
Contract nr. 183 CI / PN-II-IN-CI-2013-1-0002 

Denumirea Proiectului “Promovarea unor soiuri pentru cultura de toamnă a legumelor 

in agricultura sustenabilă” 

Acronimul proiectului:.SOILEG,  

Domeniul de cercetare:. 5. Agricultură, siguranţa şi securitate alimentară 

Perioada acoperită: 18.10.2013 – 18.02.2014. 

Obiectivele proiectului: 
1. Implementarea în producţie a unor soiuri de legume cu rezistenţă la iernarea, pentru 

semănatul culturilor în toamnă. 

2. Diseminarea unor tehnologii de mecanizare a culturilor cu infiinţare din toamnă.  

3..- Sprijinirea beneficiarului în vederea accesării fondurilor publice şi/sau private din alte 

surse/programe (PNCDI, Fonduri structurale, Fonduri private de investiții, Angel 

Investors, etc.). 

 
Scurtă descriere a serviciilor executate  

Transferul în producţie al unor soiuri cu pretabilitate la infiinţarea culturilor 
prin semănat direct, în toamnă.  

Cultura soiurile de: spanac – Premier (Brevet nr. 00123/28.03.2008), salată 

Marilena (C.O. 2007), ceapă din samanţă – Orizont (C.O nr. 4810/02.11.2005); cu 

semanare în primaveră, datorită rezistenţei la iernare poate fi efectuată şi în toamnă în 

lunile septembrie, octombrie, noiembrie (în funcţie de zonă).  

Principalele caracteristici ale tehnologiilor de cultură:  

• Fertilizarea de bază prin restituţie sau 

cu îngrăşăminte chimice. 

• Arăzura de toamnă cu tractorul în 

agregat cu pluigul reversibil. 

• Pregătirea terenului pentru semănat, 

folosind tractorul în agregat cu 

combinatorul sau freza totală în cazul 

arăturii cu bulgări sau tractorul în 

agregat cu discul pe terenurile uşoare, 

cu arătura fără bulgări. 

Spanac, soiul Premier 
Toamna 



• Înfiinţarea culturii prin semănat direct folosind 18 – 20 kg/ sămânţă / ha în lunile 

septembrie- octombrie (în funcţie de zonă).. 

• Irigarea de câte ori este necesar. 

• Combaterea buruienilor prin praşile mecanice, manuale sau erbicidare (pe 

solurile cu buruieni problemă). 

• Controlul patogenilor şi dăunătorilor (dacă este cazul), cu produse prietenoase 

mediului. 

Primăvara 

•  Aplicarea fertilizării faziale.  

• O praşilă mecanică (dacă solul este îmburuienat). 

• Irigarea de câte ori este necesar. 

• Recoltarea la maturitatea tehnologică a culturii (când rozeta de frunze a ajuns la 

dimensiunea 38 – 40 cm în diametru, specifică soiului Premier). 

Eficienţa economică 

• Producţia la ha 18 – 20 t/ha. 

• 97 % de producţie vandabilă. 

• Profitul – 15.506 lei/ha. 

Domeniul de aplicabilitate 

• Legumicultura din zonele suburbane şi rurale de câmpie şi de deal. 

Beneficiari potenţiali 

• Societăţi agricole, gospodării individuale, ferme pre-orăşeneşti.  

 
Salată, soiul a Marilena 
Toamna 

• Înfiinţarea culturii prin semănat 

direct folosind 2 – 2,5 kg/ 

sămânţă / ha în lunile 

septembrie- octombrie (în funcţie 

de zonă). 

• Irigarea de câte ori este necesar.   

• Combaterea buruienilor prin 

praşile mecanice, manuale sau erbicidare (pe solurile cu buruieni problemă). 

Primăvara 



•  Aplicarea fertilizării faziale.  

• O praşilă mecanică (dacă solul este îmburuienat). 

• Irigarea de câte ori este necesar. 

• Recoltarea la maturitatea tehnologică a culturii (când rozeta de frunze a ajuns la 

dimensiunea de 25 - 28 cm în diametru, specifică soiului Marilena). 

Eficienţa economică 

• Producţia la ha 25 - 30 t/ha. 

• 95 % de producţie vandabilă. 

• Profitul – 15.523 lei/ha. 

Domeniul de aplicabilitate 

• Legumicultura din zonele suburbane şi rurale de câmpie şi de deal. 

