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Obiectivele Proiectului
Creşterea competitivităţii fermelor de semi-subzistenţă

OM 2 - Experimentarea, 
integrarea şi optimizarea 
uner metode şi practici de 
cultură a legumelor în 
conversie şi agricultură 
ecologică.
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Executant etapa a ll-a:

CO – Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Legumicultură Bacău

Activitatea A2.1 - Experimentarea unor metode şi practici 
de cultură şi valorificare ecologică a legumelor (producerea 
răsadurilor, sisteme de lucrare a solului, înfiinţarea 
culturilor, fertilizare, irigare, protecţia împotriva agenţilor 
patogeni, dăunătorilor şi buruienilor, recoltare, păstrare, 
prelucrare, marketing),
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1. Fluxul tehnologic al culturilor legumicole
Diagramele de flux tehnologic s-au prezentat pe 
grupe de plante legumicole: solanacee, legume 
pentru păstăi, specii cucurbitacee, legume cultivate 
pentru rădăcini şi bulbi, cu următoarelor elemente 
(verigi tehnologice): alegerea terenului, organizarea 
terenului, rotaţia şi asolamentul, pregătirea 
terenului, soiuri recomandate, semănatul sau 
producerea răsadului, plantarea răsadului, ingrijirea 
plantelor, intreţinerea solului, recolatarea fructelor, 
producţia obţinută.



2. Experimentarea unor metode şi practici de producrere 
a răsadurilor 
1. Reducerea consumurilor energetice în perioada de 
semănat a răsadurilor.

S-au experimentat în ferme de semi-subzistenţă şi la 
S.C.D.L. Bacău următoarele variante:

V1. Incalzire cu centrală termică cu gaze
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V2. Încălzire cu aerotermă pe motorină
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V3. Încălzire cu sobă în 
solar compartimentat şi izolat  

cu folie dublă sau triplă.  

Solar compartimentat pentru semănat
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Costurile de încălzire a incintelor de producere a răsadurilor, de la semănat la repicat

(temperaturi medii 20 – 25OC)

Nr. 
crt.

Specificare Nr. de zile de la 
semanat la 

repicat

Cost 
incalzir
e lei/zi

Cost 
total
lei

Observaţii

Tomate solar
1. Incalzire cu centrală 

termică pe gaze
7 26,7 186,9 -

2. Încălzire cu aerotermă pe 
motorină

10 684 6.840 Consum motorină 
12 l/h

3. Încălzire cu sobă în solar 
cu folie dublă

8 2,5 20 Consum lemne, 
coceni de porumb, 
alte resuri vegetale.

Ardei solar
1. Incalzire cu centrală 

termică pe gaze
16 26,7 427,2 -

2. Încălzire cu aerotermă pe 
motorină

14 684 9.576 Consum motorină 
12 l/h

3. Încălzire cu sobă în solar 
cu folie dublă şi triplă.

20 2,5 50 Consum: lemne, coceni 
de porumb, alte resuri 
vegetale.



3. Studiul influenţei recipientelor de semănat, şi 
a grosimii amestecului asupra duratei de răsărire 
şi a perioadei de la răsărit la repicat
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V1 – semănat în recipient de 
plastic, cu diametrul de 17 
cm şi  grosimea amestecului 
de semănat (- h) 2 cm;
V2 – semănat în recipient de 
plastic, cu diametrul de 17 
cm  - h 1,5 cm;
V3 – semănat în pahare de 
plastic, cu înalţimea de 8,5
cm şi diametrul de 7 cm  – h 6 
cm;



V4 – semănat în tăvi (27x 46 cm) cu amestec de semănat - h 1,5 cm;
V5 – semănat în tăvi (27x 46 cm) cu amestec de semănat - h 2 cm       
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V6  – semănat în lăzi de plastic cu amestec de semănat 
având grosimea (-h) 15 cm;
V7  – semănat în lăzi de lemn cu amestec de semănat – h 
15 cm;
V8 – semănat în alte recipiente jardiniere, ghivece 
ceramică etc.cu amestec de semănat – h 15 cm



Proiectul UM 223 / ADER 3.3.2 – faza 2
Influenţa grosimii amestecului de semănat (turbă de semanat sau pământ de pădure) asupra 

perioadei de la semănat la repicat, răsad de tomate

Nr. 
var.

