sau evitat (amendamente specifice). 

 
A.4 Factori agrochimici 

Cu toate că reprezintă categoria de factori de risc care pot fi monitorizaŃi 
prin mijloace relativ simple (mai ales în agricultura convenŃională) îngrăşăminte 
chimice, amendamente, etc., pentru legumicultura ecologică însuşirile 
agrochimice naturale echilibrate au o mare importanŃă fiind bine cunoscut că 
prin tehnicile biologice este mult mai uşor şi mai puŃin costisitor să menŃii sau să 
ameliorezi decât să realizezi corecŃii majore prin intervenŃii brutale asupra 
solului. 

Starea de fertilitate a solurilor (componenta agrochimică) este dată de 
calitatea şi proporŃia principalelor componente ale solului şi anume: 

- fracŃiunea organică 
- fracŃiunea minerală 

FracŃiunea organică (M.O.) 
Foarte importantă în agricultură în general şi în agricultura biologică 

(ecologică) în special. 
Fără această fracŃiune solul ar fi pur şi simplu un amestec inert de 

minerale. 
Materia organică din sol este compusă din: 

- resturi vegetale sau minerale puŃin descompuse sau nedescompuse; 
- compuşi organici rezultaŃi în urma unor procese chimice complexe sau 

sub acŃiunea microorganismelor din sol, 
- substanŃe humice. 

Starea potenŃialului de fertilitate a solului este dată în cea mai mare parte 
de cantitatea şi starea substanŃelor humice. 
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SubstanŃele humice se pot încadra în două categorii: 
- humusul labil (nutritiv) provenit din degredarea rapidă a materiei 

organice administrate sau existente în sol. Constituie suportul energetic 
pentru microorganismele din sol şi de asemenea al râmelor, participant 
activ la realizarea complexului argilo-humic al solului. 

Pe realizarea acestuia se bazează tehnologia utilizării îngrăşămintelor 
verzi şi a mulcirii de suprafaŃă ca tehnici esenŃiale în legumicultura 
ecologică. 

- humusul stabil – este cel care provine dintr-un proces lent de 
polimerizare al materiei organice labile, care se transformă astfel în 
substanŃe coloidale cu structură macromoleculară. 

Intrând în componenŃa complexului argilo-humic – humusul devine un 
element esenŃial în caracterizarea potenŃialului productiv al solului deoarece: 

- înglobează majoritatea azotului organic din sol; 
- determină capacitatea de schimb pentru baze; 
- asigură forma optimă de constituire a rezervelor de elemente nutritive. 

 
Tabelul 3.5 

Evaluarea conŃinutului în materie organică (M.O. gr/kg) din sol în funcŃie de 
textura solului 

 
ConŃinut în M.O. gr/kg 
Textura 

Evaluare conŃinut M.O. 

grosieră medie fină 

Necesitatea administrării de 
amendamente organice 

Sărac < 10 < 20 < 25 Foarte necesar 30-40 t/ha/an 
Mediu aprovizionat 10-15 20-25 25-30 Necesar  10-20 t/ha – în asolament 
Bine aprovizionat > 15 > 25 > 30 În funcŃie de specia cultivată 

 
AtenŃie! Se admite în principiu ca materia organică (M.O.) trebuie să 

reprezinte între 1/10 şi 1/20 din procentul de argilă al solului şi niciodată sub 
0,8%. 

AbsenŃa sau prezenŃa insuficientă a M.O. în sol  este un mare factor 
de risc pe care însă, pe solurile echilibrate microbiologic şi agrochimic 
legumicultorii ecologişti o pot menŃine şi chiar ameliora printr-un asolament 
raŃional sau prin amendamente organice (compost, îngrăşăminte verzi, 
compostare de suprafaŃă). 

Trebuie reŃinut faptul că rezidiile vegetale rezultate după prelevarea 
producŃiilor legumicole sunt semnificativ superioare altor culturi, utilizarea 
acestora în platformele de compostare sau prin compostarea la suprafaŃa 
terenului aducând un important aport de materii organice în sol (restituŃie). 

 
 
 
 
 



36 
 

 
Tabelul 3.6 

CantităŃile de humus furnizate de recoltele unor specii legumicole 
 

Specia Rezidii 
t/ha S.U. 

Cantitate de humus stabil 
rezultat 
Kg/ha 

Castravete 1,7 230 
Conopidă 2,6 350 

Ceapă 0,9 120 
Fasole 3,9 530 
Gulie 0,5 60 

Mazăre 1,9 255 
Morcov 3,2 430 

Praz 4,4 595 
Salată 0,3 30 

Tomate 1,9 255 
łelină 4,6 620 
Varză 7,9 1065 

 

 
Aprovizionarea cu principalele elemente nutritive 
CondiŃiile relativ speciale de evoluŃie a unor tipuri de sol sau exploatarea 

intensivă neraŃională anterioară a solurilor, pot face ca unele parcele din 
asolament să prezinte deficienŃe în aprovizionarea cu elemente nutritive, factor 
de risc ce trebuie cunoscut şi monitorizat în sensul ameliorării acestuia la nivelul 
necesităŃilor de nutriŃie ale plantelor, pentru realizarea unor producŃii eficiente 
cantitativ şi calitativ. 

 
Azotul 
În agricultura ecologică azotul disponibil pentru plante este numai de 

natură organică fiind rezultatul proceselor complexe de descompunere şi 
mineralizare a materiei organice din sol , 

Criteriul de apreciere a potenŃialului de azot al solului se defineşte ca 
indice de azot (IN) şi se calculează după formula: 

 
 

   IN =  
 

 
Tabelul 3.7 

Scara de apreciere a asigurării solului cu azot pe baza indicelui de azot 
 

IN Starea de asigurare 
< 20 Slabă 

2,1-4,0 Mijlocie 
4,1-6,0 Bună 
> 6,0 Foarte bună 

H x V 
  100 

În care: 
- H – humus 
- V – gradul de saturare în baze  
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Categoria de aprovizionare „slabă” nu poate asigura producŃii convenabile 

cunoscut fiind faptul că prezenŃa unor cantităŃi suficiente de azot condiŃionează 
cantitatea şi parŃial calitatea producŃiei în legumicultură. 

Mijloacele practice de intervenŃie pentru ameliorarea stării de 
aprovizionare a solului cu azot, în legumicultura ecologică sunt: 

- utilizarea a 30-40 t/ha/an compost de fermă pe solele deficitare; 
- 20% din suprafaŃa asolamentului să fie acoperită cu leguminoase 

alimentare ca specii fixatoare ale azotului atmosferic (80-140 kg/ha/an 
azot rezidual); 

- utilizarea îngrăşămintelor verzi leguminoase (sparceta, lupin, măzăriche, 
mazăre etc.) care aduc un aport de 70-100 kg/ha/an de azot organic. 

 
Tabelul 3.8 

Aprecierea solurilor după IN în bazinele legumicole din judeŃele de centru şi N 
ale Moldovei 

 
Zona 
(bazinul de cultură) 

IN Caracterizare ObservaŃii 

Buhoci – Letea, jud. Bacău  2,3-3,5 Mediu  necesită amendament 
Tamaşi – Gioseni, jud. Bacău 2,1-2,9 Mediu  necesită amendament 
Pânceşti – DieneŃ, jud. Bacău  4,1-5,3 bine FuncŃie de specia 

cultivată 
Tămăşeni – Adjudeni, jud. 
NeamŃ 

2,1-2,6 Mediu  necesită amendament 

Secuieni – Roman, jud. NeamŃ 6,0-6,4 Foarte bine FuncŃie de specie 
Gherăieştii noi – jud. NeamŃ 2,0-2,2 Mediu  necesită amendament 
Jud. Suceava    
Salcea - Prelipcea 5,1-5,8 bine FuncŃie de specia 

cultivată 
Dumbrăveni 6,3-6,5 Foarte bine FuncŃie de specie 
MilişăuŃi 4,5-4,8 bine FuncŃie de specie 

 
În nici unul din bazinele legumicole din Moldova studiate de noi nu există 

situaŃii deosebite în legătură cu starea de aprovizionare cu N a solurilor. 
Amendarea organică (compost, îngrăşăminte verzi) a solurilor mediu 
aprovizionate este necesară în vederea ameliorării acestui indice foarte 
important în realizarea producŃiei. 

 
Asigurarea solului cu fosfor mobil 
Lipsa (carenŃa sau insuficienŃa) fosforului asimilabil poate constitui un 

factor de risc major în realizarea producŃiilor de legume, fosforul fiind un 
element esenŃial în realizarea cantitativă şi calitativă a producŃiei. Chiar dacă 
legumele nu se realizează pe solurile cu carenŃe majore în fosfor (acide, 
scheletice etc.) fosforul asimilabil (mobil) din sol trebuie supravegheat în 
vederea unei corectări la timp a eventualelor deficienŃe. 
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Tabelul 3.9 
Aprecierea asigurării solului cu fosfor mobil 

(P. Al.) 
 

ConŃinutul în 
P-Al 
ppm 

Stare de asigurare Amendament cu fosfor 
P2O5/ha 

<36,0 Foarte slabă 180-200 
36,1-72,0 Slabă 160-180 

72,1-108,0 Medie 80-100 
108,1-144 Bună 40-60 

>144,0 Foarte bună - 
 
Corectarea prin administrare de îngrăşăminte cu fosfor greu solubil, de 

fapt rocă fosfatică măcinată – certificată ecologic  este o investiŃie necesară şi 
utilă, elementele administrate  acumulându-se în stratul  arabil, nefiind supus 
proceselor de levigare. 
 

Tabelul 3.10 
Starea de aprovizionare cu fosfor asimilabil a solurilor din bazinele legumicole 

din Moldova 
 

Bazinul ConŃinutul în P-Al ppm Nevoia de amendare 
Kg P2O5/ha 

Jud. Bacău   
Letea – Buhoci 70,0-90,0 80-100 
Tamaşi – Gioseni 80,0-91,0 80-100 
Pânceşti - DieneŃ 90,0-105,0 80-100 
Jud. NeamŃ   
Tămăşeni – Adjudeni 78,0-92,0 80-100 
Gherăieştii Noi – Roman 88,0-103,0 80-100 
Secuieni – Roman 110,0-140,0 40-60 
Jud. Suceava   
Salca - Prelipcea 82,2-93,5 80-100 
Dumbrăveni 100,5-108,0 80-100 
MilişăuŃi - RădăuŃi 95,0-103,5 80-100 

 
Fără a fi un factor limitativ strict, se constată totuşi faptul că în toate 

bazinele studiate nevoia de amendare fosfatică este necesară urmare a faptului 
că la fel ca majoritatea solurilor României şi în această zonă conŃinutul solului în 
fosfor asimilabil este încă relativ scăzut cu toate că în aceste areale s-au 
administrat importante cantităŃi de gunoi de grajd de-a lungul anilor. 

Din fericire există şi în comerŃul nostru îngrăşăminte ecologice certificate 
cu fosfor. De foarte bună calitate, care pot salva multe situaŃii dificile. 

Aprecierea asigurării solului cu potasiu mobil 
În general se apreciază că solurile României sunt bine aprozivionate cu 

potasiu mobil ne fiind necesară intervenŃia de corectare a solurilor. 
 
 



39 
 

Tabelul 3.11 
Aprecierea asigurării solului cu potasiu mobil 

(K-Al) 
 

ConŃinutul în K-Al 
ppm 

Stare de asigurare 

<132,0 Slabă  
132,1-265,0 MIjlocie 
265,1-400,0 Bună 
>400,0 Foarte bună  

 
Pentru legumicultură situaŃia este mai specială urmare a faptului că 

prezenŃa potasiului în doze suficiente constituie factorul care aduce 
timpurietatea şi calitatea deosebită a legumelor propaspete,  motiv pentru care 
amendarea solurilor cu composturi vegetale, bogate în potasiu asimilabil sau cu 
sulfat de K- nativ sunt elemente esenŃiale în obŃinerea unor producŃii conforme 
mai ales când se constată anumite deficienŃe de potasiul în sol. 
 

Tabelul 3.12 
Aprecierea conŃinutului în potasiul asimilabil a solurilor din bazinele legumicole 

ale Moldovei 
 

JudeŃul Bacău ConŃinutul solului în K-
Al ppm 

Nevoia de amendare 
Kg K2O/ha 

Jud. Bacău   
Letea – Buhoci 165,0-195,0 50-70 
Tamaşi – Gioseni 170,0-180,0 50-70 
Pânceşti - DieneŃ 250,0-311,0 50-70 
Jud. NeamŃ   
Secuieni – Roman 280,0-360 Numai din compost  
Gherăieştii Noi  280,0-310,0 Numai din compost  
Tămăşeni – Adjudeni 158,0-178,0 50-70 
Jud. Suceava   
Salca - Prelipcea 268,0-310,0 Numai din compost  
Dumbrăveni - Suceava 285,0-332,0 Numai din compost  
MilişăuŃi - RădăuŃi 283,4-320,5 Numai din compost  

 
Se constată că aprovizionarea cu K2O a solurilor din bazinele legumicole 

ale judeŃului Bacău, NeamŃ şi Suceava nu prezintă un factor de risc pentru 
realizarea producŃiilor dorite, dozele recomandate sunt mai ales de întreŃinere şi 
de îmbunătăŃire a activităŃii microorganismelor solului. 

 
Concluzii: 
 

1. În aceste condiŃii reconversia unor producători de la legumicultura 
convenŃională la cea ecologică rămâne să depindă de: 

- gradul de instruire şi de determinare a producătorilor pentru realizarea 
unor produse agricole protejînd mediul ambint; 
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- dezvoltarea unei pieŃe a produselor ecologice care să dea garanŃia 
producătorilor că vor avea unde să-şi desfacă producŃia; 

- stimularea de către stat a acestei acŃiuni prin subvenŃionarea cheltuielilor 
de certificare şi a pierderilor din perioada de conversie (2-3 ani).   

2. Fără discuŃie dintre cei 160-180 de producători contactaŃi sub diverse 
forme pe parcursul investigaŃiei noastre, se pot identifica 10-12 care 
având convingeri ecologiste, pot adopta această alternativă agricolă, 
rămâne însă să se identifice mijloacele prin care să fie stimulaŃi. 
3.3.2. Analiza factorilor de risc biologic 
Studiul monografic asupra factorilor de risc biologic (boli şi dăunători) a 

fost realizat pentru următoarele culturi: tomate, pătlăgele vinete, ardei, castraveŃi 
şi ceapă.  
Factorii de risc respectiv bolile şi dăinătorii au un mare potenŃial de dăunare la 
culturile luate în studiu, dar din datele culese în teren în anul curent şi în anii 
precedenŃi, ca şi din informaŃiile culese de la Inspectoratele pentru protecŃia 
plantelor din judeŃele Regiunii de Nord-Est rezultă că agenŃii patogeni şi 
dăunătorii ce urmează a fi prezentaŃi prezintă un grad de atac de cele mai multe 
ori sub pragul de dăunare, mai ales în unele judeŃe şi în anumite condiŃii de 
mediu (de natură meteorologică). 
 
1. VARZA de CÂMP 
1.1. AgenŃi fitopatogeni 
1.1.1. Peronospora brassicae Gaum. (mana verzei) 
 ImportanŃa economică şi răspândire 
 Mana verzei este o boală foarte răspândită, producând pagube importante 
atât în timpul producerii răsadurilor cât şi în câmp. În afară de varză mai atacă 
conopida şi gulia. 
 Simptome. Boala se manifestă prin apariŃia de pete pe frunze, în toate 
fazele de vegetaŃie, cu precădere pe Ńesuturi tinere. Petele sunt galbene pe faŃa 
superioară, apoi brune-cenuşii. În dreptul petelor, pe faŃa inferioară, apare o 
eflorescenŃă albă – cenuşie formată din fructificaŃiile patogenului. Prin 
extinderea petelor, atacul se generalizează, zonele atacate se necrozează, 
Ńesuturile capătă o culoare cenuşie şi putrezesc. În câmp, boala ia amploare în 
anii cu precipitaŃii abundente, atacurile mai grave întâlnindu-se în lunci, unde 
frecvenŃa zilelor cu rouă este mare. Când varza formează căpăŃână, sunt afectate 
frunzele marginale şi cele de la exteriorul căpăŃânii. 
 Mana este mai gravă la culturile semincere pe care dă simptome atât pe 
frunze, dar mai ales pe ramificaŃiile inflorescenŃei, pe flori şi silicve. 
 Agentul patogen este ciuperca Peronospora brassicae Gaum.. Miceliul se 
dezvoltă intercelular. Prin stomate ies conidioforii în fascicule de câte 5 – 6 
ramificaŃii. Pe ramificaŃii se formează conidii ovoidale, hialine, de 15 x 31 x 12 
– 26 µ, prin care se realizează infecŃii toată vara. Spre toamnă, în interiorul 
Ńesuturilor atacate, se formează oosporii, organele de rezistenŃă, de formă 
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sferică, 30 – 35 µ în diametru. Transmiterea de la an la an se face prin oosporii 
din sol, prin miceliu pe seminŃe şi cel mai frecvent prin miceliul de pe plantele 
atacate care se folosesc ca seminceri. Dezvoltarea patogenului este influenŃată 
mult de condiŃiile de umiditate şi temperatură. Conidiile germinează în picături 
de apă sau în atmosferă saturată cu vapori de apă, la temperaturi între 7 şi 29 0C, 
optimum fiind 10 – 16 0C. Ciuperca se poate dezvolta şi sistemic la culturile 
semincere. Miceliul peren din rădăcină avansează, pe măsura creşterii plantelor, 
până la inflorescenŃă şi sămânŃă. 
 Prognoză – avertizare. Deoarece mana verzei se dezvoltă incipient, în 
focare, în răsadniŃe şi în complexele de produs răsaduri, observaŃiile se fac 
începând din faza de răsad. La semnalarea bolii se avertizează măsuri de 
combatere pe cale chimică. 
 De mai mare efect sunt măsurile preventive: tratarea seminŃelor pe cale 
termică sau chimică, dezinfectarea substratului şi a uneltelor, semănatul mai rar, 
aerisire corespunzătoare, irigatul la nivelul solului fără a uda frunzele, iluminare 
suficientă. 
 După plantare se urmăresc condiŃiile climatice şi evoluŃia patogenului şi se 
emit buletine de avertizare. 
 AtenŃie deosebită se acordă culturilor semincere, Ńinând cont că pe lângă 
pagubele pe care le face mana prin uscarea vegetaŃiei, sămânŃa de la planta 
bolnavă este purtătoare de infecŃie. 
 Se mai dau recomandări privind curăŃirea căpăŃânilor care se depozitează 
peste iarnă. Plantele pentru seminceri trebuie să se recolteze din culturi fără atac 
de mană. Primăvara, la plantarea semincerilor, se mai execută o sortare pentru 
înlăturarea de la înmulŃire a plantelor bolnave. Toamna, după recoltare, se strâng 
resturile vegetale şi se îngroapă sau se compostează. Solul trebuie arat adânc 
pentru a îngropa fragmentele de frunze şi rădăcini. Se recomandă ca varza să nu 
se cultive în sistem de monocultură. 
 
1.2 Dăunători 
1.2.1. Mamestra brassicae L. (buha verzei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube însemnate în culturile de vărzoase, dar şi la alte plante de 
cultură (ex. sfecla de zahăr). Larvele de primele vârste atacă frunzele tinere în 
faza fenologică de formare a căpăŃânii şi cele externe în faza de creştere a 
căpăŃânii, iar larvele de ultimele vârste atacă frunzele din interiorul căpăŃânii. 
Atacuri puternice se înregistrează în majoritatea zonelor unde se cultivă varză pe 
suprafeŃe întinse (Oltenia, Banat, Câmpia Dunării, Podişul Transilvaniei, 
Moldova). 
 Biologie şi ecologie 
 În România, dăunătorul are două generaŃii pe an (V-VII şi VII-V), în 
funcŃie de evoluŃia condiŃiilor climatice locale. 
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 Pragul biologic inferior este t0 = 9 0C, pragul biologic superior T = 33,5 0C, 
limitele optimului termic O1 = 29 0C şi O2 = 31 0C, pragul de prolificitate O = 
14,5 0C. 
 Iernează în stadiul de crisalidă în sol, iar apariŃia primilor fluturi, 
împerecherea şi depunerea ouălor are loc în prima jumătate a lunii mai. Prima 
generaŃie se dezvoltă pe varza de vară, iar a doua generaŃie pe varza de toamnă. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Momentul aplicării primului tratament chimic de combatere se stabileşte la 
2-3 zile de la apariŃia primelor larve în cultură. În funcŃie de densitatea numerică 
a larvelor / plantă, de evoluŃia condiŃiilor climatice locale  şi de produsele 
folosite, se poate aplica o schemă de tratamente de 1 + 1, 2 + 1 sau 2 + 2 pentru 
cele două generaŃii. Se pot folosi produse de contact sau sistemice, recomandate 
de UnităŃile Fitosanitare JudeŃene, în conformitate cu produsele cuprinse în 
„CODEXUL produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în 
România”. 
 Pentru combaterea biologică cu ajutorul viespilor oofage din genul 
Trichogramma, momentul aplicării primului tratament se stabileşte la depunerea 
primelor ouă în cultură, folosind o schemă de lansare de 2 + 2, 3 + 2, 2 + 3, sau 
3 + 3, cu o normă de lansare de aproximativ 100 mii exemplare / ha / lansare, la 
intervale de 10-14 zile, în funcŃie de densitatea dăunătorului în cultură şi de 
evoluŃia factorului termic local.  
 Ca măsuri preventive se recomandă: arăturile adânci; plantarea timpurie a 
răsadurilor de varză în terenuri bine pregătite pentru a obŃine plante viguroase, 
rezistente la atac; aplicarea praşilelor repetate în perioada împupării, distrugerea 
buruienilor; rotaŃia culturilor; igiena culturală. 
 