Beneficiari potenţiali 

• Societăţi agricole, gospodării individuale, ferme pre-orăşeneşti.  

 

Ceapa din samanta – Orizont              
Toamna 

• Înfiinţarea culturii prin semănat direct folosind 7 - 8 kg/ sămânţă / ha în lunile 

septembrie- octombrie (în funcţie de zonă). 

• Irigarea de câte ori este necesar. 

• Combaterea buruienilor prin praşile 

mecanice, manuale sau erbicidare (pe 

solurile cu buruieni problemă). 

Primăvara 

•  Aplicarea fertilizării faziale.  

• Erbicidarea cu unul din erbicidele: 

Goal, Pantera, sau Fusilade (în funcţie 

de tipul buruienilor). 

• Irigarea de câte ori este necesar. 

• Combaterea manei cepei 

• Combatewrea dăunătorilor, dacă depăşesc PED (Pragul economic de dăunare). 

• Recoltarea la maturitatea tehnologică a culturii (când la nivelul bulbului apar 

primele tunici pergamentoase galben-maro, plantele se înmoaie la colet şi 20% 

din plante au tulpinile frânte). 



Eficienţa economică 

• Producţia la ha 20 – 25 t/ha. 

• 95 % de producţie vandabilă. 

• Profitul – 18.868 lei/ha. 

Domeniul de aplicabilitate 

• Legumicultura din zonele suburbane şi rurale de câmpie şi de deal. 

Beneficiari potenţiali 

• Societăţi agricole, gospodării individuale, ferme pre-orăşeneşti.  

 
Serviciii furnizate prin proiect: 

- Studii: (dezvoltarea de concept şi tehnologii, inclusiv studii preliminare non-

tehnologice studii suport) 

- Lucrările pregătitoare pentru planificarea proiectelor  C-D-I în vederea 

dezvoltării de către beneficiar a unor produse/servicii/tehnologii inovative. 

- Analiza potenţialului de inovare tehnologică a unui proces, produs, serviciu sau 

tehnologie. 
Transferul în producţie al unor soiuri cu pretabilitate la infiintarea culturilor prin 

semanat direct, in toamna s-a efectuat prin: 

1.  Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru culturile de plante legumicole cu 

infiinţare din toamnă;  

2. Transfer şi asistenţă tehnică la optimizarea aplicarii secvenţelor tehnologice de 

semănat, lucrari de fertilizare şi întreţinere a culturilor, recoltarea mecanizată a cepei, 

ambalare si valorificarea recoltei.  

 
1.  Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru culturile de plante legumicole cu 
infiinţare din toamnă. 

Transferul în producţie a tehnologiilor cu semănarea din toamnă a culturilor de 

salata – Marilena, spanac – Premier şi ceapă – Orizont au determinat: 

• Creşterea valorii producţiei: 

 - la ceapă: de la 18.000 lei la 26.000 lei;  

 - la spanac: de la 19.500 la 27.000 lei; 

 - la salată: de la 28.000 lei la 30. 000 lei. 

• Reducerea cheltuielilor de producţie: 



 - la ceapă: de la 11.299 lei la 10.494 lei;  

 - la salată: de la 26.887 la 11.132 lei; 

- Creşterea beneficiului la ha:  

 - la ceapă: de la 6.701 lei la 15.506 lei;  

 - la spanac: de la 8.023 la 15.523 lei; 

 - la salată: de la 1.113 lei la 18.868 lei. 

Execuţia proiectului permite creşterea valorii recoltelor, reducerea cheltuielilor de 

producţie şi creşterea beneficiilor la ha. Alinierea cercetărilor şi metodelor de lucru 

practicate în prezent de cercetătorii de profil din România, la standardele de 

performanţă, tehnicitate şi eficienţă atinsă de ţările occidentale, impune o reconsiderare 

a direcţiilor principale de cercetare în domeniul elaborării tehnologiilor de cultură a 

speciilor cultivate, în vederea obţinerii de profit şi transformarea cultivării plantelor 

legumicole într-o afacere profitabilă. 

 Analiza datelor evidenţiază că Proiectul este fezabil, şi sunt întrunite condiţiile ca 

obiectivele propuse să fie realizate. 