Specificare Nr. de zile 
de la 

semănat 
la răsărit

Nr. de 
zile de la 
răsărit la 
repicat

Observaţii

V1 Recipient plastic cu amestec de 
semănat- h (grosimea stratului) 2 
cm

5 2 - 6 Recomandat în cazul semănării 
a 300 – 400 seminţe de plante 
legumicole

V2 Recipient de plastic cu amestec 
de semănat- h 1,5 cm

9 4 - 6 -

V3 Pahare de plastic cu amestec de 
semănat – h 6 cm

5 2 - 5 Recomandat în cazul semănării 
a 80 – 100 seminţe de plante 
legumicole

V4 Tăvi cu amestec de semănat - h 
1,5 cm

8 4 – 10 -

V5 Tăvi cu amestec de semănat - h 2 
cm

5 2 - 10 Recomandat în cazul semănării 
a 1.000 – 1.500 seminţe de 
plante legumicole/tavă.

V6 Lăzi de plastic cu amestec de 
semănat - h 15 cm;

5 2 - 30 Recomandat în cazul întârzierii 
repicatului

V7 Lăzi de lemn cu amestec de 
semănat - h 15 cm;

5 2 - 30 Recomandat în cazul întârzierii 
repicatului

V8 Alte recipiente jardiniere, 
ghivece ceramică etc. Cu 
amestec de semănat – h 15 cm

5 2 - 30 Recomandat în cazul întârzierii 
repicatului
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- în V1 (semănat în recipiente de plastic cu grosimea amestecului de 
semănat de 2 cm), răsărirea a fost uniformă şi s-a efectuta după 5 zile. 
Plantele au vegetat rapid, putând fi repicate în stadiul de frunze 
cotiledonare după 2 zile. Datorită densităţii foarte mari a plantelor (300 – 
400 plante / recipient) nu se recomandă întârzierea mai mult de o 
săptămână a repicatului.
- În V2 (semănatul în recipiente de plastic cu grosimea amestecului de 
semănat de 1,5 cm), răsărirea a fost neuniformă şi s-a efectuta după 9 zile. 
Plantele au vegetat mai încet, comparativ cu prima variantă, putând fi 
repicate în stadiul de frunze cotiledonare după 4 zile. Rezultatele obţinute 
se datorează reducerii temperaturii substratului de semănat, grosimea 
mai mică a acestuia determinând o răcire mai rapidă în urma aplicării 
udărilor sau datorită variaţiilor de temperatură. Ca şi în cazul variantei 1, 
datorită densităţii foarte mari a plantelor nu se recomandă întârzierea mai 
mult de o săptămână a repicatului.
- În V3 (semănat în pahare de plastic, cu grosimea amestecului de 
semănat de 6 cm), răsărirea plantelor s-a efectuat după 5 zile de la 
semănat. Vegetaţia plantelor a fost mai rapidă, comparativ cu primele 
două variante, motiv pentru care repicatul nu poate întârzia mai mult cu 5 
zile. De asemenea densitatea mare a plantelor, 50 – 100 plante/pahar  
duce la alungirea răsadului dacă se intârzie repicatul.
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- În V4 – semănat în tăvi de 27/46 cm, cu grosimea amestecului de 
semănat de 1,5 cm răsărirea a fost neuniformă şi s-a efectuat după 8 
zile. Repicatul s-a făcut în fază cotiledonară după 4 zile. Întârzierea 
repicatului se poate face până la 10 zile.
- În V5 – semănat în tăvi de 27/46 cm, cu grosimea amestecului de 
semănat de 2 cm, răsărirea a fost uniformă şi s-a efectuta după 5 zile. 
Plantele au vegetat rapid, putând fi repicate în stadiul de frunze 
cotiledonare după 2 zile. Ca şi în cazul variantei 4, datorită densităţii 
foarte mari a plantelor nu se recomandă întârzierea mai mult de 10 
zile a repicatului. 
Metoda este foarte avantajoasă, pentru că în perioada ianuarie –
februarie, când sunt cele mai mici temperaturi ale aerului, semănatul 
se poate face cu consumuri minime de căldură şi substrat de 
semănat. Astfel tăvile se pot pune suprapuse, iar numărul de plante 
pe tavă poate fi 800 – 1.000. În aceste condiţii pentru 100.000 fire de 
răsad sunt necesare 100 – 120 de tăvi, care aşezate suprapuse pot 
ocupa o suprafaţă  de 2 mp. Când plantele încep să răsară este 
obligatorie întinderea tăvilor. 
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V6  – semănat în lăzi de plastic cu amestec de semănat cu grosimea de 
15 cm. Răsărirea a fost uniformă şi s-a efectuta după 5 zile. Plantele au 
vegetat rapid, putând fi repicate în stadiul de frunze cotiledonare după 2 
zile. Datorită distanţei mai mari între plante (5 – 8 cm între rânduri şi 0,3 
– 0,5 cm între plante pe rând) plantele pot fi repicate în faza de frunze 
adevărate şi la o lună de la răsărire. Pentru a reduce consumul de turbă 
la semănat, unii fermieri pun 10 – 13 cm din substratul de semănat cu 
amestec de repicat sau chiar pământ şi 2 – 5 cm adaugă desupra turbă 
pentru semănat. Răsadul obţinut este de calitate, având un sistem 
radicular ramificat, putând fi repicat în cuburi nutritive în faza de frunze 
adevărate. Această metodă reduce costurile de încălzire din luna martie 
când temperaturile sunt mai mici. 
V7  – Semănat în lăzi de lemn cu grosimea amestecului de semănat de 
15 cm este asemănătoare cu varianta anterioară.
V8 – Semănat în alte recipiente jardiniere, ghivece ceramică etc. cu 
grosimea amestecului de semănat de 15 cm este asemănătoare cu 
variantele 6 şi 7, asigurând o răsărire a răsadului de tomate după 5 zile 
şi o întârziere a repicării acestuia până la o lună.