1.2.2. Eurydema ornata L. (ploşniŃa roşie a verzei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
         Atacă cruciferele, îndeosebi culturile de vărzoase pentru consum şi 
semincerii. 
 AdulŃii şi larvele înŃeapă frunzele şi lăstarii, sugând sucul celular din 
Ńesuturi. În locurile înŃepăturilor apar pete galbene, Ńesuturile respective 
necrozându-se ulterior. La atacuri puternice, petele se unesc, cuprinzând zone 
mari. Ca urmare, procesele fiziologice de asimilaŃie, respiraŃie sunt perturbate, 
plantele vegetând slab, ofilindu-se sau chiar uscându-se. Pagube importante 
produc mai ales culturilor semincere ale căror flori avortează şi seminŃele nu se 
mai dezvoltă. 
 În România se întâlneşte în toate zonele cultivate cu vărzoase, împreună cu 
alŃi dăunători. 
 Biologie şi ecologie 
 În condiŃiile pedoclimatice ale Ńării noastre are o generaŃie pe an în zonele 
centrale şi nordice şi două generaŃii în zonele sudice şi sud – estice (aprilie – 
iunie şi iulie – aprilie).  
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 Pragul biologic inferior este t0 = 13,50C, pragul biologic superior T = 37,9 
0C, limitele optimului termic O1 = 31,7 0C şi O2 = 33,5 0C, pragul de prolificitate 
O  = 18,4 0C, cu o constantă termică K = 5940 C. 
 Iernează în stadiul de adult. Primăvara (aprilie), adulŃii ies din locurile de 
iernare şi se hrănesc 8 - 10 zile cu diferite plante spontane crucifere, apoi trec pe 
culturile de vărzoase unde se împerechează şi după 3 – 6 zile depun ouă, pe 
frunze. Perioada ovipozitară durează 4 săptămâni, timp în care o femelă depune 
până la 100 ouă. IncubaŃia durează 5 – 10 zile, apoi apar larvele care se hrănesc 
cu sucul celular al frunzelor sau silicelor timp de 30 – 45 zile. În iunie apar 
adulŃii. GeneraŃia a doua se dezvoltă în lunile iulie – septembrie.  
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Se foloseşte criteriul biologic care constă în stabilirea termenelor de 
aplicare a tratamentelor, în funcŃie de data apariŃiei larvelor în câmp şi de 
densitatea numerică, fiind cunoscut că tratamentele se aplică la o densitate de 2 -
3 ploşniŃe / m2 sau de 7 – 8 larve / m2. 
 Schemele de tratamente sunt 1 + 1 sau 1 + 0 sau 0 + 1. 
 Un rol important în combaterea biologică a speciei o au tachinidele. Pentru 
combaterea complexului de dăunători ai verzei se folosesc produse biologice 
selective (obŃinute din extracte de plante repelente) care nu afectează speciile de 
tachinide.  
 Ca măsuri preventive se recomandă distrugerea resturilor vegetale, 
arăturile adânci de toamnă, efectuarea unor bune lucrări de pregătire a solului, 
fertilizarea raŃională, plantarea timpurie a răsadurilor, distrugerea cruciferelor 
spontane pentru a reduce rezerva biologică a dăunătorului. Cultivarea verzei în 
asolament cu gramineele permite mărirea populaŃiei de viespi scelionide, 
paraziŃi principali ai ouălor de ploşniŃa cerealelor. În lipsa ouălor de ploşniŃa 
cerealelor (Eurygaster integriceps Put.), speciile de Trisolcus semistriatus Nees. 
(Scelionidae) parazitează ouăle de Eurydema ornata, reducând prolificitatea 
acestuia. 
 
1.2.3. Plutella xylostella L. (molia verzei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Larvele atacă numeroase crucifere: rapiŃa, muştarul, varza, conopida, gulia, 
producând daune mai mari la varză şi conopidă. După eclozare, omizile sunt 
miniere, rozând parenchimul frunzelor. După 2 -3 zile de hrănire părăsesc 
minele, migrând pe partea inferioară a frunzelor unde rămân până la maturitate. 
Larvele se hrănesc cu epiderma inferioară şi parenchimul, lăsând intactă 
epiderma superioară. Frunzele capătă un aspect plumburiu şi se usucă. La 
densităŃi mari, larvele produc în limbul foliar numeroase perforaŃii neregulate. 
Frecvent sunt atacate şi inflorescenŃele semincerilor de crucifere, în care omizile 
rod galerii. 
 În România a fost semnalată în numeroase areale de cultură a cruciferelor, 
începând din  zona de stepă şi până în zona bradului. 
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 Biologie şi ecologie 
 La noi are 2 – 3 generaŃii pe an. Iernează în stadiul de crisalidă, în sol, sub 
resturi de plante. AdulŃii apar în mai şi au zborul crepuscular. CopulaŃia şi ponta 
au loc după 3 – 4 zile de la apariŃie. Depunerea ouălor se face pe partea 
inferioară a frunzelor. Depunerea pontei se eşalonează pe o perioadă de 15 – 20 
de zile, numărul mediu de ouă depuse fiind de 80 – 150. Larvele apar după 3 – 7 
zile, pătrund în frunze şi rod parenchimul, săpând mine caracteristice. După o 
scurtă perioadă, ies din mine şi trec pe partea inferioară a frunzelor. Dezvoltarea 
larvară durează 3 – 4 săptămâni, perioadă în care larvele năpârlesc de 3 ori. 
Transformarea în crisalidă se face pe partea inferioară a frunzelor sau în alte 
locuri, într-un cocon fusiform format dintr-o Ńesătură rară, cu cele două 
extremităŃi deschise. După 12 – 16 zile apar fluturii primei generaŃii, 
calendaristic la sfârşitul lunii iunie sau începutul lunii iulie. GeneraŃia a doua se 
dezvoltă în iulie – august. Dacă temperaturile sunt ridicate, se dezvoltă şi a treia 
generaŃie (august – mai). 
 Pragul biologic inferior este t0 = 7 0C, pragul biologic superior T = 25,9 0C, 
limitele optimului termic O1 = 22,7 0C şi O2 = 24,2 0C, pragul de prolificitate O  

= 11,3 0C, cu o constantă termică K = 3570 C. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Se foloseşte criteriul biologic care constă în stabilirea momentelor apariŃiei 
larvelor prin observaŃii directe în condiŃii naturale. Aplicarea tratamentelor se 
face în funcŃie de densitatea numerică: la 8-10 larve / plantă. Tratamentele se fac 
cu produse bacteriene sau organofosforice netoxice sau slab toxice pentru om şi 
zoofagi. Se aplică următoarele scheme de tratamente: 0 + 1 + 1, 1 + 1 + 1sau 1 + 
1 + 0 în funcŃie de gradul de infestare. 
 Combaterea biologică. Zoofagii au un rol important în reducerea 
populaŃiilor de molia verzei.  
 Măsuri preventive. În anii cu atac puternic se vor distruge cruciferele 
spontane care reprezintă focare de înmulŃire a moliei. După recoltare, toate 
resturile rămase în câmp trebuie adunate, distruse şi compostate. Terenul trebuie 
arat în toamnă pentru distrugerea adăposturilor de iernare. Reducerea atacului se 
mai poate face prin ecologizarea perimetrelor în vederea creării condiŃiilor 
optime de hrană şi locuri de refugiu în zilele călduroase pentru principalele 
specii prădătoare (Carabidae, Staphylinidae şi Coccinellidae) şi parazite 
(Ichneumonidae, Braconidae, Pteromalidae) cât şi prin distrugerea buruienilor 
din cultură şi a celor din vecinătate care constituie potenŃiale gazde pentru 
refugiul, hrănirea şi dezvoltarea dăunătorului. 
 
1.2.4. Chortophila brassicae Bouché (musca verzei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube culturilor de varză, conopidă, gulie, ridichi, în toate 
bazinele legumicole din Ńară. Este dăunătoare în stadiul de larvă, săpând galerii 
în rădăcini. Plantele atacate au frunzele de culoare verde închis şi se ofilesc în 
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zilele călduroase. Când sunt smulse din pământ, se observă pe rădăcini 
numeroase galerii cu larve. Din cauza atacului, plantele stagnează în creştere, iar 
cu timpul se usucă. Pagube mari se înregistrează la plantele tinere, plantele 
avansate în vegetaŃie rezistând mai bine la atac, dar producŃia se diminuează. 
Larvele sunt vectori ai bacteriei Bacillus carotovorus care produce putrezirea 
rădăcinilor.  
 Biologie şi ecologie 
 Are 2 – 3 generaŃii pe an (IV – VI, VI – VII, VII – IV). Iernează în stadiul 
de pupă, în sol, mai rar în tulpinile de varză rămase în câmp sau în cele ale 
semincerilor. AdulŃii apar la sfârşitul lunii aprilie, când temperaturile medii 
zilnice sunt de 9 – 10 0C. AdulŃii zboară mai ales în zilele călduroase şi însorite, 
iar în zilele răcoroase stau adăpostiŃi sub plante sau sub bulgării de pământ. 
După copulaŃie, la interval de 7 – 8 zile, încep depunerea pontei pe varză, 
conopidă, ridichi, traista ciobanului, muştar, la baza plantelor sau sub bulgării de 
pământ, în apropierea rădăcinilor. Perioada de incubaŃie durează 3 – 12 zile. 
Larvele eclozate pătrund în rădăcini sau în colet şi se hrănesc săpând galerii. 
Larvele mature se transformă în pupe, în luna iunie, în sol, mai rar în interiorul 
plantelor. După 1 – 3 săptămâni apar adulŃii, obişnuit în a doua jumătate a lunii 
iunie. Aceştia depun ouăle pe răsadurile sau culturile de varză de toamnă, 
semincerii de varză, conopidă. Larvele acestei generaŃii ajumg la maturitate în 
august şi se transformă în pupe care, de obicei, intră în diapauză şi iernează. În 
unii ani mai călduroşi se poate dezvolta şi a treia generaŃie parŃială. 
 Pragul biologic inferior este t0 = 9 0C, optimul termic O1 = 28 0C, pragul de 
prolificitate O  = 14 0C, cu o constantă termică pentru o generaŃie K = 6200 C. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Pentru stabilirea termenelor de avertizare a tratamentelor se foloseşte 
criteriul biologic şi ecologic. 
 Criteriul biologic constă în stabilirea termenelor avertizării, în funcŃie de 
data apariŃiei primelor muşte sau de curba de zbor. Data apariŃiei primelor muşte 
şi curba de zbor se stabilesc cu ajutorul cuştilor de avertizare, la începutul lunii 
aprilie (pe baza materialului biologic colectat de la generaŃia de toamnă, în 
octombrie – noiembrie: 500 – 600 pupe care se pun în solul din cuşti la 5 – 10 
cm adâncime, lăsându-le să ierneze în condiŃii naturale). Buletinele de avertizare 
se lansează la data apariŃiei primelor muşte în cuştile de avertizare, iar aplicarea 
tratamentelor se determină adăugând 8 - 10 zile la data apariŃiei primelor muşte. 
Când folosim curba de zbor, momentul optim al aplicării tratamentelor se 
consideră maximul curbei de zbor care coincide cu 8 – 10 zile de la apariŃia 
primelor muşte în cuştile de avertizare. 
 Se aplică schema de tratament 3 + 3 + 0, primul tratament la generaŃia de 
primăvară aplicându-se la plantare (plantele se trec printr-o mocirlă de pământ 
amestecată cu insecticide), iar al doilea şi al treilea la intervale de 10 zile de 
primul, prin prăfuiri cu insecticide, întocmai ca şi la generaŃia a doua. 
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 Măsuri preventive. Toate resturile de crucifere rămase după recoltare 
(cotoare, rădăcini) se vor scoate, se vor distruge, iar terenul se va ara adânc. 
Culturile comerciale şi semincere se vor fertiliza, iriga şi prăşi corespunzător 
pentru a asigura o bună vegetaŃie a plantelor. Se vor aplica praşile mecanice şi 
manuale pentru distrugerea larvelor, pupelor şi a buruienilor din familia 
Cruciferae care sunt gazde secundare pentru musca verzei. La transplantarea 
răsadurilor în câmp se vor sorta plantele, iar cele atacate se vor distruge. La 
răsărirea plantelor semănate direct, se va face muşuroirea şi udarea abundentă 
pentru formarea rapidă a rădăcinilor şi mărirea rezistenŃei la atac. Ecologizarea 
perimetrelor creează condiŃii optime de hrană şi locuri de refugiu în zilele 
călduroase pentru principalele specii prădătoare din ordinul Coleoptera (familia 
Staphylinidae) şi parazite din ordinul Hymenoptera (familiile Cynipidae, 
Ichneumonidae, Braconidae, Pteromalidae). 
 Reducerea populaŃiilor de musca verzei se mai poate face prin: mulcirea 
terenurilor cu resturi de tulpini de muştar, cultivarea intercalată a verzei cu trifoi 
alb şi cu fasole franŃuzească, protejarea culturilor de varză cu folie de polietilenă 
perforată sau textile de tip Netex, folosirea extractelor de plante cu rol repelent 
pentru adulŃi. 
1.2.5. Pieris brassicae L. (fluturele alb al verzei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Atacă cruciferele, în special varza şi conopida de consum şi seminceri, din 
toată Ńara. Stadiul efectiv dăunător este larva (omizile). Larvele de primele 
vârste stau grupate şi rod epiderma inferioară şi parenchimul frunzelor, lăsând 
intactă epiderma superioară, apoi se răspândesc pe toate frunzele şi rod 
marginile. Omizile din ultimele vârste se hrănesc cu partea superioară a 
frunzelor, din care rămân doar nervurile mai groase. În afară de pagubele 
directe, provocate prin distrugerea frunzelor, omizile contribuie şi la deprecierea 
calitativă a căpăŃânilor prin excrementele lor care se adună între frunze şi pe 
care se localizează diferite microorganisme provocatoare de putregaiuri. 
 Biologie şi ecologie 
 În zona stepei şi silvostepei are 3 generaŃii pe an (IV – VII, VII – VIII, VIII 
– IV), în zona submontană are 2 generaŃii şi în cea montană 1 generaŃie. Iernează 
în stadiul de crisalidă în locuri adăpostite, pe trunchiurile arborilor sau 
arbuştilor, în podurile şi pe pereŃii caselor, pe garduri. Fluturii apar în aprilie – 
mai şi se hrănesc cu nectarul diferitelor flori. Ei sunt mai activi în orele 
călduroase ale zilei. Femelele depun ouăle pe partea inferioară a frunzelor de 
varză sau alte crucifere. IncubaŃia durează 6 - 14 zile. Larvele trăiesc iniŃial în 
colonii şi se hrănesc 3 – 4 săptămâni cu frunze tinere. După a doua năpârlire, 
larvele se separă în grupe de 4 – 5 şi se retrag la sfârşitul lunii iulie, în diferite 
locuri, unde se transformă în crisalide. După 10 - 21 zile, frecvent 10 – 15, apar 
fluturii (iulie), rezultând a doua generaŃie. 
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 Pragul biologic inferior este t0 = 6 0C, pragul biologic superior T = 32,1 0C, 
limitele optimului termic O1 = 29,2 0C şi O2 = 31,5 0C, pragul de prolificitate O  

= 11,1 0C, cu o constantă termică K =680 0 C. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Pentru stabilirea termenelor de combatere, se utilizează criteriul biologic şi 
cel ecologic. 
 Criteriul biologic constă în stabilirea termenelor de combatere în funcŃie de 
ciclul biologic, observându-se apariŃia primelor omizi în natură sau în cuştile de 
avertizare, iar cel ecologic în stabilirea în natură sau în cuştile de avertizare a 
datei depunerii primelor ouă, de la care se urmăreşte realizarea sumei de 
temperatură efectivă: Σ(tn – 6) = 96 0C. 
 Schemele de tratament sunt 0 + 1 + 1 sau 1 + 1 + 1 sau 0 + 2 + 2, în funcŃie 
de gradul de infestare. Se folosesc insecticide organofosforice netoxice sau slab 
toxice, insecticide bacteriene sau lansări de Trichogramma evanescens Westw.. 
 Măsurile preventive 
 Cultivarea verzei în benzi de câte 2 – 3 rânduri, intercalate cu tomate sau 
Ńelină îndepărtează adulŃii. Acelaşi efect îl are amplasarea pe rânduri a plantelor 
de mentă, salvia, cimbrişor. 
 Este indicată efectuarea praşilelor repetate pentru distrugerea buruienilor 
crucifere. 
 Reducerea populaŃiilor şi prevenirea atacului se mai poate face prin 
ecologizarea perimetrelor în vederea creării condiŃiilor optime de hrană şi a 
locurilor de refugiu în zilele călduroase pentru speciile prădătoare şi parazite. 
 
2. TOMATE ŞI VINETE 
2.1. AgenŃi fitopatogeni 
2.1.1. Phytophthora infestans (Mont.) DeBarry (mana tomatelor) 
 ImportanŃa economică şi răspândire 
 Este o  boală gravă, cu urmări economice importante. La noi produce 
pagube în câmp, sere şi solarii. Răspândirea pe teritoriu este în strânsă corelare 
cu regimul de precipitaŃii al anului sau al zonei pedoclimatice. 
 Simptome 
 Apar pe frunze, tulpini şi fructe. Pe frunze apar pete extinse, amplasate de 
regulă spre marginea limbului, cenuşii la început, apoi brune, necrozate. Pe 
partea inferioară, în dreptul bordurii petelor, apare o pâslă albicioasă formată din 
fructificaŃiile ciupercii.  
 Un atac puternic pe frunze se extinde repede şi dă întregii culturi un aspect 
de ardere prin flacără. Pe tulpini apar pete brune, alungite ce pot fi confundate 
cu stricul. În dreptul petei, tulpina este foarte casantă şi se rupe uşor la îndoire. 
Petele de pe tulpină apar, de regulă, pe jumătatea superioară. 
 Pe fructe atacul este foarte tipic. La început apar pete de decolorare care 
evoluează în galben-brun, mai târziu apar mozaicate cu zone brun-închis, brun 
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mai deschis şi gălbui. În dreptul petelor, fructul este dur la pipăit şi cu 
denivelări.  
 Caracteristic pentru atacul de mană este apariŃia în focare, de unde se 
extinde în restul culturii. 
 Agentul patogen este Phytophthora infestans (Mont.) DeBarry care 
produce şi mana cartofului. 
 Atacul de mană este condiŃionat de temperatură şi regimul hidric. Principala 
sursă de transmitere o constituie tuberculii şi samulastra de cartofi sau 
învecinarea cu această cultură. De regulă, mana tomatelor apare după ce a apărut 
în culturile de cartof.  
 După apariŃia primelor focare de atac, mana se extinde prin infecŃiile cu 
conidii din sursa proprie. Pragul termic optim este de 15 – 23 0C, când perioada 
de incubaŃie durează 3 – 5 zile. InfecŃiile se fac dacă există apă sub formă de 
picături, pe frunze sau în atmosfera saturată cu vapori de apă. Sporularea are loc 
numai dacă atmosfera este saturată cu vapori de apă (90 – 100 % ). 
 Prognoză – avertizare. StaŃia de prognoză şi avertizare se ghidează în 
primul rând după evoluŃia manei la cartof. În zonele legumicole, fără culturi de 
cartof, se urmăreşte apariŃia focarelor mai întâi în sere şi solarii, apoi în câmp. În 
zonele propice pentru apariŃia manei, se recomandă avertizarea unui tratament 
de siguranŃă când cultura are rândurile încheiate. Dacă anul este favorabil 
atacului de mană şi, mai ales, dacă au apărut focare de atac în culturile de cartof, 
următoarele tratamente se fac în funcŃie de condiŃiile climatice: persistenŃa 
picăturilor de ploaie sau rouă mai multe zile în şir (5 – 7) şi temperaturi medii 
zilnice de peste 10 – 12 0C. 
 Intervalul dintre tratamente va fi de 7 – 8 zile dacă se folosesc fungicide de 
sinteză organică şi de 10 – 12 zile dacă se folosesc produse cuprice. 
 În cazul apariŃiei focarelor de mană în sere şi solarii, se recomandă 
aplicarea în focare a unor stropiri repetate cu doze sporite de produse cuprice. 
Nu se mai face irigaŃia prin aspersie şi se impune o ventilare mai bună a 
spaŃiului atât ziua cât şi noaptea. Fructele atacate şi căzute pe sol ( pe care de 
regulă se formează o pâslă densă, albă, din conidiofori şi conidii) trebuie strânse 
înainte de a apărea fructificaŃiile. Fructele atacate nu trebuie îngropate deoarece 
conŃin oospori, forma de rezistenŃă a ciupercii.  
 
