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 ADER 3.3.2.: Optimizarea unor metode şi tehnici de cultivare a legumelor în sistem ecologic cu 
consumuri energetice reduse în ferme de semi-subzistenţă pentru obţinerea unor recolte 
competitive 

Anul începerii   01.11.2011  Anul finalizării   31.10.2014  Durata (luni): 36 

 
1.Obiectivul proiectului: ”Creşterea competitivităţii fermelor de semisubzistenţă” 
2.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:  
R.1.1 - Identificarea fermelor de semi-subzistenţă cu pretabilitate pentru cultura ecologică a legumelor./ 
Chestionare şi Raport întâlnire cu operatorii fermelor de semi-subzistenţă./Chestionare şi Raport întâlnire 
cu operatorii fermelor de semi-subzistenţă. 
R.1.2 - Evaluarea cerinţelor fermelor de semisubzistenţă pentru cultura ecologică a lgumelor./ Prelucrare 
date 
Elaborare studiu de caz, Raport de etapă. 
3.Obiectivul fazei: OM 1 -  Identificarea şi analiza cerinţelor specifice fermelor de semi-subzistenţă în 
domeniul agriculturii ecologice 
4. Activităţi preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: A1.1 Efectuarea unor sondaje de 
identificarea şi analiză a cerinţelor fermelor de semi-subzistenţă, evaluarea rezultatelor şi elaborarea unui 
studiu de caz 
 
Nr.
crt 

Parteneri /acronim 
 

Activități 
 

1.  Coordonator SCDL 
BACĂU 

2.  P1 ICDLF VIDRA 
3.  P2 SCDL BUZĂU 
4.  P3 SCDL IERNUT 

A1.1 Efectuarea unor sondaje de identificarea şi analiză a cerinţelor 
fermelor de semi-subzistenţă, evaluarea rezultatelor şi elaborarea unui 

studiu de caz 

5.Rezumatul fazei 

S-au efectuat 4 workshop-uri la: S.C.D.L. Bacău, I.C.D.L.F. Vidra, S.C.D.L. Buzău, 

S.C.D.L. Iernut, la care au participat 86 de persoane. S-a redactat un chestionar, pentru 

caracterizarea şi cunoaşterea necesităţilor de instruire ale fermelor de semi-subzistenţă. 

Au fost intervievaţi 124 de proprietari de ferme de semi-subzistenţă din: 

• Judeţul Ilfov: Sinteşti, Creţeşti, Dobreni, Vărăşti, Valea Dragului, Dărăşti. 

 



•  Judeţul Bacău: Bacău, Lipova, Corbasca, Filipeşti, Nicolae Bălcescu, Iteşti, Traian, Orbeni, 

Roşiori.  

•  Judeţul Buzău – Buzău. 

•  Judeţul Mureş: Cipău, Lăscud, Iernut, Dateş, Cuci, Zau, Ogia, Sf. Gheorghe, Şeulia de Mureş, 

Cheţani, Lechinţa, Deag. 

 

Analiza chestionarelor a relevat că interesul pentru agricultura ecologică şi luarea 

deciziilor în familie aparţin proprietarilor de pământ. Aceştia în general sunt persoane mai în 

vârstă, care au moştenit suprafaţa lucrată. Tinerii între 25 - 35 de ani sunt mai puţin atraşi de 

agricultură. 

Bărbaţii sunt cei care coordonează afacerile şi sunt interesaţi de o bună pregătire în 

domeniul agriculturii ecologice. Cei mai mulţi respondenţi nu erau specialişti şi nu aveau 

meseria de fermier ca profesie de bază.  

            Fermele au avut în majoritatea cazurilor între unul şi două ha. 

Proprietarii de exploataţii chestionaţi cresc 1 – 4 bovine, 1 – 10 ovine, 1 – 4 porci, 10 – 

40 de păsări. 

Majoritatea proprietarilor de pământ au cel mult 8 clase. Nivelul cel mai înalt de instruire 

în agricultura ecologică s-a efectuat prin studiu individual  53,33%. 