2. Transfer şi asistenţă tehnică la optimizarea aplicarii secvenţelor tehnologice de 
semănat, lucrari de fertilizare şi întreţinere a culturilor, recoltarea mecanizată a 
cepei, ambalare si valorificarea recoltei;  
 Cercetările şi experimentările s-au efectuat în două poligoane demonstrative 

amplasate la SCDL Bacău (un ha) şi SC RBR 

CONSTRUCT SRL 1,2 ha. Serviciile furnizate au 

urmărit atât demonstraţii practice privind optimizarea 

lucrărilor efectuate cât şi asistenţă tehnică pentru 

înfiinţarea şi întreţinerea culturilor de salată, spanc şi 

ceapă cu semănat din toamnă. 
  În aceste poligoane s-au efectuat: 

• O demonstraţie practică privind tocarea resturilor 

vegetale folosite în procesul de restituţie. Utilajele 

folosite au fost: Tractor VL în agregat cu maşina de tocat resturi vehetale: MTRV 1,4. 

• Nivelarea de exploatare s-a efectuat cu ajutorul volei. Lucrarea a fost necesară 

pentru a elimina micro-depresiunile care favorizau băltirea apei în aceste zone. 

• Fertilizarea de bază s-a efectuat cu 200 – 400 kg îngrăşăminte complexe /ha, în 

funcţie de fertilitatea solului,   



• Aratul s-a efectuat la adâncimea de 30 cm, cu tractorul U650 în agregat cu plugul 

reversibil. 

S-au efectuat demonstraţii practice privind: semănatul culturilor de salată, spanac 

şi ceapă, utilizând o semănătoare Nibex şi două semănători de precizie. 

S-a furnizat asistenţă tehnică 

privind: irigarea culturilor prin aspersie 

utilizând coloane de irigat şi tambur 

tractat, şi erbicidarea pentru buruienile 

problemă (pir, rapiţă, etc.). 

Culturile au răsărit în luna 

octombrie, iar în primăvară au avut o 

vegetaţie foarte bună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. - Lucrările pregătitoare pentru planificarea proiectelor  C-D-I în vederea 
dezvoltării de către beneficiar a unor produse/servicii/tehnologii inovative. 

Rezultatele proiectului s-au materializat prin depunerea unui proiect: 

Programul:  The Romanian - EEA Research Programme 

Denumirea proiectului: EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0346 EXPLOITATION OF 

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL DIVERSITY AT SOME VEGETABLE, MEDICINAL 

AND SPICY PLANTS WITH FOOD AND HEALTH POTENTIAL. 
 

3.- Analiza proceselor tehnologice. 
 Pentru realizarea în bune condiuţii a transferului de cunoştinţe s-au redactat 

coduri de bună practică a secvenţelor tehnologice.  

Cod de bune practici pentru lucrările solului 



Nerespectarea unor cerinţe de efectuare a lucrărilor solului poate conduce la 

degradarea însuşirilor fizice şi chimice ale acestora, determinând fenomene de eroziune, 

compactare, reducere a stratului fertil, creşterea emisiilor de CO2 în atmosferă ca 

urmare a eliberării acestui gaz din sol şi creşterii activităţii microbiene în urma lucrărilor 

de afânare, etc. 

 Eroziunea este procesul de antrenare a particolelor de sol de vânt sau apă, 

reducând sau chiar distrugând stratul fertil al solului. Ca urmare solul este spălat de ploi 

sau spulberat de vânt, poluând apele de suprafaţă cu nutrienţi, reziduuri de erbicide, 

îngrăşăminte, fungicide insecticide, particole grosiere. Devine astfel necesară aplicarea 

unui management agricol care să prevină eroziunea acestuia. 

 Compactarea solului se datoreză tasării, conducând la reducerea numărului şi 

volumului porilor cu aer şi apă. Ca urmare regimul de apă şi aer al solului devine 

nefavorabil dezvoltării plantelor de cultură, apa stagnează sau se scurge la vale, dacă 

terenul este în pantă, microorganismele din sol îşi reduc sau chiar încetează activitatea, 

scade conţinutul de humus în sol, poate schimba reacţia solului, etc. Apare ca urmare a 

traficului şi efectuării lucrărilor de pregătire a solului în condiţii de umiditate 

necorespunzătoare. 