2.1.2. Septoria lycopersici Speg. (septorioza tomatelor) 
 ImportanŃa economică şi răspândire 
 Septorioza sau pătarea albă a frunzelor de tomate este mult răspândită în 
zonele de cultură şi produce pagube însemnate prin diminuarea recoltelor. 
 Simptome 
 Boala apare pe frunze sub forma unor pete numeroase, mici (1 – 2 mm), la 
început brune, apoi albicioase cu margini verzi – gălbui. În dreptul petelor apar 
puncte negre, cu frecvenŃă mare. Acestea sunt picnidiile şi picnosporii. Petele 
confluează, acoperă întreaga suprafaŃă a limbului, frunzele se usucă şi cad sau se 
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răsucesc şi rămân atârnate. Lăstarii tineri manifestă, de asemenea, simptome de 
boală şi se opresc din creştere. Întreaga plantă stagnează, fructele rămân mici, 
noile inflorescenŃe nu mai leagă, se obŃin producŃii scăzute şi fructe de calitate 
inferioară. 
 Agentul patogen este ciuperca Septoria lycopersici Speg.. Transmiterea de 
la an la an se face prin picnidiile de pe frunzele de pe şi din sol. Primăvara, din 
picnidii sunt proiectaŃi picnosporii care produc primele infecŃii. Picnosporii sunt 
alungiŃi, filiformi, uşor curbaŃi, septaŃi, cu două sau mai multe septe, de 64 – 94 
x 2,45 – 3,5 µ. Într-o picnidie sunt 200 – 600 spori. 
 InfecŃiile se repetă în toată perioada de vegetaŃie, tot prin picnosporii din 
petele de pe frunze şi lăstari. 
 Gradul de atac este strâns corelat cu condiŃiile climatice. Temperatura 
minimă de germinare a picnosporilor este 3 – 4 0C, maxima de 31 – 32 0C şi 
optima de 15 – 25 0C. Umiditatea joacă un rol important în propagarea şi 
germinarea picnosporilor. Astfel, frecvenŃa  mare a zilelor cu rouă, ploile 
repetate şi valorile ridicate ale umidităŃii relative a aerului, determină epifitotii 
de septorioză. 
 Prognoză – avertizare. Pentru determinarea momentului optim de aplicare 
a primului tratament este necesar să se urmărească curba de zbor a 
picnosporilor. În acest scop, se adună din toamnă frunze atacate cu picnidii şi se 
păstrează în natură sub plasă de sârmă. Primăvara se aşterne pe sol un strat de 
frunze pe care se pun lame vaselinate. La intervale de 3 – 4 zile se aduc lamele 
şi se studiază la microscop. Dacă există proiectare de picnospori înainte de a fi 
plantat răsadul în câmp, se avertizează tratamente în răsadniŃe şi solariile în care 
se produc răsadurile. 
 Primul tratament în câmp se aplică la proiectarea picnosporilor şi realizarea 
în natură a temperaturii de 10 – 25 0C şi umectarea frunzelor sau saturare cu 
vapori de apă peste 80 %. În aceleaşi condiŃii se aplică tratamentul dacă răsadul 
a fost adus în câmp cu simptome de boală. Tratamentele următoare se aplică la 
intervale de 8 – 10 zile dacă sunt realizate condiŃiile de infecŃie. 
 
2.2. Dăunători 
2.2.1. Leptinotarsa decemlineata Say. (gândacul din Colorado) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube mari culturilor de cartofi şi vinete din toată Ńara. Mai poate 
ataca tomatele, ciumăfaia, măselariŃa, mătrăguna. AdulŃii şi larvele rod frunzele 
sub formă de perforaŃii neregulate. Un adult poate consuma în 2 – 3 zile întreaga 
suprafaŃă foliară a unei plante de vinete, imediat după plantare. Vara, în lipsa 
hranei, adulŃii atacă tuberculii de cartof şi fructele de vinete. Larvele tinere rod 
în frunze mici orificii, apoi rod frunzele în întregime şi chiar lăstarii. O singură 
larvă poate consuma în toată perioada de dezvoltare 30 – 40 cm2 suprafaŃă 
foliară, iar adulŃii de două ori mai mult. Cu toate acestea, din cauza numărului 
mare şi a intensei hrăniri, larvele de vârsta a-IV-a produc mai mult de 75 % din 
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pagube. Pe tomate, ciclul biologic al dăunătorului este mai lung decât pe cartof 
şi vinete, ajungând la maturitate doar 22 % din larvele eclozate, comparativ cu 
86 – 90 % pe cartofi şi vinete. 
 Biologie şi ecologie 
 În Ńara noastră are 2 – 3 generaŃii pe an G1 (IV – VI), G2 (VI – VII), G3 (VII 
– IV), a treia generaŃie dezvoltându-se parŃial în zonele de stepă şi silvostepă, în 
anii cu toamne calde şi lungi. Iernează în stadiul de adult în sol, la 20 – 50 cm 
adâncime. AdulŃii ies primăvara când t0 > 11 0C (în prima sau a doua jumătate a 
lunii aprilie). Perioada de hrănire a adulŃilor durează 3 – 8 zile, se împerechează 
şi depun ouă pe dosul frunzelor. IncubaŃia durează 8 – 15 zile, iar durata  
stadiului larvar 30 – 35 zile. Nimfoza are loc în sol, la 3 – 15 cm adâncime, iar 
adulŃii apar la suprafaŃă în iunie.  
 Pragul biologic inferior este t0 = 11 0C, pragul biologic superior T = 31,1 
0C, limitele optimului termic O1 = 26,5 0C şi O2 = 29,5 0C, pragul de prolificitate 
O  = 15,5 0C, cu o constantă termică K = 406 0 C. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Se foloseşte criteriul biologic, bazat pe datele apariŃiei stadiilor dăunătoare 
din schema ciclului biologic şi pe densitatea numerică pentru adulŃi (> 1 gândac 
/ m2) şi larve (> 3 – 4 /  m2). Este bine ca tratamentele să se aplice în primele 
vârste pentru a combate simultan şi o parte din adulŃi. 
 łinând seama de data depunerii primelor ouă în izolatoare, avertizarea se 
poate stabili şi după criteriul ecologic, considerând constanta termică pentru 
incubaŃie K = 60 0C, iar pragul biologic t0 = 11 0C. 
 Scheme de tratamente. În funcŃie de densitatea numerică / m2, precum şi 
de condiŃiile specifice fiecărei regiuni, se vor aplica următoarele scheme de 
tratamente: 2 + 1 + 1 (în zonele cu trei generaŃii), 2 + 1 sau 1 + 1 (în zonele cu 2 
generaŃii). Tratamentele se fac cu produse organo – fosforice netoxice sau slab 
toxice pentru om şi zoofagi sau cu produse bacteriene ce conŃin toxină 
termostabilă. În cazul în care combaterea gândacului coincide cu cea a manei, se 
va face un tratament insectofungicid. 
 Măsuri preventive. Aplicarea în complex a unor metode agrotehnice, 
fizice, mecanice permite reducerea populaŃiilor şi a potenŃialului de atac. Dintre 
acestea, cele mai importante sunt: folosirea de soiuri timpurii şi plantarea lor 
mai târzie pentru a evita atacul adulŃilor hibernanŃi; recoltarea cât mai timpurie a 
cartofilor pentru a reduce sursele de hrană pentru dăunător; crearea condiŃiilor 
optime de răsărire şi dezvoltare a plantelor, o foarte bună vegetaŃie mărindu-le 
rezistenŃa la atac; asolamentul şi rotaŃia culturilor solanacee întârzie instalarea 
adulŃilor în cultură; ecologizarea perimetrelor şi folosirea benzilor cultivate cu 
specii de plante polenizatoare în vederea creării condiŃiilor optime de hrană şi 
locuri de refugiu pentru paraziŃii (nematozi, diptere) şi prădătorii gândacului 
(unii gândaci din familia Carabidae, stafilinidele, ploşniŃele prădătoare, unele 
coccinelide, furnicile din specia Formica cinerea Forel., crisopele, acarienii, 
broaştele, şopârlele, chiŃcanii şi păsările insectivore reduc populaŃiile 
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dăunătorului); controlul vizual al prezenŃei şi mărimii populaŃiilor de dăunători 
şi aplicarea tratamentelor (pragul economic de dăunare PED poate fi 0,1 – 0,5 
adulŃi/plantă sau 2 larve mici pe plantă, în funcŃie de cultură şi fază de 
vegetaŃie); distrugerea buruienilor din cultură şi a celor din vecinătate care 
constituie potenŃiale gazde pentru refugiul, hrănirea şi dezvoltarea dăunătorului; 
izolarea plantelor din sere şi solarii prin acoperirea spaŃiilor de aerisire, a uşilor 
de acces şi alte posibile locuri de intrare, cu materiale textile de tip Netex care să 
împiedice intrarea insectelor şi să asigure o aerisire corespunzătoare; folosirea 
de bariere, prin acoperirea rândurilor cu materiale de tip Netex, insect proof, 
folie de polietilenă, care să împiedice intrarea şi atacul insectelor; mulcirea cu 
paie de grâu sau secară reduce atacul, creează un microclimat favorabil pentru 
pentru fauna prădătoare şi contribuie la creşterea recoltei; adunarea manuală pe 
suprafeŃe mai mici a adulŃilor, larvelor şi ouălor, zilnic sau de două ori pe 
săptămână, iar pe suprafeŃe mai mari se folosesc echipamente pneumatice 
tractate pentru aspirarea şi strângerea stadiilor mobile ale insectei, înainte de 
instalarea zoofagilor; perimetrarea culturilor cu plante de vinete la ghiveci 
(adulŃii de pe plante se vor strânge, iar la depăşirea PED – 0,5 adulŃi/plantă sau 2 
larve mici pe plantă se vor aplica tratamente; amplasarea de capcane portabile în 
culturi şi distrugerea insectelor intrate; tratarea plantelor cu macerat din gândaci 
din Colorado; tratarea plantelor cu macerate de pelin, coriandru, tomate, sulfină 
albă, mentă, păpădie, usturoi reduce populaŃiile prin efectul repelent sau 
insecticid; tratarea cu produse cuprice împotriva manei inhibă nutriŃia insectelor; 
prăfuirea plantelor cu dolomit sau cenuşă reduce gradul de atac. 
 
3. ARDEI 
3.1. AgenŃi fitopatogeni 
3.1.1. Marmor tabaci (mozaicul) 
 ImportanŃa economică, răspândire  şi smptome 
 Este o boală frecvent întâlnită în culturile de ardei. Poate produce pagube 
însemnate în sere, mai ales la hibrizii de ardei gras, frecvenŃa fructelor atacate 
fiind uneori de 20-75 % . 
 Simptomele sunt în funcŃie de tulpina virusului, soiul cultivat şi condiŃiile 
de mediu. Pot să apară simptome grave, cu evoluŃie rapidă, constând în pete şi 
striuri brune de-a lungul tulpinilor, peŃiolurilor etc.. PlăntuŃele pier sau dacă 
supraveŃuiesc, stagnează în creştere, au frunze mici, mozaicate, formează fructe 
puŃine. Fructele sunt deformate, prezintă pete clorotice sau necrotice adâncite, în 
jurul unor pete proeminente, de culoare normală.  
 La ardeiul iute se înregistrează frecvent căderea fructelor. Aceste simptome 
sunt întâlnite în condiŃii de luminozitate slabă şi temperaturi mai scăzute, în 
ciclul I de cultură din sere . 
 Biologie şi ecologie 
 Agentul patogen este Marmor tabaci. Din cele trei tulpini, mai frecventă 
este tomato la care majoritatea soiurilor sunt sensibile. 
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 În condiŃii de temperatură ridicată şi luminozitate bună, în câmp şi în 
ciclul II, în sere, apare forma cronică de atac. Transmiterea bolii se face prin 
resturile vegetale de tomate şi ardei rămase în sol, prin sămânŃa de ardei, prin 
unelte, scheletul serei şi răsadniŃelor, prin contactul dintre plante şi prin mâinile 
şi hainele muncitorilor. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Se vor folosi soiuri sau hibrizi rezistenŃi (Solaris F1, California Wonder, 
Uriaş verde, Cosmin etc.), precum şi seminŃe neinfectate. Se va efectua 
dezinfecŃia termică a pământului din seră, dezinfecŃia cu fosfat trisodic 10 % a 
scheletului serei, uneltelelor etc. Răsadul de ardei va fi izolat faŃă de tomate. La 
plantare se vor elimina răsadurile atacate. Culturile de ardei nu vor urma 
culturilor de tomate. În timpul lucrului, muncitorii îşi vor dezinfecta mâinile cu 
fosfat trisodic 3 % concentraŃie.  
 La încheierea culturii, plantele se smulg, se adună toate resturile infestate, 
apoi se face arătura adâncă. 
3.2 Dăunători 
3.2.1. Chloridea (Helicoverpa) armigera Hbn (omida fructelor) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Este un dăunător polifag. Produce pagube însemnate în unii ani la culturile 
de ardei, dar şi la alte plante de cultură (ex. tomate, mazăre, porumb etc. ). 
 Larvele din primele vârste rod epiderma şi parenchimul frunzelor, uneori şi 
florile. Larvele mai dezvoltate atacă fructele sau seminŃele la ardei, tomate, 
bame etc. În fructe, larvele rod galerii mari, în care se pot instala diferite 
ciuperci  (Fusarium, Cephalosporium etc.), care produc putrezirea lor.  
 Atacuri puternice se înregistrează, la noi în Ńară,  în majoritatea zonelor, dar 
îndeosebi în zonele de câmpie din Banat, Muntenia şi Moldova. 
 Biologie şi ecologie 
 In condiŃiile Ńării noastre, omida fructelor are 2-3 generaŃii pe an, care se 
dezvoltă astfel: prima generaŃie, care se dezvoltă în mai-iunie, a doua generaŃie 
în iulie-august, iar generaŃia a III-a, atunci când există, în lunile august-mai. 
 Pragul biologic inferior este t0 = 110C, pragul biologic superior T = 35,50C, 
limitele optimului termic O1=31,0 0C şi O2=32,0 0C, pragul de prolificitate O 

=15,5 0C, cu o constantă termică pentru dezvoltarea unei generaŃii K = Σ( tn- t0) 
= 3500C. 
 Iernează în stadiul de pupă în sol, la adâncimea de 7-25 cm. AdulŃii apar la 
sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai şi au un zbor nocturn. Au loc apoi, 
după o scurtă perioadă de hrănire, împerecherea şi ponta. În funcŃie de condiŃiile 
climatice, incubaŃia durează 3-10 zile. Larvele acestei generaŃii se dezvoltă pe 
frunze sau flori. La maturitate se retrag în sol pentru transformarea în pupe. În 
mod asemănător se dezvoltă şi celelalte generaŃii. 
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 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Momentul aplicării  tratamentelor chimice de combatere se stabileşte la 2-3 
zile de la apariŃia primelor larve în cultură. Calendaristic, acest lucru are loc la 
jumătatea lunii iulie şi către sfârşitul lunii august.  
 În funcŃie de densitatea numerică a larvelor/plantă, de evoluŃia condiŃiilor 
climatice locale  şi de produsele folosite, se poate aplica o schemă de tratamente 
de 1 + 1, 2 + 1 sau 1+ 1+ 1 pentru cele două sau trei generaŃii. 
 Se pot folosi produse de contact sau sistemice, recomandate de UnităŃile 
Fitosanitare JudeŃene, în conformitate cu produsele cuprinse în „CODEXUL 
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România”. 
 Pentru combaterea biologică cu ajutorul viespilor oofage din genul 
Trichogramma, momentul aplicării primului tratament se stabileşte la depunerea 
primelor ouă în cultură, folosind o schemă de lansare de 1 + 1, 1 + 1+ 1, cu o 
normă de lansare de aproximativ 120 mii exemplare / ha, lansare care se face  la 
intervale de 12-16 zile, în funcŃie de densitatea dăunătorului în cultură şi de 
evoluŃia factorului termic local.  
 Ca măsuri preventive, se recomandă: arături adânci de toamnă şi efectuarea 
de praşile repetate în cursul perioadei de vegetaŃie. În unele Ńări, se folosesc 
benzi capcană din porumb, năut, bame etc., care servesc la atragerea fluturilor 
pentru depunerea ouălor. La apariŃia larvelor, benzile capcană se tratează chimic 
sau se distrug. 
 
4. CASTRAVEłI 
4.1. AgenŃi fitopatogeni 
4.1.1. Pseudomonas syringae pv. lachrymans (pătarea unghiulară a 
castraveŃilor) 
       ImportanŃa economică şi răspândire  
       Bacteria induce pagube însemnate atât la culturile de câmp cât, mai ales, 
celor din solarii şi sere, diminuând cantitativ şi calitativ producŃia. Este 
răspândită în zonele umede din arealul culturii castraveŃilor. 
 Simptome 
 Încă de la începutul vegetaŃiei, pe cotiledoane apar pete mici, circulare sau 
colŃuroase, verzi-închis, cu aspect umed. Cotiledoanele infectate se brunifică şi 
se usucă. Pe frunze apar pete colŃuroase, situate între nervurile secundare, de 
culoare verde-închis, hidrozate, care în final capătă o coloraŃie gri-bej, se usucă 
şi se desprind din frunză. În condiŃii favorabile (vreme umedă), petele ce la 
început au 2-7 mm pot conflua şi sunt distruse suprafeŃe mari din frunză. Pe faŃa 
inferioară a limbului, după irigarea culturii, după ploi sau  pe timp ceŃos, se 
constată prezenŃa unui exudat bacterian mucilaginos sub formă de picături. Pe 
vreme secetoasă, goma bacteriană se usucă şi dă naştere unei pelicule fine, cu 
aspect de celofan. Prin desprinderea zonelor atacate frunzele rămân perforate şi 
se pot deforma. Pot fi sesizate simptome asemănătoare pe peŃioluri şi tulpini 
care pot prezenta zone uscate sau putrezite în funcŃie de umiditatea atmosferică. 
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Fructele atacate prezintă pete de 1-3 mm, verzi-închis, circulare, cu aspect  
umed şi cu o zonă centrală albicioasă. În dreptul acestor pete, fructul poate crăpa 
pe vreme secetoasă sau, se acoperă cu gomă bacteriană, pe vreme umedă. 
 Agentul patogen - Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith. et Bry.) 
Young, Dye et Wilkie, sin. Pseudomonas lachrymans, fam. Pseudomonadaceae, 

ord. Pseudomonadales, Div. Bacteria. Bacteria are forma unui bastonaş şi este 
întâlnită în Ńesuturi, izolată, în perechi sau în lanŃuri. În sere, în 1976, Gh. 
Marinescu şi col. au identificat şi o altă bacterie Pseudomonas bürgeri care 
produce simptome asemănătoare dar, spre deosebire de Ps. syringae pv. 
lachrymans, produce brunificarea vaselor conducătoare din tulpinile 
castraveŃilor.  