Majoritatea proprietarilor de pământ, nu lucrează cu internetul. 
În ceea ce priveşte interesul pentru agricultura ecologică, majoritatea respondenţilor s-au 

declarat interesaţi. 

 

Temele considerate interesante / sau pe care le doresc aprofundate (cele din instruirile 

anterioare privind agricultura ecologică) au fost: producerea răsadurilor, înfiinţarea culturilor, 

semănatul, irigarea, controlul buruienilor. 

 

Nivelul de cunoştinţe în agricultura ecologică este scăzut, majoritatea fiind foarte 

interesaţi de noi cunoştinţe în acest domeniu. 

 

Formele de instruire alese de fermieri au fost: vizite de studiu, poligoane experimentale, 

vizite în câmpuri de colecţie soiuri şi hibrizi, broşuri, pliante, ghiduri. 

Caracterizarea pedologică şi climatică a localităţilor analizate a relevat că sunt favorabile 

culturii legumelor. 

Veniturile fermelor de semisubzistenţă provin din: 
1. - Vânzarea producţiei obţinute variind între: 0 lei (în cazul fermelor care produc doar pentru 

consumul proipriu şi 100. 000 lei (în cazul fermelor care îşi vând pe piată propria producţie de 

către unul sau mai mulţi din membrii familiei). 

 



2. – Accesarea măsurilor: 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 1.500 €/ an, 

timp de 5 ani, 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 

„Modernizarea exploatatiilor agricole” (până la 25.000 pentru instalarea tinerilor fermieri in 

mediul rural), 142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanţa pentru agricultori” precum şi alte măsuri din axele II şi III din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 .  

 

DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A ETAPEI 
Siutuaţia pe plan internaţional şi naţional în domeniul fermelor de semi-subzistenţă este 

puternic influenţată de perioada 2005-2007, când s-a definitivat şi a intrat în vigoare  noua reformă a 

Politicii Agricole Comune (PAC ).  

Obiectivele PAC sunt următoarele: furnizarea unei game de alimente sigure şi 

sănătoase, la prețuri transparente şi convenabile; asigurarea utilizării durabile a terenului; 

promovarea activităților de sprijinire a comunităților şi zonelor rurale; securitatea aprovizionării 

cu alimente, etc.  

Un rol important în ponderea producătorilor europeni îl au fermele de semi-subzistenţă. 

Agricultura de semi-subzistenţă în Europa a cunoscut o puternică extindere, ca urmare a 

acceptării de noi ţări membre (1, 4, 7, 9, 11, 14, 16). Astfel se estimează un numar de 4,7 

milioane ferme de semi-subzistenţă în Europa, din care multe sunt în România (350.000 

exploataţii), Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, etc. (1, 2, 5, 

6, 12, 13, 14). 

Ferma de semi-subzistenţă este definită ca o exploataţie agricolă, care produce, pentru 

consumul propriu şi comercializează o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a 

fermelor de semi-subzistenţă este de 2-8 unităţi de dimensiune economica (UDE), determinată 

pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei 

unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro. Pentru rentabilizare, ferma de semi-

subzistenţă poate desfăşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri (1, 15, 16, 17, 18, 

19, 20). 

Comisarul DACIAN Cioloş a promis în 2010 la Sibiu, câteva măsuri la nivel european, 

care ar putea fi luate pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă. Printre acestea se numără: 

măsurile de dezvoltare rurală prin consilierea fermierilor, extinderea şi transferul de know-how 

realizarea de proiecte pentru dezvoltarea lanţurilor scurte de piaţă şi extinderea pieţelor locale, 

precum şi politici de sprijinire a creşterii calităţii produselor obţinute. Astfel, vor fi ajutate fermele 

în vederea depăşirii dezavantajelor de producţie la scară mică, prin creşterea valorii adăugate şi 

a varietăţii produselor obţinute.  

Datele statistice arată că din totalul fermelor existente în Uniunea Europeană circa 75% 

au până în 5 hectare, 10% au între 5-10 hectare, iar 10% sunt ferme cu peste 20 de hectare. 