Aceleaşi metode de producere a răsadurilor în fermele de semi-subzistenţă 
s-au folosit şi la alte specii: ardei, vinete, etc. obţinându-se răsaduri de foarte 
bună calitate (sănătoase, de culoare verde închis, viguroase, cu tulpina 
groasă). 
Fermele de semi-subzistenţă au o slabă capitalizare şi folosesc cu precădere 
resursele locale, reducând input-urile.
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4. Monitorizarea apariţiei şi dezvoltării agenţilor patogeni la răsad.

AtacNr. crt. Specia
Frecvenţa

(%)
Intensita
tea (%)

Gradul de atac 
(%)

1 2 3 4 5 6 7
Tomate cu port nedeterminat

V1 L1 1,8 100 1,8PPP 98,2**  Răsărire normală
V2 L2 1,8 100 1,8 PPP 98,2**  Răsărire normală
V3 L3 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V4 L4 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V5 L5 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V6 L6 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V7 L6 -7 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V8 LL1 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V9 LL2 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V10 LL3 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V11 LL4 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V12 LL5 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V13 LL6 Mt 10,0 100 10,0 PP 90,0  Răsărire normală
V14 LL7 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

% plante 
sănătoase

Observaţii
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AtacNr. 

crt.
Specia

Frecvenţa
(%)

Intensitatea 
(%)

Gradul de 
atac (%)

1 2 3 4 5 6 7
Tomate cu port nedeterminat

V15 LL8 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V16 LL9 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V17 LL10 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V18 LL11 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V19 LL12 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V20 LL13 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V21 LL14 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V22 LL15 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V23 LL16 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V24 LL17 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V25 LL18 28,6 100 28,6 P 71,4000  Răsărire normală

V26 LL19 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V27 LL20 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V28 LL21 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

% plante 
sănătoase

Observaţii



AtacNr.crt. Specia
Frecvenţa

(%)
Intensitatea 

(%)
Gradul de 

atac(%)
1 2 3 4 5 6 7

Tomate cu port nedeterminat
V29 LL22 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală
V30 LL23 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V31 LL24 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V32 LL25 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V33 LL26 22,2 100 22,2 P 77,8000  Răsărire normală

V34 LL27 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V35 Abelus F1 3,2 100 3,2 PPP 96,8**  Răsărire normală

V36 Bersola F1 1,4 100 1,4 PPP 98,6**  Răsărire normală

V37 Benatar F1 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V38 Amanet F1 2,7 100 2,7 PPP 97,3**  Răsărire normală

% plante 
sănătoas

e

Observaţii
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AtacNr. 
crt.