Prevenire şi combatere. Se recomandă înfiinŃarea culturilor cu sămânŃă 
sănătoasă, tratată cu sublimat corosiv 1 % timp de 10 minute sau tratament  
termo-hidric cu apă la 50-52oC timp de 30 minute. SeminŃele mai pot fi tratate 
cu aer cald la 85oC timp de 60 minute. În cursul vegetaŃiei se recomandă 
tratamete cu produse avizate. În câmp, se recomandă o rotaŃie a culturilor 
legumicole în care cucurbitaceele (castraveŃi, pepene galben, pepene verde, 
dovleac, dovlecelul), să nu revină pe aceeaşi solă decât după 3 ani, iar în seră, 
culturile se vor înfiinŃa numai pe solul ce a fost dezinfectat termic sau cu 
formalină 0,4 % (4-5 l/m2). Unii hibrizi mai noi sunt rezistenŃi sau toleranŃi la 
infecŃii: Regal, Moresti, Asterix. Soiul Samurai omologat în 2002 are toleranŃă 
ridicată faŃă de acest patogen. 

Prognoză – avertizare. Boala este deosebit de periculoasă în culturile 
de seminceri. Cultura este Ńinută permanent sub observaŃie, începând de la 
răsărire. La apariŃia primelor simptome se avertizează tratamente cu produse 
cuprice. Se mai fac recomandări pentru înlăturarea fructelor bolnave de la 
producerea de seminŃe, strângerea şi distrugerea resturilor vegetale după 
defrişarea culturii. 

 
4.1.2. Pseudoperonospora cubensis (mana cucurbitaceelor) 
       ImportanŃa economică şi răspândire 
       Produce pagube mai importante la castraveŃi, în anii ploioşi şi cu 
temperaturi moderate. 
       Simptome  
       Mana atacă exclusiv frunzele, sub forma unor pete verzi-deschis pe faŃa 
superioară a limbului, pete de formă colŃuroasă,  bine delimitate de nervurile 
frunzelor. Culoarea petelor se schimbă în galben, apoi în brun, iar pe faŃa 
inferioară, apare un puf cenuşiu-violaceu sau bej. În condiŃii favorabile, petele 
pot conflua şi este distrusă o mare parte din limb iar plantele vor rămâne repede 
fără frunze.  
       Agentul patogen - Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostov., 
fam. Peronosporaceae, ord. Peronosporales, cl. Oomycetes, subîncr. 
Mastigomycotina. Ciuperca prezintă aparatul vegetativ sub forma unui 
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sifonoplast ce se ramifică în spaŃiile intercelulare şi după o perioadă de 
incubaŃie, emite prin stomate sporangiofori grupaŃi câte 2-3, ramificaŃi 
dicotomic. Sporangioforii ajung la dimensiuni de 100-320 x 4-9 µm şi susŃin 
sporangi unicelulari, ovoizi, de 18-28 x 12-20 µm. Aceşti sporangiofori care 
apar ca un puf cenuşiu cu nuanŃe violacei pot fi observati, uşor dimineaŃa 
devreme când are loc şi diseminarea sporangilor. Ceva mai târziu, datorită 
deshidratării sporangioforii se observă mai greu. InfecŃiile se produc pe vreme 
umedă, la temperaturi cuprinse între 5-30oC (la optim 23oC) când, din sporangi, 
apar zoospori biflagelaŃi ce vor germina şi vor da filamente de infecŃie care 
pătrund prin osteolul stomatelor frunzelor ce au cel puŃin 1/2 din suprafaŃa 
normală. Viabilitatea sporangilor şi a zoosporilor depinde de temperatură, de 
intensitatea luminoasă şi de umiditatea atmosferică. Pe timp secetos şi la 
temperaturi de peste 32oC sporangii mor. În Ńesuturile uscate, se formează 
oospori sferici, galbeni-bruni, de 36-43 µm în diametru.  
       Prevenire şi combatere 
        Ca o primă măsură de prevenire, se impune arderea resturilor de plante 
atacate sau îngroparea lor în profunzime. În asolamentul legumicol, 
cucurbitaceele vor reveni după cel puŃin 4 ani pe aceeaşi solă. În câmp, irigarea 
se va face numai prin brazde pentru a nu disemina sporangii. În spaŃii protejate, 
se va asigura o bună aerisire a culturii, iar în cazul declanşării atacului se va 
reduce umiditatea. Combaterea chimică trebuie să se facă folosind pulverizarea 
pneumatică, foarte fină, Ńinând cont că partea inferioară a limbului frunzei 
trebuie bine protejată. În spaŃiile protejate, din cauza stropirilor repetate cu 
aceleaşi produse,  s-a ajuns la crearea de rase rezistente la metalaxyl. Gama de 
produse avizate este foarte largă şi trebuie utilizată atent, cu respectarea timpului 
de pauză şi având grijă să nu se execute două tratamente succesive cu acelaşi tip 
de produs. Folosirea în viitor a hibrizilor Regal, Asterix care sunt rezistenŃi sau 
toleranŃi la mană ar putea asigura producŃii mari, economice fără multe 
tratamente costisitoare. Hibrizii Rita, Moresto şi Alibi sunt sensibili faŃă de acest 
patogen. Soiul Samurai omologat în 2002 are toleranŃă ridicată fată de acest 
patogen. 
       Prognoză – avertizare 
       Stabilirea primului tratament se face urmărind condiŃiile de germinare a 
oosporilor – temperaturi peste 9 0C şi umiditate abundentă în sol. În vecinătatea 
serelor se face un control al culturilor de cucurbitacee cu privire la atacul de 
mană. Dacă au fost condiŃii de germinare a oosporilor, au persistat condiŃii de 
germinare a conidiilor şi dacă în serele apropiate s-au semnalat atacuri, se 
urmăresc îndeaproape culturile din câmp pentru depistarea primelor pete, după 
care se avertizează primul tratament. StaŃiile trebuie să culeagă frunze cu atac şi 
să le păstreze sub plasă de sârmă, în platforma de material biologic. Se seamănă 
în ghivece castraveŃi şi se plantează în platformă în imediata apropiere a plaselor 
cu frunze. InfecŃiile primare se vor face în primul rând în platformă, iar apariŃia 
primelor pete marchează data lansării primului tratament. Tratamentele 
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următoare se dau în funcŃie de sursa de infecŃie, de apariŃia de noi organe 
neprotejate şi de evoluŃia condiŃiilor climatice. Intervalul dintre tratamente nu 
poate fi mai mic de 8 – 10 zile. 
 
4.1.3. Erysiphe cichoracearum şi Sphaerotheca fuliginea (făinarea 
cucurbitaceelor) 
 ImportanŃa economică şi răspândire 
 Boala este răspândită în toate Ńările cultivatoare şi produce pagube mari, 
datorită uscării premature a  foliajului. 
 Simptome 
 Organele aeriene (tulpini, frunze şi chiar fructe sunt atacate în toate 
stadiile de dezvoltare. Pe suprafaŃa acestor organe apare un miceliu alb, făinos, 
sub forma unor pâsle mai mult sau mai puŃin extinse. Pe limbul frunzelor, petele 
pot conflua şi acoperi suprafeŃe mari de limb care, în scurt timp se vor usca. Sub 
acest miceliu Ńesuturile se îngălbenesc şi se brunifică. În condiŃii de secetă 
atmosferică, atacul se extinde pe peŃiolul frunzelor, pe tulpini şi chiar pe fructe. 
 AgenŃii patogeni - Erysiphe  cichoracearum D.C.    f. cucurbitacearum 
Poteb. şi Sphaerotheca fuliginea (Schech.) Salm. f. cucurbitae Jacz., fam. 
Erysiphaceae, ord. Erysiphales, cl. Pyrenomycetes, subîncr. Ascomycotina, f.c. 
Oidium erysiphoides Fr. Aceşti agenŃi patogeni au aparatul vegetativ un tal epifit 
care fructifică abundent formând  conidii de tip Oidium erysiphoides, de 17-45 x 
11-17 µm. În spaŃiile protejate, pe plantele parazitate, se pot forma şi cleistotecii 
pe partea inferioară a frunzelor. Acestea au apendici simpli, sunt sferice, brune 
de 74-165 µm în diametru (Erysiphe) şi 60-100 µm ( Sphaerotheca). Ascele 
conŃin 2-6 ascospori (Erysiphe) sau 4-8 ascospori (Sphaerotheca). CondiŃiile 
optime de instalare şi evoluŃie a agenŃilor patogeni diferă. Pentru Erysiphe 
temperatura optimă este de 15-26oC şi nu necesită o umiditate relativă ridicată, 
în timp ce pentru Sphaerotheca, temperatura optimă este de 15-21oC dar, 
necesită o umiditate relativă ridicată. 
 Prevenire şi combatere 
 Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente, respectarea asolamentului şi 
distrugerea plantelor gazdă din flora spontană pentru diminuarea presiunii de 
infecŃie. Tratamentele se vor efectua cu respectarea timpului de pauză indicat şi 
alternând produsele în funcŃie de grupa lor (de contact sau sistemice), cu 
recomandarea ca, din momentul începerii fructificării şi a recoltării să se aplice 
numai fungicide de contact. Hibrizii nou apăruŃi : Fitness, Tyria, Regal, Matilde, 
Meresto, Cornisa, Cornilac, Asterix, Alibi, Pedroso şi Pasamonte,sunt rezistenŃi 
sau toleranŃi faŃă de aceşti patogeni. 
 Prognoză-avertizare 
 Atât în câmp cât şi în spaŃii protejate, făinarea apare la început în focare. 
De aceea, pentru avertizarea tratamentelor se depistează apariŃia primelor focare 
şi se aplică primul tratament. Tratamentele următoare se aplică la intervale de 8 
– 12 zile, în funcŃie de extinderea atacului, apariŃia de noi frunze şi condiŃiile de 
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climă. Tratamentele iniŃiale trebuie făcute cu produse de mare eficacitate 
deoarece un atac puternic de făinare nu mai poate fi stăvilit şi cultura se 
compromite. 
 
4.2 Dăunători 
4.2.1. Ceroyipha  gossypii G. (păduchele castraveŃilor)   
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube însemnate în culturile de castraveŃi, fiind o specie polifagă. 
Produce pagube şi la alte plante de cultură (ex. bumbac ). 
 În urma atacului frunzele plantelor se răsucesc, formându-se pseudocecidii 
caracteristice, sub formă de buchete. Frunzele atacate, cu timpul se usucă. Este 
şi un transmiŃător al unor virusuri la diferite plante (mozaicul de la mazăre, 
fasole, castraveŃi etc.).  
 În Ńara noastră se întâlneşte din regiunile de stepă până în cele montane. 
 Biologie şi ecologie 
 EvoluŃia acestui afid este holociclică, migratoare. Are ca plantă gazdă 
principală (primară) cruşinul, pe ramurile cărora femelele amfigone depun ouăle 
şi pe care apoi se dezvoltă câteva generaŃii de fundatrigene. Formele aripate 
migrează pe diferite plante ierboase (plante gazde secundare). Pe aceste plante 
se dezvoltă mai multe generaŃii de virginogene, care pot produce unele pagube. 
Spre toamnă, apare forma sexupară, care mută din nou colonia de păduchi pe 
planta gazdă primară. 
 Iernează în stadiul de ou, depus de femela amfigonă, pe planta gazdă 
primară. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Momentul aplicării primului tratament chimic de combatere se stabileşte la 
apariŃia primelor colonii de păduchi iar acesta va fi repetat, la intervale de 8-12 
zile, în funcŃie de intensitatea atacului, condiŃiile climatice etc. Trebuie 
menŃionat faptul că, pe timp secetos atacul poate fi foarte virulent, putând duce 
până la distrugerea culturilor înainte de vreme. 
 Se pot folosi produse de contact sau sistemice, recomandate de UnităŃile 
Fitosanitare JudeŃene, în conformitate cu produsele cuprinse în „CODEXUL 
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România”. 
  Ca măsuri preventive se recomandă ca semănatul să se facă cât mai 
timpuriu, pentru ca la apariŃia afidelor, plantele să fie cât mai bine dezvoltate, 
prezentând o rezistenŃă mai mare la atac. O altă măsură preventivă o constituie 
distrugerea buruienilor, plante-gazdă secundare, pe care se înmulŃeşte 
păduchele. 
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4.2.2. Tetranychus urticae Koch. (acarianul roşu comun) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube însemnate în culturile de castraveŃi, vinete, ardei, fasole,  
fiind  o specie polifagă. Produce pagube şi la alte plante de cultură (ex.viŃa de 
vie, plante ornamentale etc. ). 
 Pe frunzele infestate, la începutul atacului, se observă apariŃia unor puncte 
de culoare albă, vizibile pe faŃa superioară şi în special în apropierea nervurilor. 
Petele devin din ce în ce mai mari, confluează, în final având loc depigmentarea 
şi uscarea întregii frunze.  
 În Ńara noastră se întâlneşte în toate zonele, în câmp putând fi întâlnit din 
luna martie şi până în noiembrie, iar în sere în tot cursul anului. Răspândirea sa 
într-un areal destul de vast este  determinată în primul rând de gradul mare de 
polifagie, de capacitatea de a se adapta uşor la condiŃiile variate de mediu şi de 
plasticitatea sa  ecologică deosebită cu care reacŃionează la acŃiunea factorilor 
tehnici, la plicarea tratamentelor chimice, a îngrăşămintelor etc. 
 Biologie şi ecologie 
 În România, dăunătorul are 4-8 generaŃii pe an, populaŃia maximă 
înregistrându-se în lunile iulie şi august, când pe o singură frunză se pot găsi 
până la 450-500 stadii mobile ale acarianului şi 350-600 ouă, în funcŃie de 
evoluŃia condiŃiilor climatice locale. 
 Pragul biologic inferior t0 = 100C, pragul biologic superior T = 39,50C, 
limitele optimului termic O1 = 28,0 0C şi O2 = 32,0 0C, pragul de prolificitate O 

=19,5 0C, cu o constantă termică K = Σ( tn- t0) = 3700C. 
 Iernează în stadiul de femelă fecundată, pe frunzele rămase în câmp după 
recoltare sau chiar în stratul superficial al solului. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Deşi s-au făcut numeroase cercetări în multe Ńări şi la noi, totuşi, în 
combaterea dăunătorului, metoda chimică reprezintă, încă, modalitatea cea mai 
frecventă de limitare a atacului acestui dăunător. Momentul aplicării primului 
tratament chimic este în funcŃie de PED. Pentru culturile de vinete, densitatea 
critică la care se avertizează aplicarea tratamentelor este de 0,2-0,3 stadii 
mobile/cm2 de frunză, ceea ce pentru o frunză de mărime mijlocie reprezintă 10-
15 exemplare. Pentru culturile de castraveŃi, luând în consideraŃie aceeaşi 
densitate critică, se impune aplicarea tratamentelor chimice atunci când se 
constată prezenŃa a 11-13 acarieni/frunză.  
  Se pot folosi produse de contact sau sistemice, recomandate de UnităŃile 
Fitosanitare JudeŃene, în conformitate cu produsele cuprinse în „CODEXUL 
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România”. 
 Pe plan mondial, ca şi la noi în Ńară, în ultima vreme se constată o 
eficacitate redusă a unor pesticide aplicate frecvent în combaterea acestui 
dăunător. Lipsa de eficacitate observată la aplicarea acestor produse este 
determinată de rezistenŃa populaŃiilor de Tetranychus urticae. Din această cauză, 
acarologi din multe Ńări şi de la noi, acordă în prezent o atenŃie sporită 
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complexului de combatere integrată, prin limitarea populaŃiilor de acarieni 
fitofagi cu ajutorul mijloacelor biologice, genetice, ca şi prin metode de 
combatere hormonală.  
 Pentru combaterea biologică, cercetările efectuate în ultimul deceniu au pus 
la punct o tehnologie avansată de folosire în practica combaterii, în condiŃii de 
seră, a acarofagului Phytoseiulus persimilis . Norma de lansare este de un 
prădător pentru 20-50 de dăunători. Metoda poate fi extinsă şi în câmp. 
 S-a experimentat, de asemenea, produsul Mitecidin, care conŃine ca  agent 
acarofag ciuperca Streptomyces aureus, în concentraŃie de 0,1 % , obŃinându-se 
o eficacitate de până la 98 %.  
 Ca măsuri preventive, se recomandă: arături adânci, distrugerea 
buruienilor, rotaŃia culturilor, igiena culturală, ş.a. 
 
5. CEAPĂ, USTUROI 
5.1. AgenŃi fitopatogeni 
5.1.1. Peronospora destructor (mana cepei) 
        ImportanŃa economică şi răspândire 
        Mana cepei este o boală foarte păgubitoare în toate zonele de cultură ale 
cepei. Pagubele sunt mari atât la răsaduri şi arpagic, cât şi la ceapa pentru bulbi 
şi mai ales la seminceri. Atacurile sunt mai mari sau mai mici în funcŃie de zona 
pedoclimatică şi de regimul termopluviometric al anului. 
        Simptome 
        Frunzele şi tijele florale parazitate prezintă pete eliptice de decolorare, cu 
Ńesuturi îngălbenite, pe suprafaŃa cărora apare un puf cenuşiu-violaceu.  Frunzele 
şi tijele plantelor mănate se frâng din dreptul zonei afectate, aşa încât partea lor 
superioară se usucă. Frunzele capătă aspectul cifrei 1, iar tijele frânte nu mai 
produc seminŃe. łesuturile distruse se usucă sau, dacă vremea este ploioasă, sunt 
acoperite cu micelii brune-negricioase de la ciupercile saprofite (Macrosporium 
etc.). Bulbii rămân mici, iar în timpul păstrării se înmoaie şi putrezesc.  
         Agentul patogen - - Peronospora destructor (Berk.) Casp., fam. 
Peronosporaceae, ord. Peronosporales, cl. Oomycetes, subîncr. 
Mastigomycotina. Ciuperca dezvoltă în Ńesuturi un sifonoplast de pe care apare, 
la suprafaŃa Ńesuturilor, puful cenuşiu-violaceu, alcătuit din sporangiofori 
dicotomic ramificaŃi în porŃiunea terminală, de 130-700 x 10-18 µm. Ultimele 
terminaŃii sub formă de sterigme, susŃin sporangii eliptici, unicelulari, uşor 
cenuşii, de 35-60 x 22-35 µm. În urma procesului de sexualitate desfăşurat între 
oogoane şi anteridii, în Ńesuturile ce se usucă, apar oosporii globuloşi, de 30 µm 
în diametru, de culoare galben-brună. 
        
 Prevenire şi combatere 
         Se recomandă distrugerea resturilor vegetale din culturi pentru micşorarea 
rezervei de oospori, asigurarea unei rotaŃii de minim trei ani, precum şi 
fertilizarea echilibrată, fără exces de azot. Bulbii sau bulbilii folosiŃi la 
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înfiinŃarea culturilor, trebuie să provină din culturi ce au fost tratate până la 
recoltare. În timpul vegetaŃiei se vor face irigări numai prin aspersiune, iar 
tratamentele se vor efectua numai la avertizare. În culturile semincere se aplică 
2-3 tratamente până la apariŃia tijelor florale, apoi tratamente la acoperire dintre 
care ultimul cu produse sistemice. Soiurile cu bulbi roşii sunt mai rezistente iar 
dintre cele avizate Django F1 şi Romito se dovedesc mijlociu de 
rezistente.Soiurile de ceapă ceaclama omologate în 2002-Aroma, Kitty, 
Marrona, şi Niky sunt tolerante la acest patogen. 
 Prognoză – avertizare 
 Deoarece prevenirea şi combaterea manei la ceapă se realizează în principal 
prin mijloace chimice, raŃionalizarea tratamentelor prin prognoză şi avertizare 
este o măsură obligatorie. Stabilirea avertizării primului tratament se face de la 
un focar provocat prin plantarea de bulbi atacaŃi în anul precedent sau prin 
înfiinŃarea de parcele cu ceapă perenă (de Egipt) care să poarte permanent 
miceliul. Astfel, se urmăreşte apariŃia primelor simptome la parcela de alarmă 
(pete de decolorare). Pentru a se înlătura confuziile, se iau organe cu simptome 
(frunze, tije) şi se aduc în condiŃii de laborator sub un clopot de sticlă cu 100 % 
umiditate şi temperatura de 11 – 15 0C. În acest fel este accelerată sporularea. 
De la data apariŃiei fructificaŃiilor din parcela de alarmă, se socoteşte că rămân 
cel puŃin 4 – 5 zile până la apariŃia bolii în câmp şi se avertizează primul 
tratament. Tratamentele următoare se vor aplica urmărind evoluŃia patogenului 
şi condiŃiile climatice. Dacă sunt pete pe frunze înseamnă că sursa de infecŃie 
este asigurată. Se va socoti că o infecŃie este posibilă când se realizează 
temperaturi între 4 şi 15 0C şi umiditate relativă peste 85%. Durata în care se 
realizează infecŃia variază în funcŃie de oscilaŃiile cantitative ale factorilor 
meteorologici urmăriŃi. La 11 – 15 0C şi prezenŃa picăturilor de apă pe frunze, 
infecŃia se realizează (germinarea conidiilor şi pătrunderea în Ńesuturi) în 6 – 10 
ore. Dacă umiditatea este numai sub formă de vapori şi temperaturile tind către 
valorile extreme, infecŃia se face într-un timp mai îndelungat (până la 48 de ore). 
La aplicarea tratamentelor se recomandă folosirea adjuvanŃilor şi a substanŃelor 
adezive care să asigure rămânerea picăturilor pe organele atacate. PoziŃia erectă 
a frunzelor şi stratul de natură ceroasă determină scurgerea suspensiilor lichide. 
De asemenea, se înlătură de la înmulŃire bulbii care provin din culturi atacate, se 
fac tratamente la bulbi, arpagic şi seminŃe. Trebuie realizată rotaŃia culturilor şi 
se evită irigarea prin aspersie când culturile sunt infectate. Culturile se menŃin 
libere de buruieni.  
 