 Se recomandă următoarele măsuri de bune practici la efectuarea lucrărilor 

solului: 

1. Reducerea numărului de lucrări mecanice, prin realizarea unui număr mai mare de 

operaţii la o singură trecere. Astfel solul se tasează mai puţin, iar capacitatea  de 

preluare a apei din precipitaţii şi irigaţii creşte. Apa nu mai bălteşte şi nu mai curge, 

antrenând stratul fertil al solului, ci este înmagazinată în sol pentru a fi pusă ulterior la 

dispoziţia plantelor. 

2. Efectuarea lucrărilor solului şi a traficului pe parcelele agricole în condiţii optime de 

umiditate. Astfel solul nu se mai tasează, iar lucrările efectuate sunt de calitate (au 

adâncimea corespunzătoare, nu apar bulgări, nu se distruge structura solului, etc.). 

3. Folosirea de tractoare cu pneuri late şi creşterea suprafeţei de contact a roţilor cu 

solul, prin reducerea presiunii în pneuri. 

4. Evitarea arăturilor efectuate cu pluguri cu cormană, care răstoarnă stratul fertil de la 

suprafaţă pe fundul brazdei, eliberează CO2 captiv în sol (conducând la poluarea 

atmosferei), îngroapă resturile vegetale şi activează activitatea microorganismelor care 

le descompun cu eliberare de CO2 în aer.  Pentru conservarea fertiliutăţii solurilor şi 



reducerea pierderilor de CO2 din sol în aer, afânarea adâncă a solului se va face fără 

răsturnarea brazdei, cu maşini de tip Falk, Cizel, etc. 

5. Arătura se va face uniform, la aceeaşi adâncime, fără bulgări. Areăturile de vară sunt 

mai puţin indicate, recomandate fiind arăturile de toamnă (permit o mai bună 

înmagazinare a apei şi o pregătire mai devreme a solului în primăvară) sau primăvara 

(cantitatea de CO2 eliminată în atmosferă este mai mică, probabil datorită activităţii mai 

reduse a microorganismelor din sol).. 

6. Alternarea direcţiei arăturii de la an la an. 

7. Pe terenurile în pantă lucrărilor selului se vor efectua pe curbele de nivel. 

8. Efectuarea lucrărilor solului la viteze reduse de înaintare a agregatelor. 

9. Efectuarea de culturi în fâşii cu benzi înierbate (lăţimea fâşiei de: 50 - 60 m la o pantă 

de 5 – 10%; 30 – 60 m la o pantă de 10 – 15%). 

10. Menţinerea unei zone nelucrate pentru protejarea canalelor de drenaj şi desecare. 

Cod de bune practici la realizarea unui asolament 
Se recomandă respectarea următoarelor reguli la întocmirea asolamentului:  

- se vor alterna plante cu vegetaţie diferită, de exemplu: legume pentru frunze: 
ţelină de peţiol, cardon, salată, spanac, cicoare, varză, fenicul, ceapă, usturoi, praz etc. 

cu  legume pentru rădăcini sau tuberculi: sfecla, morcov, pătrunjel, ţelină de 

rădăcină, nap, păstârnac, ridiche, salsifis, scorţonera cu – legume pentru fructe: 

castravete, dovleac, dovlecel, pepene galben şi verde, tomate, ardei, vinete cu - 

leguminoase pentru boabe sau păstăi: bob, fasole, mazăre, soia, linte. 

- se va evita succesiunea a două plante din aceeaşi familie botanică, dar cu tip de 

vegetaţie diferit; 

- la 3-4 ani se va introduce în asolament fie o leguminoasă de consum (bob, 

fasole, mazăre, soia, linte) sau îngrăşământ verde (trifoi, mazăre, măzăriche, lupin), care 

vor aduce în sol între 50 şi 200 kg  azot/ha/an); 

- se vor alterna culturile care necesită fertilizarea cu mult compost cu cele mai 

puţin exigente; 

- pentru a putea fi mecanizabile, solele de asolament trebuie să aibă o formă 

dreptunghiulară, cu suprafaţa de 1 – 2, ha, lungimea de 150-200 m, cu drumuri 

perimetrale, necesare manevrării utilajelor de întreţinere a culturilor. 

 Se va avea grijă ca: 

- tomatele să nu se amplaseze lângă cartofi, pentru că infecţia primară de mană, 

trece rapid de pe cartofi pe tomate; 



- spanacul să nu se amplaseze lângă fasole, pentru că afidele trec de pe spanac 

pe fasole; 

- în asolament, grâul să nu urmeze după lucernă, pentru că lucerna răsare în grâu, 

care neputându-se erbicida în agricultură ecologică, duce la compromiterea culturii.  