Specia
Frecvenţ

a
(%)

Intensita
tea (%)

Gradul 
de atac 

(%)
1 2 3 4 5 6 7

Salată
V39 Marilena 2,1 100 2,1 PPP 97,9**  Răsărire normală

V40 Serata 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

V41 Silvia 0 0 0 PPP 100***  Răsărire normală

Ardei
V42 Ardei lung - Siret 4,2 100 4,2 PPP 95,8**  Răsărire normală

V43 Ardei gogoşar – Creola 1,0 100 1,0 PPP 99,0**  Răsărire normală

V44 Ardei gras – Dariana 
Bac

3,2 100 3,2 PPP 96,8**  Răsărire normală

V45 Vinete Contesa 2,3 100 2,3 PPP 97,7** Răsărire normală

% plante 
sănătoase

Observaţii

Pretabilitate foarte bună la cultura în agricultura ecologică ppp   
Pretabilitate bună la cultura în agricultura ecologică PP
Pretabilitate redusă la cultura în agricultura ecologică P
DL 5% - 4,9, DL 1% - 6,8,  , DL 0,1% - 9,2 
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Agentul patogen Conditii optime de atac Observaţii

Pythium debaryanum Temperatura optimă 16-
19 OC, pH-ul solului 
4.7-7.3, umiditatea 
solului, peste 60%.

Rhizoctonia solani Temperatura optimă 15 
- 28 OC, pH-ul 
solului 5,6 -7, 
umiditatea solului, 
peste 60%.

Phytophtora parasitica Temperatura optimă 24 
- 29 OC, pH-ul 
solului 6-7, 
umiditatea solului, 
peste 95%.

Prevenire atac: folosirea de 
soiuri sau hibrizi toleranţi/ 
rezistenţi la atcul 
patogenilor de sol, 
semănatul mai rar, 
asigurarea unei 
temperaturi optime de 
germinare şi răsărire a 
seminţelor (20 – 25 OC), 
aerisirea şi udarea cu 
cantităţi reduse de apă, 
folosirea la semănat a 
turbei pentru semănat sau 
a compostului. 
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Agenţi  patogeni de sol care atacă în perioada de 
răsărire a plantelor producând căderea răsadurilor



0 20 40 60 80 100

% plante sănătoase

L1
L2

LL6
LL18
LL26

Abelus F1
Bersola F1
Amanet F1

Fig. 1 Cultivare de tomate cu toleranţă şi sensibilitate la atacul 
patogenilor de sol
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% plante sănătoase

Ardei lung - Siret

Ardei gogoşar –
Creola

Ardei gras –
Dariana Bac

Vinete Contesa

Fig. 2 Soiuri de ardei şi vinete cu toleranţă la atacul patogenilor 
de sol
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Concluzii
1. Fluxul tehnologic al culturilor legumicole
Diagramele de flux tehnologic s-au prezentat pe grupe de 
plante legumicole: solanacee, legume pentru păstăi, specii 
cucurbitacee, legume cultivate pentru rădăcini şi bulbi, pentru 
următoarelor elemente (verigi tehnologice): alegerea 
terenului, organizarea terenului, rotaţia şi asolamentul, 
pregătirea terenului, soiuri recomandate, semănatul sau 
producerea răsadului, plantarea răsadului, ingrijirea plantelor, 
intreţinerea solului, recolatarea fructelor, producţia obţinută.
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2. Reducerea consumurilor energetice în perioada de semănat a 
răsadurilor.
Varianta 2 - Încălzire cu aerotermă pe motorină, a avut cel mai mare cost 
în perioada de la semănat până la repicarea răsadului. Astfel, costul pe zi 
(în medie 10 ore/zi funcţionare efectivă şi 5,7 lei/l motorină), a fost de 684 
lei. Costul total a fost mai mare la ardei  (9.576 lei), datorită răsăririi şi 
creşterii mai lente a plantelor, comparativ cu tomatele (6.840 lei).

Varianta 1, în care semănatul pentru producerea răsadurilor s - a 
efectuat în  camere încălzite cu centrală pe gaze costul total a fost de 
186,9 lei, reprezentat 2,73 % din costul variantei 2 la tomate şi 1,95 din 
costul variantei 2 la ardei.