5.2. Dăunători 
5.2.1. Dytilenchus dipsaci Kuhn. (nematodul bulbilor)  
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube însemnate la numeroase plante cultivate şi spontane, 
aparŃinând la diferite familii botanice, cum sunt: Solanaceae (cartof), 
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Chenopodiaceae (spanac, lobodă, sfeclă), dar pagubele cele mai mari le produce 
plantelor din familia Liliaceae (ceapă, usturoi,praz). 
 În timpul perioadei de vegetaŃie, începând din a doua jumătate a lunii mai, 
apar simptome la plantele atacate. Acestea stagnează în creştere, se decolorează 
sau, din contră, devin mai închise la culoare, apar deformări la nivelul frunzelor 
(gofrări) sau la baza tulpinilor (îngroşări). La smulgere, rădăcinile plantelor 
atacate rămân în sol, fenomen cunoscut în popor sub denumirea de ,,chelirea 
cepei şi usturoiului’’. 
 Bulbii infestaŃi se recunosc prin aceea că sunt lipsiŃi de rădăcini, au 
culoarea mai închisă decât cea caracteristică soiului, prezintă crăpături 
longitudinale şi bulbilii desfăcuŃi, iar când atacul este puternic, aceştia sunt moi 
la pipăit sau chiar putrezi. De asemenea, aceşti bulbi se caracterizează printr-un 
miros neplăcut. 
 În prezent, nematodul este întâlnit în toată Ńara, mai ales în zonele mari 
cultivatoare de legume din grupa cepei şi usturoiului, pagubele fiind destul de 
ridicate în fiecare an.  
 Biologie şi ecologie 
 În România, dăunătorul are 5-6 generaŃii pe an. 
 Pragul biologic inferior t0 = 10C, pragul biologic superior T = 39,00C, 
limitele optimului termic O1 = 13,0 0C şi O2 = 18,0 0C, pragul de prolificitate O = 
1-50C, cu o constantă termică pentru dezvoltarea unei generaŃii, K = Σ( tn- t0) = 
1200C. 
 În câmp, ca şi în spaŃiile de depozitare, dăunătorul iernează în toate stadiile 
de dezvoltare, în tulpini, în  bulbi sau în tuberculii diferitelor plante cultivate sau 
spontane, fiind foarte rezistent la temperaturile scăzute din cursul iernii. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Deşi s-au făcut numeroase cercetări în multe Ńări, ca şi la noi, totuşi, în 
combaterea dăunătorului, metoda chimică reprezintă, încă, modalitatea cea mai 
frecventă de limitare a atacului acestui dăunător. Tratamentele chimice aplicate 
la sămânŃă sau material de plantare constituie una din metodele care dă rezultate. 
 Cele  mai bune rezultate în combaterea dăunătorului s-au obŃinut tratând 
bulbii prin vacuum-infiltraŃie. Se pot face de asemenea tratamente chimice la 
sol.  Momentul aplicării tratamentului la sol este  în funcŃie de PED. Astfel, la 
ceapă şi usturoi, existenŃa a numai 10-20 nematozi/Kg de sol reprezintă o 
infestare mijlocie, iar peste 20 nematozi/Kg de sol poate duce la compromiterea 
recoltei, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare de combatere.  
 Pentru combatere se utilizează produsele recomandate de UnităŃile 
Fitosanitare JudeŃene, în conformitate cu produsele cuprinse în „CODEXUL 
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România”.  
 Ca măsuri preventive, se recomandă: folosirea de material sănătos la 
plantare, cultivarea de soiuri cu rezistenŃă crescută la nematozi, controlul 
culturilor în cursul perioadei de vegetaŃie şi eliminarea plantelor infestate ş.a. 
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5.2.2. Hylemia antiqua Meig. (musca cepei) 
 ImportanŃa economică, mod de dăunare şi răspândire 
 Produce pagube culturilor de ceapă şi usturoi din toată Ńara. Larvele din 
prima generaŃie atacă frunzele şi apoi bulbii în care sapă nunmeroase galerii. 
Celelalte generaŃii se dezvoltă în bulbii în curs de formare şi se hrănesc săpând 
galerii în care pătrund numeroase specii de bacterii şi ciuperci parazite şi 
saprofage care determină putrezirea lor. Plantele atacate se opresc din creştere, 
au frunzele îngălbenite şi ulterior se ofilesc şi se usucă. 
 Biologie şi ecologie 
 Pragul biologic inferior este t0 = 9 0C, limita inferioară a optimului termic 
O1 = 28 0C, pragul de prolificitate O = 14 0C. 
 Are 2 generaŃii pe an: G1 (V – VII) şi G2 (VII – V). Iernează în stadiul de 
pupă, în sol, la 5 – 10 cm adâncime, de unde adulŃii apar primăvara, la sfârşitul 
lunii aprilie - începutul lunii mai. Femelele depun ouă pe sol, lângă coletul 
plantelor de ceapă şi usturoi. După o perioadă de incubaŃie de 5 – 8 zile apar 
larvele care pătrund în bulbi unde se hrănesc, iar la completa dezvoltare pătrund 
în sol unde se transformă în pupe. Noii adulŃi apar în prima jumătate a lunii iulie 
când are loc şi împerecherea şi depunerea ouălor. Larvele apărute se hrănesc în 
bulbi, iar la completa lor dezvoltare pătrund în sol unde iernează. 
 Avertizarea şi aplicarea măsurilor de combatere 
 Termenele de avertizare se stabilesc cu ajutorul criteriului biologic 
reprezentat de curba de zbor a muştelor şi data apariŃiei primelor muşte în cuştile 
de avertizare. În funcŃie de curba de zbor, tratamentele se avertizează la data 
realizării maximului curbei de zbor, buletinele de avetizare lansându-se la data 
apariŃiei primelor muşte. În funcŃie de apariŃia primelor muşte în cuştile de 
avertizare, avertizarea tratamentelor se face la data rezultată prin adăugarea la 
data apariŃiei primelor muşte a 6 – 8 zile, buletinele de avertizare lansându-se la 
apariŃia primelor muşte. 
 Scheme de tratament 
 Se utilizează schema 2 + 2, primul tratament făcându-se la avertizare, iar al 
doilea după 10 zile. Se folosesc produse avizate. 
 
3.3.3. Analiza factorilor de risc economic 
 Pe baza datelor obŃinute în teren, în condiŃiile din Regiunea de Nord, în 
cele şase judeŃe, rezultă că producŃia legumicolă, inclusiv cea potenŃial ecologică 
se află sub incidenŃa unui număr mare de factori de risc. Pe baza analizei 
efectuate la cele peste 50 de proprietăŃi cultivate cu legume rezultă următoarea 
listă de factori econonici (tabelul 3.13) 
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Tabelul 3.13 

Factori de risc economici şi sociali identificaŃi în cadrul celorlalŃi factori de 
risc 

 
Faza tehnologică Factori de risc economici şi sociali 

Amplasarea culturii • Alegerea sortimentului de legume 
• Respectarea asolamentului 
• Cultura premergătoare 
• DistanŃa faŃă de o posibilă sursă de poluare 
• DistanŃa faŃă de o sursă de apă pentru irigaŃii 
• DistanŃa faŃă de căile de acces modernizate 
• ExistenŃa contractelor de arendă  

Pregătire solului • Calitatea capitalului funciar 
• Gradul de dotare cu maşini şi utilaje specifice legumiculturii 
• ForŃa de muncă 
• Resurse financiare 

ObŃinerea răsadurilor • ProvenienŃa seminŃelor 
• Calitatea răsadurilor produse 
• Costul de producŃie al răsadurilor 
• ProvenienŃa răsadurilor 
• Calitatea răsadurilor achiziŃionate 
• Costul de achiziŃie al răsadurilor 
• ExistenŃa amenajărilor specifice necesare producerii 

răsadurilor 
• Numărul şi calitatea forŃei de muncă 
• Asigurarea imput-urilor 
• Boli şi dăunători 
• CalamităŃi naturale 
• Asigurarea surselor de finanŃare 

ÎnfiinŃarea culturii • Pregătirea răsadurilor pentru plantat 
• Calitatea seminŃelor 
• Pregătirea seminŃelor pentru plantat 
• ProvenienŃa seminŃelor 
• Calitatea lucrărilor de pregătire a terenului 
• Umiditatea şi temperatura atmosferică 
• Umiditatea şi temperatura solului 
• Dotarea tehnică 
• ForŃă de muncă 
• Resurse financiare 

ÎntreŃinerea culturii • Dotarea tehnică specifică 
• Respectarea verigilor tehnologice 
• Asigurarea input-urilor 
• Calitatea furnizorilor 
• CalamităŃile naturale 
• Boli şi dăunători 
• ForŃă de muncă 
• Irigare 
• Asigurarea culturii 
• Resurse financiare 

Pregătire pentru vânzare • ForŃă de muncă 
• Resurse financiare 
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• Pregătirea producŃiei pentru piaŃă 
• Depozitarea şi transportul mărfii 
• Desfacerea producŃiei 

Valorificarea • PiaŃa de desfacere 
• ExistenŃa contractelor de desfacere 
• ExistenŃa spaŃiilor închiriate pentru desfacere în regie 

(magazin, pieŃe, tarabe) 
• PreŃurile de desfacere 

InvestiŃii  • SituaŃia juridică 
• Capacitatea de a suporta noi investiŃii 
• DorinŃa de modernizare şi dezvoltare  
• Accesul la credite 
• Rata dobânzilor 
• Accesarea finanŃărilor nerambursabile 
• Gradul de insolvabilitate financiară 

AlŃi factori de risc • Lipsa standardelor pentru produsele ecologice 
• Instabilitatea legislativă 
• Lipsuri legislative 
• Presiunea fiscală (impozite, taxe, etc) 
• Instabilitatea fiscală 
• Lipsa forŃei de muncă specializată 

 

Referitor la factorii de risc economic şi social identificaŃi subliniem: 
- lista se poate modifica prin completare sau eliminarea unor factori; 
- unii dintre factorii de risc economici şi sociali identificaŃi au la bază 

caracteristici şi specificităŃi pur tehnice, care neîndeplinite sau realizate 
necorespunzător constituie elemente de impact negativ din punct de vedere 
economic şi social; 

- până în prezent nu cunoaştem în literatura de specialitate programe care să fi 
analizat factorii de risc economici şi sociali pe baza diagramei HACCP, dar 
identificarea acestora constituie puncte critice în orişice demers care doreşte 
să ducă la schiŃarea unor module de conversie spre legumicultura ecologică; 

- factorii menŃionaŃi au fost analizaŃi prin cercetarea de teren cu sprijinul unor 
instrumente specifice care sunt prezentate ulterior. 
 

Rezultatele obŃinute pe baza de chestionar (interviu) scot în evidenŃă că 
exploataŃiile legumicole au suprafeŃe restrânse (de regulă între 0,01 şi 1,5-2 ha), 
iar tehnologiile practicate sunt suficient de moderne, încât asigură producŃii 
eficiente economic. 

Referitor la „Datele generale” rezultă cei mai mulŃi proprietari de pământ 
care practică legumicultura au calificări industriale (70% - bărbaŃii şi 57% 
femeile), iar peste 60% mai au un loc de muncă, iar producŃia legumicolă este ca 
o a doua ocupaŃie. Calificări în agricultură, prin cursuri absolvite au doar 12,1%, 
dar în unanimitate au cunoştiinŃe suficiente pentru principalele practici 
legumicole. 

Din studiul factorilor de risc pe bază de chestionar rezultă în sinteză 
următoarele: 
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a. referitor la siotuaŃia juridică: 
- 38% din exploataŃii nu au personalitate juridică; 
- 49% sunt gospodării private; 
- 13% se încadrează în celelalte situaŃii. 

b. Dotarea tehnică a exploataŃiilor 
- 63% au maşini (motocultoare) şi utilaje necesare producŃiei legumicole; 
- 32% au mijloace hipo şi utilaje pentru legumicultură; 
- 5% prezintă o situaŃie precară, bazându-se strict pe forŃa de muncă manuală. 
 c. Procurarea seminŃelor se face astfel: 
- 17% din producŃia proprie; 
- 62% de la furnizori certificaŃi; 
- 21% de la alte categorii de furnizori (piaŃa liberă, prieteni, rude ş.a.). 
 d) Numărul de membri care lucrează în exploataŃia legumicolă variază 
între 2-3 şi 5-6. 
- 2-3 membri – 39%; 
- 4-5 membri – 43%; 
- peste 5 membri – 18%. 
 e) ExistenŃa forŃei de muncă disponibilă este o adevărată problemă, pentru 
ca forŃa de muncă este puŃin disponibilă şi ce este mai grav nu are cunoştinŃe sau 
preferinŃe pentru cultura legumelor. Datele din chestionar arată astfel: 68% din 
respondenŃi consideră că nu există forŃa de muncă disponibilă iar 32% cred că 
forŃa de muncă pentru legumicultură este disponibilă. 
 f) Cei mai mulŃi din cei care practică legumicultura angajează forŃa de 
muncă (71%) faŃă de numai 29% care nu angajează. 
 g) Costul forŃei de muncă în legumicultură, deşi cei mai mulŃi din cei ce 
lucrează „nu au acte în regulă”, este considerat ridicat: 450-600 mii lei vechi 
(35-60 Ron)/zi, inclusiv două mese; 
 h) Procentul de producŃie comercializabilă, pentru esenŃialul de 
respondenŃi, folosit, variază între 50 şi 95%, dar cei mai mulŃi valorifică 
procente de peste 75%; 
 i) Pregătirea pentru comercializare este relativ redusă, dar produsele sunt 
proaspete şi bine (frumos) prezentate. 
 j) Precontractarea este realizată de cei mai mulŃi producători, dar de regulă 
nu se prea respectă. În cadrul intervievaŃilor, 82% din aceştia au precontracte, 
dar se pare că mulŃi nu au precontracte valabile. 
 k) Modalitatea de valorificare se realizează astfel: 
- contracte 39% 
- vânzare pe piaŃa liberă 56% 
- procesate pentru vânzare – 11% 
- consum propriu 6% 
 l) Resursele financiare pentru investiŃii în legumicultură provin după cum 
urmează: 
- 69% surse proprii 
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- 12% credite bancare 
- 2% finanŃări nerambursabile 
- 17% împrumuturi de la cunoştinŃe. 
 m) Resursele financiare pentru înfiinŃarea exploataŃiei de legume provin 
astfel: 
- 83% resurse proprii 
- 5% finanŃări nerambursabile 
- 0% finanŃări nerambursabile 
- 12% alte situaŃii. 
 n) Statutul de asigurat pentru caz de calamitate scoate în evidenŃă că 
marea majoritate a producătorilor nu-şi asigură producŃia legumicolă (87%). 
 o) Folosirea creditelor pentru susŃinerea producŃiei în anumite momente 
este sporadică sau întâmplătoare 3%. 
 p) EvidenŃa economică este relativ sumară, dar se Ńine de către toŃi 
producătorii de legume 
 r) InvestiŃiile sunt destul de consistente: 8% pentru sere, 18% pentru sere, 
56% pentru maşini şi utilaje agricole, 15% pentru mijloace de transport şi 3% 
pentru alte investiŃii. 
 s) Referitor la oportunitatea pentru legumicultură ecologică au fost 
următoarele răspunsuri: 
5% nu mă interesează sistemul de producŃie ecologic 
37% nu am condiŃii pentru a realiza producŃia ecologică 
57% legumicultura ecologică este o alternativă de viitor 
 ş) Referitor la procedura de certificare toŃi respondenŃii au răspuns că nu 
cunosc un modul de certificare şi converrtire. 
 t) DorinŃa pentru instruire în vederea producerii de legume ecologice este 
exprimată de procentele: 73% (da) şi 27 (nu). 
 În concluzie, aşa cum rezultă şi din studiul din etapa precedentă, 
producătorii au cunoştinŃe despre legumicultura ecologică, îi interesează acest 
sistem şi deci, există un potenŃial vocaŃional şi volativ pentru trecerea la 
producŃia legumicolă ecologică. 
 În ceea ce priveşte factorii de risc economic aceştia se regăsesc şi pe 
parcursul chestionarului, aşa după cum sunt prezentaŃi în lista din tabelul 3.13. 
  
3.4. Concluzii 
1. Studiul realizat a scos în evidenŃă că producŃia legumicolă se află sub 
incidenŃa unei diversităŃi de factori de risc, de-a lungul fluxurilor tehnologice. 
2. Sistemul de monitorizare HACCP reprezintă un cadru eficient pentru 
stabilirea factorilor de risc în producŃia legumicolă ecologică. 
3. Factorii de risc acŃionează, la nivelul fazelor (verigilor) tehnologic care capătă 
calitatea de puncte critice de control )PCC); validarea unei etape ca punct critic 
de control se realizează cu ajutorul arborelui de decizie. 
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4. Factorii de risc au fost categorisiti în factori de risc pedoclimatici, factori de 
risc biologic şi factori de risc economic. 
5. Principalii factori de risc pedo-climatic pot fi: climatic, orografici, pedologici 
şi agrochimici. 
6. Factorii de risc biologic cei mai importanŃi sunt: bolile fitopatogene şi 
dăunătorii care afectează legumele. 
7. Dintre factorii de risc economic sunt: potenŃialul economic redus al 
microfermelor, lipsa sau nepracticarea sistemului de creditare, lipsa şi 
nepracticarea sistemului de asigurare a producŃiei, dotarea tehnico-materială 
insuficientă, lipsa sau neaplicarea principiilor cooperaŃiei, nesiguranŃa 
valorificării, lipsa unui sistem de contractare a producŃiei în vederea 
valorificării, lipsa parŃială sau precaritatea forŃei de muncă, negarantarea unui 
venit minim ş.a. 
 
 

CAPITOLUL 4. 
Raport privind Activitatea IV.3 – Elaborarea şi verificarea modelului de 

lucru (experimental) pentru realizarea studiului de caz. 
 

4.1. Introducere 
 Metoda studiului de caz a fost introdusă în agricultură din momentul când 
au fost făcute observaŃii şi determinări sistematice în diferite activităŃi care prin 
performanŃele lor se detaşează în mod evident de medie. Cu alte cuvinte, studiile 
de caz sunt exemple de activităŃi, procese, fenomene care prin indicatorii de 
performanŃă şi prin durabilitatea sau „perenitatea” lor pot convinge pe analizator 
sau pe cei interesaŃi de veridicitatea/realitatea rezultatelor obŃinute. Aceste 
exemple ca atare nu apar ca urmare a unei programări sau planificari speciale, 
deci acestea nu apar ca urmare a unui experiment în sens clasic, cu „material şi 
metodă de lucru”. 
 În agricultură/legumicultură asemenea exemple apar datorită unui 
complex de împrejurări determinate de condiŃiile de cadru natural, de condiŃiile 
de înzestrare tehnică, de tehnologia aplicată, de managementul şi administrarea 
activităŃii, de efortul şi talentul profesional. 

De obicei, într-o asemenea activitate se folosesc cele mai mari, mai 
moderne sau mai cunoscute soluŃii tehnico-economice.  

Aşadar, aceste exemple apar ca urmare a aplicării unor soluŃii elaborate şi 
obŃinute pe bază de exeperiment. 

Asemenea exemple, devin studiu de caz dacă sunt analizate sistematic pe 
bază de date şi informaŃii culese în „teren”. 