Realizarea asolamentului va avea la bază asigurarea biodiversităţii şi protecţiei agro 

ecosistemelor legumicole. Se va avea în vedere ca solul să fie acoperit cu vegetaţie o 

perioadă cât mai mare din an, pentru a fi protejat de eroziune apei, vântului, 

temperaturilor extreme, etc. Un rol deosebit îm prevenirea destructurării solului 

(alterarea structurii solului), apariţia, crustei şi compactării solului îl au îngrăşămintele 

verzi şi părocesul de restituţie (tocarea resturilor vegetale şi încorporarea lor superficială 

doar după uscare, pentru a nu permite dezvoltarea patogenilor de sol). 

În asolament se vor lua măsuri de conservare a biodiversităţii în cadrul speciei 

(cultivarea mai multor soiuri din aceeaşi specie) şi între specii prin cultivarea unui număr 

mai mare de specii. În fermă se vor conserva spaţiile necultivate (marginile drumului, 

malurile lacurilor şi apelor curgătoare, zonele de protecţie a canalelor de drenaj şi 

irigare, tufişurile şi perdelele de protecţie), pentru favorizarea înmulţirii speciilor utile. 

Coridoarele ecologice /zone naturale sau amenajate care facilitează necesităţile de 

deplasare, reproducere şi de refugiu pentru speciile utile de paraziţi şi prădători, terestre 

sau acvatice se vor amplasa de regulă la marginea exploataţiei ecologice.  

Asolamentului, se va ţine într-un registru, cu evidenţa pe ani şi pe sole, în care se 

vor marca speciile şi soiurile cultivate, precum şi fertilizarea organică administrată pe ani 

de cultură. Este bine ca în acest registru să se treacă şi alte observaţii (calamităţi 

naturale, atacuri de boli şi dăunători peste media de intensitate obişnuită, precipitaţii 

etc.). 

Cod de bune practici pentru utilizarea îngrăşămintelor organice 
 Îngrăşămintele organice nu se vor aplica în afara sezonului de vegetaţie al 

culturilor (octombrie – martie - aprilie), datorită riscului poluârii apelor de suprafaţă şi a 

celor freatice cu nutrienţii pentru plante. 

 Pe solurile subţiri, calcaroase, se vor folosi cantităţi mai mici de îngrăşăminte 

organice, pentru evitarea poluării apelor.    

 Distribuţia îngrăşămintelor se va face uniform, mecanic sau manual, în funcţie de 

posibilităţi. În acest scop, îngrăşămintele se vor omogeniza înainte de aplicarea în câmp 

sau spaţii protejate. 



 Îngrăşămintele verzi sau resturile vegetale, se vor toca şi se vor încorpora 

superficial doar după uscarea materialului mărunţit, pentru a preveni dezvoltarea 

agenţilor patogeni de sol. 

 Lucrările de administrare a îngrăşămintelor organice, tocarea resturilor vegetale 

etc. se vor face în condiţii  optime de umiditate a solului, pentru a preveni tasarea şi 

stricarea structurii acestuia. 

 În cazul îngrăşămintelor organice solide se va asigura o zonă de protecţie de 5 – 

6 m în jurul canalelor de irigaţii, lacurilor, bălţilor şi 50 – 100 m de fântâni sau izvoare de 

apă potabilă. În cazul îngrăşămintelor lichide zona de protecţie va fi de 30 m faţă de 

apele de suprafaţă şi 100 m faţă de sursele potabile de apă. În interiorul acestor 

perimetre, nu se administrează sau vehiculează îngrăşăminte organice lichide sau 

solide,  pentru a preveni poluarea apelor de suprafaţă şi a celor din pânza freatică.   

 Îngrăşămintele organice solide sau lichide nu se vor împrăştia pe solul îngheţat 

sau acoperit cu zăpadă, pe timp de ploaie sau vânt puternic, pentru a asigura 

uniformitatea lucrării şi a preveni poluarea mediului înconjurător. 

 Pe terenurile în pantă, îngrăşămintele organice se vor încorpora, pentru a 

preveni riscul poluării prin şiroire.   

 

S.C.D.L. BACĂU 
 

Responsabil proiect 
Dr. Ing. CĂLIN MARIA 

 

 