Varianta 3, în care încălzirea s-a făcut cu resturi vegetale, coceni,
lemne, etc. a fost cea mai economică, reprezentând 0,3 din costul variantei 
2 la tomate şi 0,52 din costul variantei 2 la ardei. Se observă că reducerea 
costurilor într-o fermă de semi-subzistenţă se poate face prin folosirea 
resurselor locale, reducând input-urile. Tipul încălzirii nu a afectat calitatea 
răsadurilor (plante sănătoase, de culoare verde închis, viguroase, cu tulpina 
groasă). 
, pentru acelaşi tip de recipient de semănat. În toate cazurile s-a asigurat o 
temperatură optimă de germinare a seminţelor (20 – 25 OC la ardei şi 
tomate). 
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3. Studiul influenţei recipientelor de semănat şi a 
grosimii amestecului, asupra duratei de răsărire 
a plantelor şi a perioadei de la răsărit la repicat
- în V1 (semănat în recipiente de plastic cu grosimea 
amestecului de semănat de 2 cm), răsărirea a fost 
uniformă şi s-a efectuta după 5 zile. Perioada de la 
răsărire la repicare a fost de 2 – 7 zile.
- În V2 (semănatul în recipiente de plastic cu grosimea 
amestecului de semănat de 1,5 cm), răsărirea a fost 
neuniformă şi s-a efectuta după 9 zile. Perioada de la 
răsărire la repicare a fost de 4 – 7 zile.
- În V3 (semănat în pahare de plastic, cu grosimea 
amestecului de semănat de 6 cm), răsărirea plantelor s-a 
efectuat după 5 zile de la semănat. Perioada de la 
răsărire la repicare a fost de 2 – 5 zile.
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- V4 – semănat în tăvi de 27/46 cm, grosimea amestecului de 
semănat 1,5 cm, răsărirea a fost neuniformă şi s-a efectuat după 
8 zile. Repicatul s-a făcut în fază cotiledonară după 4 zile. 
Întârzierea repicatului se poate face până la 10 zile.
- V5 – semănat în tăvi de 27/46 cm, cu grosimea amestecului de 
semănat de 2 cm, răsărirea a fost uniformă şi s-a efectuta după 
5 zile. Perioada de la răsărire la repicare a fost de 2 – 10 zile.
- V6  – semănat în lăzi de plastic cu amestec de semănat cu 
grosimea de 15 cm. Răsărirea a fost uniformă şi s-a efectuta 
după 5 zile. Perioada de la răsărire la repicare a fost de 2 – 30 
zile.
- V7  – Semănat în lăzi de lemn cu grosimea amestecului de 
semănat de 15 cm este asemănătoare cu varianta anterioară.
- V8 – Semănat în alte recipiente jardiniere, ghivece ceramică 
etc. cu grosimea amestecului de semănat de 15 cm este 
asemănătoare cu variantele 6 şi 7, asigurând o răsărire a 
răsadului de tomate după 5 zile şi o întârziere a repicării 
acestuia până la o lună.
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4. Monitorizarea apariţiei şi dezvoltării agenţilor patogeni la răsad.
Liniile de tomate: L3, L4, L5, L6, L6 -7, LL1, LL2, LL3, LL4, LL5, LL7, LL8, 
LL9, LL10, LL11, LL12, LL13, LL14, LL15, LL16, LL17, LL19, LL20, LL21, 
LL22, LL23, LL24, LL25, LL27 şi hibridul Benatar F1 au avut cea mai bună 
pretabilitate la sistemul de agricultură ecologică, atacul de agenţi patogeni 
de sol după repicare fiind absent. Liniile: L1, L2, LL6 şi hibrizii: Abelus F1, 
Bersola F1, Amanet F1 au fost tolerante la atacul patogenilor de sol, 
procentul de plante sănătoase fiind de peste 96%. Liniile: LL18 şi LL26 au 
fost sensibile la atacul bolilor de sol, procentul de plante sănătoase fiind 
sub 78%, liniile neavând pretabilitate pentru cultura în agricultură 
ecologică.
Soiurile de salată: Marilena, Serata  şi Silvia au avut o bună pretabilitate la 
cultura în agricultură ecologică pentru faza de răsad repicat, gradul de 
atac fiind sub 3% în cazul soiului Marilena şi lipsind la soiurile Silvia şi 
Serata.
Soiurile de ardei lung - Siret, ardei gras - Dariana Bac şi ardei gogoşar –
Creola, vinete - Contesa au fost tolerante la atacul patogenilor de sol, 
procentul de plante sănătoase fiind mai mare de  95%.