Culegerea datelor şi a informaŃiilor se realizează după un model bine 
stabilit, pe categorii de probleme, astfel ca să fie posibilă compararea 
rezultatelor. 
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 4.2 Material şi metodă 
Modelul experimental se va realiza având în vedere circumstanŃele de 

cadru natural, economico-sociale şi tehnologice pentru practicarea 
legumiculturii şi a legumiculturii ecologice în Regiundea de Nord-Est a 
României. 

Studiile de caz se vor realiza pe categorii de factori de risc sau se pot 
prezenta astfel încât să fie prezenŃi toŃi factorii de risc posibili. 

Fiecare variantă are avantaje şi dezavantaje.  
Studiile de caz pe fiecare categorie de factori de risc asigură o prezentare 

mai analitică, iar comparaŃiile sunt uşor de realizat. Dezavantajul metodei că nu 
se permite analiza relaŃiilor dintre factorii de risc din diferite categorii, nu se 
poate evidenŃia influenŃa reciprocă, efectul sinergic şi unele corelaŃii între 
factorii care acŃionează la nivelul aceleiaşi exploataŃii legumicole. 

În vederea realizării studiiloe de caz se parcurg următorii paşi: 
1. Culegerea datelor statistice despre localităŃi cu tradiŃie legumicolă; 
2. Culegere informaŃii despre producătorii legumicoli cu performanŃe 

deosebite; 
3. Analiza condiŃiilor de cadru natural, economice şi sociale, pe bază de 

statistici multianuale; 
4. Stabilirea localităŃilor şi exploataŃiile de pot face obiectul studiilor de 

caz; 
5. Alcătuirea echipei de deplasare în teren şi pregătirea materialelor 

necesare, inclusiv logistica necesară pentru culegerea datelor din teren; 
6. Deplasarea în teren şi culegerea datelor stabilite pe bază de 

chestionare, prelevarea de probe, realizare de fotografii etc.; 
7. Prelucrarea informaŃiilor obŃinute în teren, compararea rezultatelor; 
8. Validarea exemplelor ca studii de caz (deoarece pot prezenta interes 

pentru alŃi producători legumicultori sau beneficiari în general); 
9. Elaborarea studiului de caz; 
10. Validarea lui într-un panel de specialişti. 
Documente ;i materiale folosite de echipa de analiză care se deplasează în 

teren. 
a. Fişa comunei cu următoarea structură:  

 
FIŞA COMUNEI 

 
COMUNA:  
JUDEłUL: 
1. Caracteristici generale: 

• sate componente:…………………………………………………………  
• căi de transport rutier…………………………………………………… 
• forme de relief .......................................................................................... 
• ape ……………………………………………………………………… 
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• pădure (ha) ……………………………………………………………… 
• distanŃa faŃă de cea mai apropiată staŃie CFR (km)……………………. 
• cel mai apropiat oraş …………………….distanŃa  (km )…………. 

2. Număr gospodării: .................. 
3. Număr exploataŃii ................... 
4. Proprietari de terenuri cu domiciliul în altă localitate (nr)……… 
5. SituaŃia fondului funciar 

 
Terenuri în proprietate pe raza comunei  

           - ha - 
Nr. 
crt. 

Categorii de terenuri Total (d.c.) Persoane fizice Persoane juridice 

1 Teren agricol (d.c.)    

2 Teren arabil     
 d.c. cultivat cu legume    
3 Livezi    
4 Vii    
5 Păşuni naturale    
6 FâneŃe naturale    

 
6. Efective de animale 
 

Nr. 

crt. 
Specia 

Efective totale 

(capete) 

Efective matcă 

(capete) 

1 Bovine    
2 Ovine şi caprine   
3 Cabaline    
4 Porcine    
5 Păsări (d.c. ouătoare)   
6 Familii de albine (nr.)   

 
7. TradiŃii în practicarea legumiculturii 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
..................... 
8. Caracterizarea situaŃiei actuale a legumiculturii în localitate 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
9. Număr legumicultori.................................. 
10. SuprafaŃa totală cultivată cu legume, total ……………….(ha) 

Din care: - în câmp ……………….(ha) 
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- în solarii ………………(ha) 
- în sere …………………(ha) 

 
11. SuprafeŃe cultivate cu legume, pe specii 

Nr. crt. Specia legumicolă SuprafaŃa cultivată (ha) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
12. Sisteme de irigaŃii  
Surse de apă pentru irigaŃii: ............................................................... 
SuprafaŃa amenajată: ..............(ha) 
Sisteme de irigare: ……………………………………………………… 
SuprafaŃa irigată cultivată cu legume: …............(ha) 
 
13. Producătorii certificaŃi pentru legumicultura ecologică din localitate:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Satul Specia de legume certificată 
SuprafaŃa 
cultivată 

(ha) 
     
     
     
     

 
14. DistanŃele faŃă de principalele pieŃe de desfacere (localitatea şi distanŃa în 

km): 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
 
15. Calitatea drumurilor până la pieŃele de desfacere 

................................................................. 
 
16. Cele mai apropiate unităŃi de procesare a legumelor 

Nr. 
crt. 

Denumirea  unităŃii de procesare DistanŃa (km) 
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17. CapacităŃi locale pentru depozitarea şi/sau preprocesarea producŃiei 
legumicole 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
18. AsociaŃii legumicole existente 
Nr. 
crt. 

Denumirea  asociaŃiei 
Forma 
juridică 

Număr de 
membri 

SuprafaŃa 
cultivată 

     
     
     
     

 
19. Vă rugăm să bifaŃi perspectivele de asociere a legumicultorilor pentru: 
                                    foarte mari     mari       medii      reduse     foarte reduse     

� Producere                                   �  � �     �  � 
� Preprocesare şi procesare           �  � �     �  � 
� Comercializare                           �  � �     �  � 
� Aprovizionare cu input-uri          �  � �     �  � 

 
20. PoziŃia administraŃiei publice locale faŃă de producerea legumelor ecologice 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
21. Factori de impact negativ pentru mediu, care pot influenŃa calitatea 

produselor legumicole, existenŃi în comună (poluare industrială, gropi de 
gunoi, infestare microbiologică etc.) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
22. Vă rugăm să ataşaŃi la fişa comunei, fişa statistică actualizată a comunei, 

precum şi o schiŃă în format A4 a comunei, cu satele şi căile de comunicaŃii. 
 
23. Alte menŃiuni şi propuneri privind perspectiva dezvoltării producerii de 

legume în comună 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi 
Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Economie Rurală, partener în proiectul CEEX 
nr. 31/19.07.2006, cu titlul Evaluarea stadiului actual şi a potenŃialului de 
dezvoltare a producŃiei legumicole ecologice în zona de nord-est a României 
– PRODLECO, coordonat de Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, vă solicită să ne sprijiniŃi în 
promovarea legumiculturii ecologice în comuna dumneavoastră. 



72 
 

Vă mulŃumim cu anticipaŃie pentru înŃelegere! 
 
b. Date generale despre persoana intervievată  

 
Numele şi prenumele ……………………………………………………..... 
Sat …………………… comuna …………………….  judeŃ …………...... 
Vârsta …….      Sexul    M �   F      � 
Profesia ………………………………………………................................. 
Pregătirea profesională / clase absolvite ………………………………........ 
Locul de muncă ……………………………………………………………… 
Calificări în agricultură (cursuri absolvite) ………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
c. Date privind exploataŃia agricolă  

SuprafaŃa de teren agricol totală: ………………………… ha 
 Din care, pe folosinŃe: -    arabil …………….. ha 

- păşune …………… ha 
- fâneŃe ……………. ha 
- vii ……………….. ha 
- livezi ……………. ha 

Din care în proprietate ………………….. ha  în arendă ……….. ha 
 Principalele culturi de câmp: ……………………. 
                        …………………….. 
                        …………………….. 
                        …………………….. 
Efectivele de animale:  
Specia (nr. capete): bovine ……..…., din care vaci …..……….. 
                               ovine ..…………, din care oi …………..….. 
                    porcine ..………., din care scroafe …………  
         cabaline ……….., din care iepe ……………  

       păsări ……………, din care ouătoare ………...  
       nr. familii de albine ………  

 
d. Date privind condiŃiile de locuit  

Anul construirii casei …………… 
Materiale de construcŃii ………………………………………………………… 
Număr de camere ……………. ; SuprafaŃa desfăşurată (mp)…..…………… 
Racordare la principalele utilităŃi (electricitate, apă, canalizare, gaz)…………..... 
…………………………………………………………………………………… 
Sistem de încălzire ….………………………………………………............. 
 

e. ObservaŃii ale operatorului de teren (se completează fără prezenŃa 
subiectului chestionat)  

1. Este respondentul un gospodar bun ? 
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� foarte bun 
�  bun 
� mediu 
�  nu este gospodar 
� foarte prost gospodar 

2. Cum consideraŃi că este starea economică a fermierului? 
� foarte avut 
�  avut 
� cu putere economică medie 
�  sărac 
� foarte sărac 

3. Cât de serios vi se pare respondentul ? 
� foarte serios 
�  serios 
� credibil 
�  neserios 

4. Poate fi ferma legumicolă a respondentului un model pentru proiectarea 
conversiei producŃiei de legume de la producŃia convenŃională la producŃia 
ecologică ? 

� sigur 
�  nu sunt sigur 
� nu 

5. Prin calităŃile sale şi prin capacitatea fermei legumicole, credeŃi că putem 
colabora cu respondentul pentru realizarea unei ferme pilot model pentru 
conversia producŃiei de legume de la producŃia convenŃională la producŃia 
ecologică ? 

� cu certitudine 
�  cu rezerve 
� nu putem colabora 

 6.  Datele de identificare ale operatorului de teren 
1. Numele şi prenumele ………………………………………………… 
2. FuncŃia………………………………………………………………… 
3. Locul de muncă……………………………………………………….. 
4. Telefon/fax……………………………………………………………. 
5. Adresa e-mail………………………………………………………….. 

 
4.3. Rezultate obŃinute 
 Cercetările întreprinse au scos în evidenŃă că numărul exemplelor de 
exploataŃii legumicole care practică o legumicultură eficientă şi care în 
principiu, îndeplinesc condiŃiile de conversie la sistemul ecologic de cultivare 
este relativ mare. În acelaşi timp, factorii de risc din categoriile prezentate în 
capitolele anterioare au un potenŃial ridicat, dar condiŃiile pedo-climatice, 
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sistemul antropic (exploataŃii mici), profesionalismul şi chiar interesul pentru 
sistemul de legumicultură ecologică sunt elemente care ne permit să afirmăm că 
factorii de risc potenŃial pot fi, în cea mai mare parte controlaŃi. 
 În cadrul celor şase judeŃe din Regiunea de Nord-Est (Bacău, Botoşani, 
Iaşi, NeamŃ, Suceava şi Vaslui) au fost referenŃiate geospaŃial 25 de sate din 22 
comune (Anexa 1). Din comunele analizate pentru nouă din ele au fost realizate 
Fişe de comună: Belceşti, Dulceşti, Săbăoani, Bâra, Roman, Secuieni, Iveşti, 
Stănileşti şi Pogoneşti. 
 Au fost analizate ca exemple de exploataŃii cu potenŃial de a fi prezentate 
pe baza modelului studiului de caz un număr de 54 exploataŃii legumicole 
(tabelul 4.1.). 

Tabelul 4.1. 
ExploataŃii legumicole (după numele proprietarului) 
investigate în teren ca exemple pentru studiu de caz 

 
Nr.crt. Numele şi prenumele Comuna Satul 

1. JudeŃul Bacău 
1 Farcaş Ghe. Adrian Fărăoani Fărăoani 
2 Acatrini Adrian N.Bălcescu Galbeni 
3 Gemene Daniel Tamaşi Chetriş 
4 Arghiroae Venu Traian Hertiana Răzeşi 
5 Onea IonuŃ Sănduleni Valea Prisecii 
6 Sandu E. Ionel Pânceşti DieneŃ 
7 NiŃă Constantin Pânceşti DieneŃ 

2. JudeŃul Botoşani 
1 Ivasuc V. Aurel Flămânzi Poiana 
2 Taruş Ionel CoŃuşca CoŃuşca  
3 Nicolae Alexandru Frumuşica Frumuşica 
4 Crauciuc Mihaela Frumuşica Frumuşica 
5 Balaşanu Ştefan Frumuşica Frumuşica 
6 Halaghiuc Constantin Dorohoi   
7 Andruş dănuŃ Păltiniş  
8 Bisca Vasile Botoşani   

3. JudeŃul Iaşi 
1 Marghiol M. Aurel Belceşti  Satu Nou 
2 Chihaia C. Ciprian Belceşti  Satu Nou 
3 Călin V. Ioan Belceşti  
4 Tănasă Aurel Belceşti Ulmi 
5 Mihăilă Mihai Belceşti Liteni 
6 Chirica Marin Belceşti  Liteni  
7 Chirica Ghe. Gheorghe Belceşti  Ulmi  

4. JudeŃul NeamŃ 
1 Chiriac Constantin Ştefan cel Mare Ştefan 
2 Chimina Petru Ştefan cel Mare Ştefan 
3 Papara Roberto Dulceşti   
4 Bacoşcă Domnica Săbăoani  Săbăoani  
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5 Iftode Constantin Săbăoani   
6 Autici Cristina Săbăoani Săbăoani  
7 Nebunu Gheorghe Bâra Bâra 
8 Sava Eugen Roman  
9 Ciobanu Iordache Secuieni Secuieni 

10 Dilat Pompiliu Secuieni Butnăreşti 
11 Staicu Vasile Secuieni Secuieni  
12 Cloşca Iuliana Horia Cotu Vameş 
13 Alexa Mariana Roman  
14 Pal Dumitru Gherăeşti  
15 Budosca Ştefan Gherăeşti Gherăeşti 
16 DancuŃ Aurel Gherăeşti Gherăeşti 
17 DancuŃ Costică Gherăeşti Gherăeşti 
18 EnascuŃ Tereza Gherăeşti Gherăeşti 
19 Gherghel C. Ioan Gherăeşti Gherăeşti 

5. JudeŃul Vaslui 
1 Arion Marin Huşi  
2 Moldoveanu N. Gheorghe Huşi   
3 Huhulea Neculai Stănileşti Pogăneşti  
4 Pascal Dumitru Stănileşti Stănileşti  
5 IordăchiŃă Carmen Munteni de Jos Munteni de Jos 
6 NiŃă Gică Munteni de Jos Munteni de Jos 
7 Iordache Neculai Pogoneşti Pogoneşti  
8 Tănase Ovidiu Pogoneşti Pogoneşti  
9 GuŃă Simona Marilena Pogoneşti Pogoneşti  

10 Bicher Ionel Iveşti Iveşti 
11 Cristea Iulian Iveşti Iveşti 
12 Tudosă N. Gheorghe Iveşti Iveşti  
13 Avanu Gheorghe Iveşti Iveşti  

  
În urma analizei datelor culese în teren, prezentăm următoarele elemente 

de caracterizare:   
 

• În ceea ce priveşte caracteristicile comunelor: 
- comunele cercetate au potenŃial legumicol ridicat; 
- zonele au tradiŃie în cultivarea legumelor; 
- există raporturi echilibrate între suprafeŃele agricole şi efectivele de animale; 
- potenŃialul legumicol este insuficient valorificat; 
- există sisteme de producŃii bazate pe culturi în câmp şi solarii; 
- gama de legume cultivate este diversificată, atât în categoria legumelor 

termofile, cât şi criofile; 
- oferta sortimentală, pe soiuri, este modestă; 
- în general, legumicultura se practică în perimetre cu sisteme de irigaŃii locale; 
- marea majoritate a legumicultorilor au calificări de specialitate, iar unii provin 

din familii cu tradiŃie în domeniu; 
- nu există legumicultori certificaŃi ecologic conform MADR; 



76 
 

- în comune nu există capacităŃi pentru depozitarea şi/sau preprocesarea 
producŃiei legumicole; 

- distanŃele faŃă de principalele pieŃe de desfacere sunt mari; 
- calitatea drumurilor este, în general, satisfăcătoare; 
- distanŃa faŃă de cele mai apropiate unităŃi de procesare a legumelor este foarte 

mare; 
- nu sunt organizate asociaŃii legumicole; 
- legumicultra este practicată, în general, de legumicultori persoane fizice, dar 

există şi agricultori persoane juridice care practică, în proporŃie redusă şi 
legumicultură; 

- în general,  nu există tendinŃe pentru promovarea cooperaŃiei şi asocierii în 
legumicultură, practicându-se mai mult arenda; 

- în general, administraŃiile publice locale nu au deschidere specială pentru 
legumicultura ecologică; 

- administraŃiile publice locale au reŃineri în privinŃa menŃionării factorilor de 
impact negativ pentru mediu care pot influenŃa calitatea produselor 
legumicole; 

- administraŃiile publice locale sunt deschise pentru dezvoltarea legumiculturii. 
 

• În ceea ce priveşte caracteristicile exploataŃiilor legumicole: 
- legumicultorii sunt, în general, deschişi pentru comunicare; 
- marea majoritate au absolvit cursuri de calificare pentru legumicultură, iar 

unii au şi statut profesional recunoscut (tehnician, inginer); 
- marea majoritate practică legumicultura în propria gospodărie, pe suprafeŃe, 

în general, mici, în culturi de câmp, de la 20 – 30 de ari până la 1,5-2 ha sau 
în solarii de la 200-300 mp la 3000-4000 mp; 

- sunt numeroase cazurile în care legumicultorii arendează suprafeŃe de teren; 
- marea majoritate a legumicultorilor sunt strict specializaŃi; 
- există şi persoane juridice care practică legumicultura, dar aceasta nu 

reprezintă principalul obiect de activitate; 
- efectivele de animale din gospodărie sunt reduse, fapt care nu oferă 

posibilitatea realizării din resurse proprii a îngrăşămintelor naturale; 
- în general, condiŃiile de locuit sunt modeste, unii dintre legumicultori având 

însă case noi, cu toate utilităŃile moderne necesare; 
- din punct de vedere juridic, marea majoritate sunt gospodării Ńărăneşti, dar 

multe dintre ele sunt înregistrate ca AF; 
- speciile cultivate sunt diverse, în funcŃie de specializarea legumicultorului; 
- există o gamă redusă de soiuri şi hibrizi cultivaŃi; 
- se practică sisteme de cultură în câmp, dar şi în solarii, utilizându-se sisteme 

locale proprii de irigaŃii; 
- în totalitate, legumicultorii produc legume în sistem convenŃional, fără a 

practica legumicultura ecologică; 
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- gradul de dotare tehnică este modest, în general fiecare gospodărie având 
acoperite parŃial sau în totalitate cerinŃele de lucru; 

- din punct de vedere tehnologic legumicultorii respectă, în linii mari, 
tehnologiile de cultură tradiŃională, marea lor majoritate folosind materiale 
biologice certificate, precum şi insectofungicide necesare pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor; 

- furnizorii de input-uri sunt, în general, firme specializate, legumicultorii 
cunoscând riscurile seminŃelor neomologate sau a tratamentelor 
necorespunzătoare; 

- aceleaşi aspecte sunt valabile şi pentru îngrăşămintele chimice folosite; 
- în general, în legumicultură lucrează familia, dar în anumite momente se 

apelează şi la zilieri; 
- producŃia legumicolă are un grad ridicat de comercializare la piaŃa Ńărănească, 

depăşind 90% din producŃia obŃinută; 
- în ultima perioadă se practică din ce în ce mai mult elemente specifice 

pregătirii pentru comercializare (sortare, spălare, preambalare); 
- calitatea produselor legumicole este tributară condiŃiilor de producere, 

recoltare, transport şi comercializare în stare proaspătă; 
- comercializarea producŃiei se face în regie proprie, un membru al familiei 

alocându-şi mult timp pentru piaŃă; 
- în general, există puŃine activităŃi de precontractare sau contractare a 

producŃiei; 
- în privinŃa producŃiei de legume ecologice nu au putut fi colectate informaŃii 

concludente; legumicultorii nu produc produse ecologice; 
- marea majoritate a legumicultorilor nu Ńin o evidenŃă contabilă, în partidă 

simplă, strictă asupra activităŃilor economice din gospodărie; 
- evaluările lor economice se referă, în general, la rezultate asupra întregii 

legumiculturi, fără a cunoaşte separat, cheltuielile pe fiecare cultură în parte, 
ştiind însă speciile de legume care i-au adus veniturile cele mai mari; 

- în general, cheltuielile curente făcute pentru obŃinerea legumelor aduc venituri 
de trei, patru ori mai mari după declaraŃiile lor; 

- aprecierile economice sunt pur subiective, întrucât legumicultorii nu pun pe 
cheltuială munca lor, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile comune 
specifice gospodăriei etc; 

- în privinŃa surselor folosite pentru finanŃarea producŃiei, legumicultorii 
utilizează, în marea majoritate surse proprii, dar uneori se împrumută şi de la 
cunoştinŃe; ei nu fac credite bancare pentru producŃie; 

- ei nu-şi asigură producŃia de legume în caz de calamitate; 
- marea majoritate a legumicultorilor au făcut investiŃii modeste, în special în 

solarii, sisteme de irigaŃii şi mecanizare; 
- marea majoritate doresc să facă investiŃii pentru dotare, amenajare şi 

extindere a solariilor; 
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- mulŃi menŃionează că nu au resurse proprii pentru finanŃare, dar doresc să facă 
aceste investiŃii fără a şti însă care ar putea fi sursa pentru obŃinerea lor; 

- în general, majoritatea doresc să cultive în continuare categoria de legume în 
care s-au specializat; 

- în privinŃa agriculturii ecologice cultivatorii au foarte vagi cunoştinŃe corecte, 
nu sunt imediat şi direct interesaŃi de cultivarea legumelor ecologice, 
motivând mai ales lipsa lor de cunoştinŃe, dar subliniind în deplină cunoştinŃă 
de lipsa unei pieŃe de desfacere reale pentru legume ecologice; 

- nu cunosc procedurile de certificare şi nu au cunoştinŃe în privinŃa 
tehnologiilor de cultivare în sistem ecologic; 

- sunt deschişi pentru instruire în vederea producerii de legume ecologice şi ar 
dori să primească ajutor pentru conversia către legumicultura ecologică; 

- mulŃi dintre legumicultori ar accepta proiecte pentru dezvoltarea producŃiei 
ecologice chiar în condiŃiile în care exploataŃia lor s-ar organiza ca ferme pilot 
pentru conversia producŃiei de legume de la producŃia convenŃională la 
producŃia ecologică; 

- problema centrală a dezvoltării producŃiei de legume ecologice o constituie 
formarea şi dezvoltarea pieŃei specializate pentru produse agricole ecologice, 
inerent bazată pe o nişă constantă de consumatori; 

- în general, legumicultorii individuali nu sunt în măsură să-şi identifice singuri 
factorii de risc biologic, agrochimic şi pedologic, tehnologici sau socio-
economici din propria exploataŃie; 

- se simte nevoia elaborării unui Ghid de bune practici pentru practicarea 
legumiculturii ecologice şi elaborarea unor module pentru conversia 
legumiculturii la sistemul de producŃie ecologic; 

- aprecierile personale ale observatorilor de teren la adresa subiecŃilor 
chestionaŃi ne-au permis să selectăm legumicultorii care au deschidere, îi 
interesează sau chiar se şi pot angaja în procedura de conversie spre 
legumicultura ecologică. 

 
 4.4. Concluzii  
 Rezultatele prezentate permit să concluzionăm că sunt suficiente exemple 
de exploataŃii legumicole cu mare potenŃial de reconversie la legumicultura 
ecologică.  

1. În aceste condiŃii reconversia unor producători de la legumicultura 
convenŃională la cea ecologică rămâne să depindă de: 

- gradul de instruire şi de determinare a producătorilor pentru realizarea 
unor produse agricole protejînd mediul ambint; 

- dezvoltarea unei pieŃe a produselor ecologice care să dea garanŃia 
producătorilor că vor avea unde să-şi desfacă producŃia; 

- stimularea de către stat a acestei acŃiuni prin subvenŃionarea cheltuielilor 
de certificare şi a pierderilor din perioada de conversie (2-3 ani).   
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2. Fără discuŃie dintre cei 160-180 de producători contactaŃi sub diverse 
forme pe parcursul investigaŃiei noastre, se pot identifica 10-12 care 
având convingeri ecologiste, pot adopta această alternativă agricolă, 
rămâne însă să se identifice mijloacele prin care să fie stimulaŃi. 

 

 
Capitolul 5 

Raport privind Activitatea IV.4 – InvestigaŃii în teren 
 pentru realizarea studiilor de caz 

 
 5.1. Introducere  
 InformaŃiile generale, dar şi analitice, în detaliu pentru un număr cât mai 
mare de exploataŃii legumicole reprezintă un fond de cunoştinŃe interesant 
pentru o caracterizare globală a evoluŃiei unui proces, fenomen sau chiar a unei 
activităŃi sau acŃiuni. Se cunosc în acest caz limitele între care variază procesul 
analizat, care sunt elementele semnificative, care este utilitatea informaŃiei şi 
pentru cine prezintă interes etc. Cu timpul aceste informaŃii pot deveni statistică 
pură sau, în cel mai fericit caz sunt elemente cu oarecare importanŃă în bazele de 
date. 
 De aceea, aceste informaŃii sunt folosite în scopuri cu maximă utilitate, în 
măsura în care exemplul bun poate fi util şi altor membri ai comunităŃii. În cazul 
ActivităŃii 4 din etapa a IV a a Proiectului PRODLECO se propune prezentarea 
unor exemple „demne de urmat”, constând în exploataŃii (gospodării familiale 
legumicole) cu potenŃial pentru conversie la legumicultura ecologică. 
 Prin activitatea precedentă, de elaborare a modelului pentru studiu de caz, 
au fost precizate principalele elemente de conŃinut pentru studiu de caz şi mai 
ales modul de culegere a informaŃiilor. Ca alt rezultat concret a fost făcută o 
caracterizare generală a legumiculturii din judeŃele Regiunii de Nord-Est şi a 
potenŃialului de conversie la sistemul de legumicultură ecologică. 
 În urma intervievării a peste 120 de persoane se poate trage concluzia că 
majoritatea din acestea practică o legumicultură performantă, iar acest lucru se 
datoreşte condiŃiilor de cadru natural, dotării tehnice şi mai ales 
profesionalismului şi pasiunii.  
 
 5.2. Material şi metodă  

Realizarea studiilor de caz are la bază cele peste 120 de interviuri cu 
producători de legume din judeŃele Regiunii de Nord-Est. 
 Principalele elemente de conŃinut folosite în studiile de caz sunt cele 
prezentate în punctul 4.2. „Material şi metodă” din capitolul precedent. 
 Dată fiind cantitatea mare de informaŃie referitoare la studiile de caz care 
ar putea fi prezentate, colectivul de cercetare a optat pentru prezentarea zonelor 
cu potenŃial legumicol deosebit, şi care ar putea cu uşurinŃă, datorită condiŃiilor 
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de cadru natural, dotării tehnice, tradiŃiei şi profesionalismului, să treacă la 
sistemul de agricultură ecologică. 
 Prezentarea zonelor (microzonelor), bazinelor legumicole care reprezintă 
cazuri de legumicultură performantă este realizată după modelul monografic, 
fiind puse în evidenŃă elementele de performanŃă, cum ar fi: condiŃiile de cadru 
natural, suprafeŃe, producŃii, sisteme de cultivare folosite, soiuri, tehnologii, 
posibilităŃi de valorificare etc. 
 
 5.3. Rezultate obŃinute  
 Cercetările efectuate au scos în evidenŃă faptul că în Regiunea de Nord-
Est există un număr mare de zone (microzone) care pot constitui cazuri de 
performanŃă legumicolă şi care au asigurate majoritatea condiŃiilor (mai ales de 
cadru natural) pentru convertire la sistemul de agricultură ecologică. 
 Rezultatele obŃinute vor fi prezentate pe zone (microzone) 
corespunzătoare unor judeŃe din regiunea de Nord-Est. 
 

5.3.1. Studiu de caz în judeŃul Bacău  
Zona Traian – Prăjeşti – Letea Veche  
Anterior anului 1989 în zonă s-au 

cultivat legume pe o suprafaŃă de cel puŃin 
1500 ha în cadrul AsociaŃiei Legumicole 
Traian şi SCDL Bacău pe lunca joasă a 
Siretului (Terasa I). 

Cele mai importante perimetre 
legumicole se situau în zona Prăjeşti 
(aprox 200 ha pe terasa I şi a II a 
Siretului), în zona Buhoci (100-150 ha pe 
terasa a II a Siretului), în zona Letea veche 
– suprafaŃa de peste 400 ha. 

Terenurile, relativ uniforme cu structură pedologică şi agrochimică, sunt 
amenajate pentru irigat, însă sistemul nu mai funcŃionează decât în perimetrul 
Letea pe o suprafaŃă de aproximativ 100 ha. 

Terenurile sunt plane cu soluri 
uşoare, luto-nisipoase, permeabile, cu 
apa freatică la 4-5 m. 

Singurul perimetru rămas în 
cultură cu legume se află în 
interfluviul BistriŃa – Siret, în 
exploatarea SCDL Bacău şi a 
Penitenciarului Bacău în suprafaŃă 
totală de peste 60 ha, la est de 
municipiul Bacău. 
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  Pe perimetrul SCDL Bacău se află amplasat poligonul experimental de 
legumicultură ecologică BIO-BAC în suprafaŃă de 7,3 ha care funcŃionează cu 
acest statut din 1994 – după 3 ani perioadă de reconversie. 

Poligonul este destinat cercetărilor de legumicultură ecologică precum şi 
producerii de seminŃe biologice pentru alŃi consumatori. 

Zona este favorabilă întregului sortiment de specii legumicole ce se 
cultivă în Ńara noastră. 
 

Zona Tamaşi – Gioseni 
 Situată pe malul stâng al Siretului, pe o terasă în lunca joasă, arealul a 
constituit şi constituie o zonă de tradiŃie în cultura legumelor din judeŃul Bacău, 
până în urmă cu câŃiva ani specializată mai ales în cultura ardeiului gras şi 
gogoşar. 

Cu un potenŃial  de peste 200 ha apte pentru cultura legumelor, 
impedimentul actual cel mai important îl constituie distrugerea sistemului de 
irigaŃii, actualii proprietari (care mai produc legume) dezvoltând surse proprii 
prin: foraje, captări de pâraie etc. 

În această zonă se cultivă în prezent 50-60 ha cu legume câmp şi 30000 – 
32000 m2 solarii cu diverse legume a căror structură este strict legată de 
cerinŃele pieŃii judeŃului Bacău s-au a altor pieŃe Vaslui, Baia Mare etc. 

Caracteristica pedologică a acestor terenuri este dată de procesul de 
geneză a acestor soluri de origine aluvială, mediu evoluate, humifere, 
permeabile, cu apa freatică la 4-5 m. 
 CondiŃiile climatice şi de sol permit cultura tuturor speciilor legumicole, 
structura actuală dată de tradiŃie dar şi de cerinŃele pieŃii, cuprinde toate tipurile 
de ardei (gras, lung, gogoşar), ceapă din arpagic şi din sămânŃă (ceaclama), 
morcov, cartofi, tomate, castraveŃi, varză.  

Au fost vizitate mai multe exploataŃii (1 pentru culturi de câmp, 4 pentru 
culturi în solarii şi câmp) cele mai reprezentative pentru zonă fiind: 

� Ferma Ing. Alistar Viorel (Tamaşi) care alături de 200 ha culturi 
agricole cultivă şi: 

� Ceapă (Daitona F1) – 5 ha 
� Morcov (Chantennaz Red 

Core) – 1 ha 
� Cartofi (Red Sec, Armonia, 

Huroda) – 5 ha. 
Culturile sunt realizate cu multă 

rigoare tehnologică prezentând o stare de 
vegetaŃie şi fitosanitară remarcabile. 
 
 

� Ferma FraŃilor Remus Motan şi Viconte Motan: 
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� 2 ha solar cultivate în principal cu tomate (Baghera, Durinta, 
Cristal) şi castravete (Pasamonte) 

� 10 ha culturi de câmp – cultivate în 2007 cu varză (De 
Buzău) sau cu ardei gogoşar Cornel (în anii anteriori) 

IrigaŃia din foraje proprii, se realizează cu picătura în solarii. 
Fertilizarea se face cu gunoi de grajd şi îngrăşăminte lichide, 
administrate prin sistemul de irigaŃii cu picătura. 

Starea fitosanitară şi tehnologică este foarte bună, culturile fiind 
competitive tehnologic zonelor de cultură în solarii tradiŃionale din Ńară. 

ProducŃia este valorificată 60% la Baia Mare şi 40% la Bacău. 
 

 Zona Pânceşti – Bacău – sat DieneŃ 
 Zonă de mare tradiŃie în cultura ardeiului gras, lung şi gogoşar, tradiŃie 
care este cultivată şi astăzi de peste 200 de familii care produc şi îşi valorifică 
producŃia în principal în judeŃul Bacău. 
 Marele avantaj este şi faptul că sistemul de irigaŃii s-a păstrat în 

integralitatea sa, fiind exploatat cu grijă 
şi eficienŃă de o asociaŃie de udători 
care cuprinde 186 asociaŃi şi 
exploatează o suprafaŃă de 465 ha din 
care cel puŃin 50 ha cultivate  cu ardei. 

Din totalul suprafeŃei irigate 150 
ha se cultivă cu legume.  

Amplasamentul culturilor 
legumicole este pe o terasă joasă în 
lunca Siretului, apropierea lacului de 
acumulare Răcăciuni, pe maul stâng, cu 
un sol aluvial, mediu evoluat, cu 
expoziŃe sudică, permeabil, humifer, 
ameliorat de aportul masiv şi regulat de 

compost organic din gunoi de grajd  (mai ales în solarii). 
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SuprafeŃele cultivate cu legume în fermele familiale private oscilează între 
0,5 şi 4,5 ha suprafeŃe mai mari 
fiind exploatate modern cu utilaje 
şi tehnici adecvate de tinerii 
fermieri din sat. 

În zonă sunt 9-10 ha solarii 
cultivate în principal cu ardei gras, 
tomate, castraveŃi şi vinete şi peste 
150 ha cultivate cu ardei gogoşar, 
ceapă, rădăcinoase, salată şi 
ridichi. 

Îşi produc singuri răsadurile 
necesare, asigurând şi răsaduri 
pentru comercializare şi folosind 
astfel intensiv solariile încălzite. 

ProducŃia obŃinută este livrată pe piaŃa 
judeŃelor Bacău şi NeamŃ. 

S-au vizitat mai multe ferme familiale cea 
mai reprezentativă fiind cea a familiei MoŃoc 
Toader care cuprinde: 

 - aproximativ 2 ha solarii 
 - 10 ha câmp 
Cu o structură foarte diversă. 
În solarii: 
 - 5-6000 m2 ardei gras 
 - mai cultiva tomate, castraveŃi şi 

vinete 
 
În câmp: 
 - vinete – 0,5 ha 
     - ardei gogoşar – 4 ha 
     - varză – 4 ha 
     - morcov – 0,5 ha 
     - cartof – 1,0 ha 
Pentru fertilizare folosesc compost de ciupercării, numai în 2007 au 

investit 40 mil.  lei, cu efect benefic atât asupra stării fizice a solului cât şi a 
stării de nutriŃie a plantelor. 

De asemenea: 
- utilizeaza irigarea prin picurare; 
- marfa se livrează în orasele Oneşti şi Moineşti - en detail, iar la Bacău 

en gros. 
- se foloseşte forŃa de muncă adusă din satele învecinate. 
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 Legumicultorul NiŃă Constantin, 44 ani, sat DieneŃ, comuna 
Pânceşti, judeŃul Bacău, suprafaŃa exploataŃiei 5 ha teren arabil, din care 1,8 ha 
proprietate şi 3,2 ha în arendă, culturi legumicole 5 ha din care 350 mp solarii, 
suprafaŃă irigată în totalitate prin aspersiune şi picurare, specii cultivate varză, 
ardei, morcov, ceapă.  
 

5.3.2. Studiu de caz în judeŃul NeamŃ  
 

Şi în judeŃul NeamŃ formaŃiunea geografică în jurul căreia sunt amplasate 
principalele zone de cultură a legumelor este de asemenea Valea Siretului. 

În lunca joasă a acesteia sunt situate o serie de comune a căror preocupare 
a constituit-o şi o constituie încă cultura legumelor. 

În interfluviul Siret – Moldova, pe Podişul Central al Moldovei (altitudine 
250 m) există de asemenea o zonă cu o specializare bine definită nu numai în 
Moldova dar şi în întreaga Ńară – zona Gherăieştii Noi specializată în cultura 
andivelor. 

O altă caracteristică a zonei NeamŃ o reprezintă arealul Secuieni-Roman 
situat în zona precolinară în care sunt exploatate terase domoale, pe pante cu 
expoziŃie sud estică situate în proximitatea unor pâraie care constituie şi sursa de 
apă de irigat, prin nişte sisteme proprii şi ingenioase. 

Pentru toate amplasamentele menŃionate se  remarcă paralelismul evident 
dintre terase şi profilul longitudinal al albiei Siretului cu tendinŃa de aplatizare în 
terase aluvionare mai ales în proximitatea confluenŃei Siretului cu Moldova. 

 
Zona Tămăşeşti – Adjudeni 
Amplasată pe terasa I a Siretului zona Tămăşeni – Adjudeni – Răchiteni 

(Iaşi) a fost şi rămâne un areal de tradiŃie în cultura legumelor chiar dacă în 
prezent suprafeŃele cultivate sunt de dimensiuni mai mici şi mai specializate 
decât înainte de 1989. 

Rezerva de teren care 
poate fi destinată culturii 
legumelor în această zonă este 
de minimum 70-80 ha pe care 
factorul limitativ „apa de irigat” 
este rezolvat s-au se poate 
rezolva imediat prin investiŃii 
minime. 

Din punct de vedere – sol, 
orografic şi alte facilităŃi cu 
excepŃia apei, se mai pot afecta 
încă 50-60 ha care ar necesita un minim de investiŃii pentru a asigura irigarea din 
Siret. 
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Terasa joasă a Siretului ca şi în judeŃul Bacău (distanŃa dintre cele două 
terase este de 35-40 km) are o lăŃime de 3,5-4 km şi constituie ca tip de sol şi 
însuşiri agrochimice un optim pentru cultura legumelor în câmp sau în solarii. 

Pe aceeaşi terasă se află amplasate două comune cu specializări diferite. 
 
Comuna Tămăşeni cu satul Adjudeni – zona specializată în producerea 

de răsaduri – asigură răsaduri pentru o mare parte din cultivatorii de legume din 
jud. NeamŃ şi nu numai. Răsadurile din soiuri proprii de tomate, ardei sau vinete 
sunt produse în solarii, sere reci sau răsadniŃe cu biocombustibil, tradiŃia acestei 
culturi ducând la obŃinerea unor performanŃe deosebite de calitate. 

Comuna Tămăşeni (inclusiv 
satul Adjudeni), comună mare cu 
peste 11.000 locuitori (dintre care 
peste 3000 plecaŃi să lucreze în 
străinătate) are un potenŃial propriu 
de peste 200 ha care poate fi cultivat 
cu legume. 

În prezent există cel puŃin 100 
familii producătoare de răsaduri şi 
de legume care îşi valorifică marfa 
în judeŃul NeamŃ şi în cele limitrofe . 

Au fost vizitate mai multe ferme familiale (Căliman, Enăşoaie, Giurgi, 
Dunea) producătoare de răsaduri în prima etapă şi apoi de legume în câmp şi 
solarii. 

Caracteristic este faptul că producătorii nu lucrează suprafeŃe foarte mari 
(1,0-3,0 ha) producŃia fiind foarte diversificată. Astfel se cultivă: tomate, ardei 
gras, lung şi gogoşar, usturoi, ceapă, rădăcinoase (mărar, pătrunjel, păstârnac, 
sfeclă roşie) castraveŃi, Ńelină etc. 

IrigaŃia – se asigură din surse proprii  - foraje, mici acumulări de apă, 
canale de desecare. Din nefericire sursele sunt limitate cantitativ. InvestiŃia într-
un sistem de irigaŃii cu apă din Siret, ar fi benefică pentru întreaga zonă dând un 
alt impuls culturii legumelor. 

În aceeaşi zonă geografică, de altfel limtrof comunei Tămăşeni se află 
comuna Răchiteni (administrativ în judeŃul Iaşi), zonă de mare tradiŃie în cultura  
usturoiului. 

SuprafaŃa aferentă asolamentelor în care se cultivă usturoiul „De 
RăchiŃeni” este de peste 150 ha. Numai în satul Izvoare (aproximativ 400 
familii) se cultivă 70-80 ha, iar în satul Ursăreşti peste 100 ha. 

Asolamentul pentru usturoi este bine organizat şi respectat cu stricteŃe şi 
cuprinde sole cu usturoi, morcov, leguminoase, porumb, pătrunjel, cartofi, 
ceapă, sfeclă roşie. 

Specialitatea zonei fiind usturoiul (de primăvară şi de toamnă) trebuie 
menŃionat faptul că există încă varietăŃile locale foarte valoroase atât gustativ cât 
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şi ca rezistenŃă faŃă de atacul de nematozi şi condiŃiile de secetă accentuată din 
zonă. Sunt în extindere populaŃiile de primăvară.  
 
       Zona Gherăieştii Noi 
 Situată pe terasa II a Siretului la o altitudine de 250-270 m, zona 
Gherăieştii Noi beneficiază de soluri deosebite – cernoziom levigat – de cea mai 
bună calitate care compensează parŃial lipsa posibilităŃilor de irigare. 
 Această situaŃie şi un concurs de împrejurări favorabile au dat 
specializarea acestui bazin legumicol de cultură a andivelor, unic în Moldova şi 
chiar în întreaga Ńară. 
 Cultura tradiŃională a andivelor în această zonă se realizează familial, 
după tehnici tradiŃionale pe o suprafaŃă totală de 8-10 ha, fiecare familie 
cultivând între 900-1000 m2. 
 Desfacerea producŃiei se realizează în toate judeŃele Moldovei, dar mai 
ales în pieŃele din Bucureşti. 
 Andiva, în producŃia de rădăcini, nefiind o specie deosebit de pretenŃioasă 
la apă (cu excepŃia perioadei de răsărit şi a primelor faze de creştere) dă rezultate 
bune în această zonă de tradiŃie. 
 Limita superioară de 1000 m2 rădăcini este dată de posibilităŃile limitate 
de irigare de la primele faze de vegetaŃie (răsărit şi după) când lipsa apei poate 
compromite complet cultura. 
 De asemenea se face simŃită şi lupta spaŃiilor de forŃare. 
 Au fost vizitate mai multe ferme familiale – Ciobanu, Ungureanu, Iosub, 
Dascălu, ferme care beneficiază de mici sisteme de irigaŃii şi care obŃin rezultate 
bune în acest domeniu. 
 Specific este faptul că andiva este singura cultură comercială de legume 
care se realizează în această zonă, restul legumelor obŃinute sunt numai pentru 
consumul propriu. 

 Zona Secuieni – Roman 
  Situată în apropiere de Roman (12-15 
km) într-o zonă cu relief relativ mai înalt 
(altitudine 280-300 m) însă cu pante domoale, 
line, cu expoziŃie sud – estică, zona cuprinde 
numai com. Secuieni unde deprinderea 
cultivării legumelor a fost adusă de bulgari şi se 
practică şi astăzi prin tehnici tradiŃionale – 
cultura pe fitării. 
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Solurile bine lucrate, în perimetre specializate, pentru care s-au adaptat 
sisteme de udare proprii, cu ajutorul cărora se pot „umple” fităriile („straturi” le 
numesc localnicii) sunt cernoziomuri cambice ameliorate fizic şi chimic prin 

aportul de gunoi de grajd, cu 
regularitate la 2 ani, procurarea 
acestuia nefiind o problemă 
fermele familiale fiind mixte – 
vaci de lapte şi legumicultură. 
 

Specializarea zonei este în 
cultura solanaceelor, în special a 
ardeiului (în toate formele sale) şi 
a tomatelor. Se cultivă şi vinete dar 
pe suprafeŃe mai mici. 

În zonă se cultivă 
aproximativ 30 ha de legume la care se adaugă şi 3000-3500 m2 de solarii. 

ProducŃia se valorifică în principal în judeŃele NeamŃ şi Bacău. 
Dat fiind sistemul de cultură (pe fitari) cu excepŃia aratului mecanic, restul 

lucrărilor se realizează manual. 
Cultivă selecŃii locale de ardei şi tomate la care nu sunt dispuşi să renunŃe. 
Ferma familială de legume comerciale cuprinde suprafeŃe între 5000 şi 

20000 m2. 
Zona se pretează foarte bine culturilor ecologice de legume. 

Legumicultorul Cloşcă Iuliana, 36 ani, sat Cotu Vameş, comuna Horia, judeŃul 
NeamŃ, suprafaŃa exploataŃiei 1,83 ha arabil, din care 0,33 ha în proprietate şi 1,5 
ha în arendă, cultivă legume în câmp 73 ari şi în solarii 1000 mp, irigă întreaga 
suprafaŃă prin aspersiune şi picurare, cultivă rădăcinoase, varză, ardei, ceapă, 
verdeŃuri, conopidă şi fasole păstăi.  
 

5.3.3. Studiu de caz în judeŃul Suceava  
 Chiar dacă este situat în nordul extrem al Ńării şi are un relief înalt şi 

frământat, nevoia de legume a 
îndemnat producătorii încă cu zeci de 
ani înainte să identifice perimetre 
favorabile culturii diferitelor specii 
legumicole unde prin hărnicia 
Ńăranilor legumicultori, s-a dezvoltat 
o legumicultură prosperă, care poate 
constitui un exemplu  pozitiv pentru 
alte multe locuri din Ńară. 

În totalitate zonele destinate 
culturii legumelor se află amplasate 
în Podişul Sucevei pe valea râului 
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Suceava, singurul râu care îşi are şi izvoarele şi vărsarea pe perimetrul judeŃului 
Suceava. 

 
Oraş Salcea – sat Prelipca 

 
În frunte cu primarul oraşului (Dl. Lungu Ilie) majoritatea locuitorilor din 

satul Prelipca, cultivă legume nu numai pentru consumul propriu, ci pentru 
interes comercial. 

Grădinăritul a fost învăŃat de la bulgari care cu zeci de ani în urmă, 
închiriau terenuri în această zonă şi produceau legume. Şi acum această 
activitate mai este numită „bulgărie”. 

Se cultivă peste 200 ha de legume de consum, din cele mai diverse specii: 
- tomate, ardei, vinete, varză, Ńelină, morcov, sfeclă roşie. 

 Şi acum tehnica de cultură a rămas cea tradiŃională pe fitării lucrările de 
întreŃinere efectuându-se manual sau cu unelte adaptate pentru mărirea 
randamentului de lucru. 

� O activitate importantă este şi producerea răsadurilor nu numai 
pentru nevoile proprii ci şi pentru comercializare în alte diferite 
zone ale judeŃului; 

� Sunt peste 180 de producători certificaŃi pentru producerea şi 
comercializarea legumelor; 

� Perioada optimă de ieşit cu răsadurile în câmp este după 15 mai, 
evitându-se în felul acesta pericolul brumelor târzii de primăvară; 

� Majoritatea legumicultorilor se ocupă şi cu creşterea vacilor de 
lapte, gunoiul acestora fiind folosit exclusiv pentru fertilizarea 
suprafeŃelor destinate legumiculturii; 

� Printre producători s-au creat specializări în cultura anumitor 
specii. 
De exemplu: Primar Lungu Ilie – cultiva  ardei, tomate, vinete 

     Irimia – cultiva 3000 m2 Ńelină, etc. 
� Apa pentru irigat se ia din foraje subterane iar irigatul se face pe 

fitări prin inundare. 
 Au fost vizitate mai multe familii de legumicultori, din satul Prelipca, ale 
căror grădini impresionează prin acurateŃea tehnologiilor şi starea de vegetaŃie a 
culturilor (Familiile Lungu Ilie, Irimia, Miron Nicolae, Miron Dorel, Ion Sandu). 
 
 Comuna Dumbrăveni 
 Mare tradiŃie în cultura legumelor cu soiuri locale valoroase care se 
menŃin încă în cultură. 
 Peste 2000 de familii  produc legume mai multe sau mai puŃine în 
funcŃie de terenul proprietate. 
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Se produc şi răsaduri de legume şi flori, cu seminŃe aduse sau trimise de 
copii din străinătate. Vânzare directă din fermă. 

 Cu legume se cultivă următoarele suprafeŃe: 
- Ceapă   – 150 ha 
- Usturoi –  12 ha 
- Ardei    –  10 ha 
- Vinete   –    2 ha 
- Varză    –   60 ha 
- łelină – 50 ha 
- CastraveŃi – 3 ha 
- Rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac)   - 28 ha 

din care: 
- morcov – 18 ha 
- conopidă – 2 
- mazăre de grădină – 1 ha 
- fasole păstăi – 5 ha 

� 250-300 de familii vând legume pe piaŃă în Suceava şi în alte oraşe şi judeŃe 
din nordul Moldovei. 

� Au fost vizitate mai multe  gospodării familiale: Ing. Popovici, Busuceanu, 
Adi Voroşanu şi HriŃcu. 

� O menŃiune cu totul specială pentru ferma familială a d-lui HriŃcu care 
impresionează foarte mult prin acurateŃea tehnicilor adoptate pentru cultura 
ardeiului şi tomatelor, prin ingeniozitatea şi profesionalismul personal, prin 
starea de vegetaŃie şi fitosanitară a culturilor. 

 
Comuna MilişăuŃi - RădăuŃi                                                                                        

 Zonă de mare tradiŃie legumicolă în special în cultura castraveŃilor şi 
verzei pentru murat.  
 Specifică este tehnica de murat, anaerobic, în butoaie de lemn de brad 
cufundate într-un loc ce există în proximitate. 
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 Calitatea produselor 
obŃinute aici a dus faima acestor 
„legumicultori - procesatori” 
care din totdeauna au ocupat 
pieŃele de murături iarna, nu 
numai din zona Suceava ci din 
întreaga Ńară şi chiar la export. 

 TradiŃia culturii legumelor 
se menŃine şi astăzi, platourile 
uniforme cu soluri fertile 
(cernoziomuri cambice) 
susŃinând preocuparea 
oamenilor.  

Structura culturilor s-a schimbat însă în favoarea verzei, cerinŃa de 
castraveŃi muraŃi fiind în scădere. 

Astfel – în momentul de faŃă în comuna MilişăuŃi se cultivă cu legume 
următoarele suprafeŃe: 

- tomate – 20 ha 
- varză timpurie – 50 ha 
- varză toamnă – 200 ha 
- ceapă – 20 ha  
- usturoi – 20 ha 
- ardei – 10 ha 
- conopidă 5 ha 
- castraveŃi – 8 ha 
- rădăcinoase – 17 ha din care morcov 10 ha 
- fasole de grădină – 3 ha 
- mazăre – 2 ha 
- conopidă -5 ha 
- alte legume – 6 ha 

SuprafaŃa totală este de 366 ha legume cultivate şi comercializate de către 
250 - 260 producători autorizaŃi. 
 Vânzarea se face direct pe piaŃă (mai rar en gros). Este o activitate 
principală pentru locuitorii din MilişăuŃi constituind un factor care în mod sigur 
influenŃează nivelul de trai a oamenilor de pe aceste meleaguri. 

� Produsele se desfac pe piaŃa din RădăuŃi şi din Suceava. 
� Se foloseşte mână de lucru plătită pentru lucrările de menŃinere a 

culturilor. 
� Sunt adoptate tehnici de cultură originale (semănatul pe bilon a 

verzei şi morcovului) care dau rezultate foarte bune. 
 A fost vizitată ferma familială Popescu Mircea – viceprimar al comunei 
MilişăuŃi care cultivă 7-8 ha de varză timpurie, de vară şi de toamnă. 
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5.3.4. Alte zone cu potenŃial de studii de caz 
a) În judeŃul Botoşani: Copălău, Darabani, Flămânzi-Frumuşica-Unteni, 

Vîrfu Câmpului.  
 Legumicultorul Ivasuc V. Aurel, 41 ani, sat Poiana, comuna Flămânzi, 
judeŃul Botoşani, suprafaŃa exploataŃiei 2,35 ha teren arabil în proprietate, 
cultivă legume în solarii 2500 mp, irigaŃie prin picurare, specii cultivate tomate, 
ardei, castraveŃi. 

 
b) În judeŃul Iaşi: Belceşti, Bosia, Focuri, Golăeşti, Răducăneni, Târgu 

Frumos.  
Legumicultorul Mihăilă Mihai, sat Liteni, comuna Belceşti, judeŃul Iaşi, 

suprafaŃa exploataŃiei 12,1 ha, din care arabil 11 ha, cultivă legume în câmp pe 
75 ari, irigă prin brazdă, specii cultivate roşii, vinete, varză, verdeŃuri, ceapă.  
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c) În judeŃul Vaslui : Huşi-Duda Epureni, Iana, Stănileşti, Murgeni, 
Pogoneşti, Iveşti.  

Legumicultorul Avanu Gheorghe, 48 ani, sat Iveşti, comuna Iveşti, 
judeŃul Vaslui, suprafaŃa exploataŃiei 15,0 ha, din care arabil 14,10 ha, teren în 
proprietate 3,2 ha şi 11,8 ha în arendă, suprafaŃă cultivată cu legume în câmp 10 
ha şi în solarii 1200 mp, suprafaŃă irigată 10 ha prin picurare şi aspersiune, 
specii cultivate ceapă, ardei şi varză.  

 

 
 

5.4. Concluzii  
1. Au fost depistate peste 20 bazine (microzone) de producŃie legumicolă 

de mare performanŃă şi peste 30 de persoane care practică o legumicultură 
eficientă ce poate fi considerată un exemplu pentru ceilalŃi legumicultori. 

2. În cadrul studiilor de caz prezentate există un potenŃial real de trecere la 
practica legumiculturii ecologice, demonstrat de condiŃiile naturale, condiŃiile 
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tehnice ale producătorilor, condiŃiile economico-financiare, profesionalismul 
producătorilor şi acceptabilitatea/preferinŃa legumicultorilor. 

3. Amplasamentele pentru cultura legumelor sunt în general pe cele mai 
bune terenuri agricole din zonă. 

4. Factorii de risc potenŃiali cei mai importanŃi rămân: lipsa apei (din lipsa 
surselor sigure de apă), atacul bolilor şi al dăunătorilor şi lipsa unei desfaceri 
sigure de producŃie.  
 
 

CAPITOLUL 6 
CONCLUZII 

6.1. Referitor la elaborarea modelului pentru analiza factorilor de 
risc  

HACCP este un sistem şi o metodă de lucru şi control cu următoarele 
utilităŃi pentru studiul factorilor de risc şi prezintă următoarele caracteristici:  

1. Este o abordare sistematică şi ştiinŃifică.  
2. Are un caracter activ (proactiv) şi preventiv.  
3. Are implicaŃii asupra balanŃei post-venit.  
4. Identifică toate pericolele ce pot fi intuite.  
5. Concentrează resursele tehnice spre activităŃile critice.  
6. Permite reducerea pierderilor prin măsuri preventive. 
7. Vine în completarea altor sisteme de prevenire şi control.  
8. Are recunoaştere internaŃională (FAO, OMS, Codex Alimentarius).  
9. Se sprijină pe disciplină şi sârguinŃă.  
10. Asigură încredere în calitatea recoltei.  
11. Determină siguranŃă în realizarea unui flux tehnologic nou.  
12. Este aplicabilă în special pentru calitatea produselor, dar şi pentru alte 

caracteristici.  
 
6.2. Referitor la culegerea datelor referitoare la factorii de risc  

1. Studiul realizat a scos în evidenŃă că producŃia legumicolă se află sub 
incidenŃa unei diversităŃi de factori de risc, de-a lungul fluxurilor tehnologice. 
2. Sistemul de monitorizare HACCP reprezintă un cadru eficient pentru 
stabilirea factorilor de risc în producŃia legumicolă ecologică. 
3. Factorii de risc acŃionează, la nivelul fazelor (verigilor) tehnologice care 
capătă calitatea de puncte critice de control (PCC); validarea unei etape ca punct 
critic de control se realizează cu ajutorul arborelui de decizie. 
4. Factorii de risc au fost categorisiŃi în factori de risc pedoclimatici, factori de 
risc biologic şi factori de risc economic. 
5. Principalii factori de risc pedo-climatic pot fi: climatici, orografici, pedologici 
şi agrochimici. 
6. Factorii de risc biologic cei mai importanŃi sunt: bolile fitopatogene şi 
dăunătorii care afectează legumele. 
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7. Dintre factorii de risc economic sunt: potenŃialul economic redus al 
microfermelor, lipsa sau nepracticarea sistemului de creditare, lipsa şi 
nepracticarea sistemului de asigurare a producŃiei, dotarea tehnico-materială 
insuficientă, lipsa sau neaplicarea principiilor cooperaŃiei, nesiguranŃa 
valorificării, lipsa unui sistem de contractare a producŃiei în vederea 
valorificării, lipsa parŃială sau precaritatea forŃei de muncă, negarantarea unui 
venit minim ş.a. 
 

6.3. Referitor la elaborarea modelului experimental pentru realizarea 
studiului de caz  
1. În aceste condiŃii reconversia unor producători de la legumicultura 

convenŃională la cea ecologică rămâne să depindă de: 
- gradul de instruire şi de determinare a producătorilor pentru realizarea 

unor produse agricole protejând mediul ambiant; 
- dezvoltarea unei pieŃe a produselor ecologice care să dea garanŃia 

producătorilor că vor avea unde să-şi desfacă producŃia; 
- stimularea de către stat a acestei acŃiuni prin subvenŃionarea cheltuielilor 

de certificare şi a pierderilor din perioada de conversie (2-3 ani).   
2. Fără discuŃie dintre cei 160-180 de producători contactaŃi sub diverse forme 

pe parcursul investigaŃiei noastre, se pot identifica 10-12 care având 
convingeri ecologiste, pot adopta această alternativă agricolă, rămâne însă să 
se identifice mijloacele prin care să fie stimulaŃi. 

 
6.4. Referitor la investigaŃiile în teren pentru realizarea studiilor de 

caz  
1. Au fost depistate peste 20 bazine (microzone) de producŃie legumicolă de 
mare performanŃă şi peste 30 de persoane care practică o legumicultură eficientă 
ce poate fi considerată un exemplu pentru ceilalŃi legumicultori. 
2. În cadrul studiilor de caz prezentate există un potenŃial real de trecere la 
practica legumiculturii ecologice, demonstrat de condiŃiile naturale, condiŃiile 
tehnice ale producătorilor, condiŃiile economico-financiare, profesionalismul 
producătorilor şi acceptabilitatea/preferinŃa legumicultorilor. 
3. Amplasamentele pentru cultura legumelor sunt în general pe cele mai bune 
terenuri agricole din zonă. 
4. Factorii de risc potenŃiali cei mai importanŃi rămân: lipsa apei (din lipsa 
surselor sigure de apă), atacul bolilor şi al dăunătorilor şi lipsa unei desfaceri 
sigure de producŃie.  
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6.5. Concluzii generale  
1. Scopul şi obiectivele etapei au fost realizate integral, asigurând 

continuitatea cercetărilor din fazele anterioare şi fiind asigurate condiŃiile optime 
pentru realizarea următoarei faze. 

2. Rezultatele experimentale au fost obŃinute de întreaga echipă de 
cercetare, cuprinzând personalul implicat de la toŃi partenerii; în cadrul echipei 
de cercetare au activat tineri cercetători, doctori (cu vârsta sub 35 de ani), 
doctoranzi şi masteranzi. 

3. Evaluând rezultatele fazei apreciem că au fost obŃinute soluŃiile 
preconizate în proiect şi sunt condiŃii pentru proiectarea modulelor de conversie 
spre legumicultura ecologică şi pentru elaborarea ghidului de bune practici 
necesar producătorilor interesaŃi. 

4. TradiŃia pentru cultura legumelor, în vechile bazine legumicole s-a 
menŃinut şi s-a dezvoltat, trăind o nouă etapă de modernizare şi de adaptare a 
producŃiei la cerinŃele unei pieŃe libere de legume. 

5. Probabilitatea de dezvoltare a unei alternative ecologice la această 
legumicultură tradiŃională este posibilă, dar legumicultorii nu deŃin cunoştinŃele 
necesare în acest domeniu. 

6. Conştientizarea producŃiei ecologice de legume trebuie făcută în primul 
rând prin instruiri de specialitate şi discuŃii pertinente în legătură cu 
oportunitatea adoptării acestui sistem. 

7. Prima problemă care se ridică şi în faza actuală este cea a rezolvării 
unei pieŃe sigure pentru legumele ecologice. 

8. Există „frica de lipsă de desfacere” şi de insuficiente cunoştinŃe de 
specialitate. 

9. Se simte lipsa unei educaŃii ecologiste care să dea fundamentul 
adoptării agriculturii (legumiculturii) ecologice. 

10. Rezultatele obŃinute consolidează ideea dezvoltării complementare a 
legumiculturii ecologice ca modalitate specifică de valorificare a tradiŃiei şi a 
potenŃialului natural favorabil şi ca alternativă viabilă pentru dezvoltarea 
sustenabilă a gospodăriei Ńărăneşti şi a producŃiei legumicole. 
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