 



Dintre avantajele fermelor mici se pot enumera: menţinerea diversităţii solurilor, producerea 

unei game largi de produse, aprovizionarea pieţelor locale, etc.  

Fermele de semi-subzistenţă din ţările europene avansate au o puternică orientare spre 

economia de piaţă. Ca urmare s-au format regiuni mari în UE, în care  fermele mici au un rol 

important pe plan economic, social şi de mediu. Dintre unităţile europene de C-D cu preocupări 

în domeniul fermelor de semi-subzistenţă pot fi enumerate: Institute for Prospective 

Technological Studies (JRC-IPTS), Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and 

Eastern Europe (IAMO), Institute for Prospective Technological Studies din Seville, Spania, etc. 

În România, imediat după revoluţie s-a procedat la retrocedarea terenurilor. În baza de 

date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură erau înscrise la data de 01.06.2007, un 

număr de 1.232.616 ferme, totalizând o suprafaţă de 9.705.502 ha. Dintre aceste exploataţii, 

majoritatea erau slab capitalizate, producând pentru consumul propriu, sau chiar lăsând terenul 

nelucrat. În aceste condiţii atât input-urile cât şi output-urile acestora erau reduse, orientarea lor 

către piaţă fiind slab dezvoltată.  

Ulterior, în anul 2009, ministrul Valeriu Tabără afirma că numărul fermelor de semi-

subzistenţă depăşeşte 1,3 milioane, situând România la acea data, pe primul loc în UE, care 

avea 4 milioane de astfel de ferme agricole (şi 11 milioane dacă se iau în calcul şi cele de 

subzistenţă). „În România apar două maxime: ferme care pornesc de la 1 la 5 ha către 10 ha, 

cu o pondere importantă, şi apoi o concentrare într-un număr mic de exploataţii care ajung la 

aproape 1.000 ha. Dar în România întâlnim şi cea mai mare exploataţie agricolă din Europa: 

Insula Mare a Brăilei, cu aproape 60.000 ha, gestionate în aceeaşi exploataţie agricolă. În plus, 

nu mai puţin de 32,3% din suprafaţă sunt exploataţii mici, unde aceste ferme de semi-

subzistenţă reprezintă 93%. Apoi avem exploataţiile care merg de la 10 la 100 ha, ce reprezintă 

15,5%, respectiv 5,4 % din totalul fermelor şi fermele mari care depăşesc 1.000 ha şi care 

reprezintă 52,1% din suprafaţa arabilă a României”, a afirmat ministrul Agriculturii care crede că 

este o chestiune de politică viitoare pentru ţara noastră să favorizăm o trecere spre aceste 

ferme, care se aşează peste ferma familială şi peste capacitatea de exploatare a unei astfel de 

ferme, care să ajungă la 150-200 ha. 

În fermele de semi-subzistenţă legumicole, structura de producţie este în general 

diversificată, producând pentru autoconsum şi mai puţin pentru vânzare.  

Pentru creşterea producţiei în vederea comercializării şi dezvoltării unor segmente de 

piaţă (produse ecologice, produse tradiţionale, etc.) sunt necesare atât o dotare tehnică 

corespunzătoare, cât şi furnizarea de cunoştinţe pentru instruirea şi calificarea fermierilor. Ca 

urmare, pentru îmbunătăţirea managementului şi a dotării acestor ferme sunt necesare 

cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite. Pentru a veni în sprijinul 

acestor neajunsuri şi a aplica Politica Agricolă Comună (PAC), România a elaborat Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) care are 4 axe:  

 



- Axa 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier care cuprinde:  măsuri menite 

să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman:  măsuri care să 

restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia; măsuri de tranziţie pentru 

România  

- Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural având: măsuri privind utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole; măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere. 

- Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale cu: măsuri privind 

diversificarea economiei rurale; măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 

- Axa 4 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local având strategiile de Dezvoltare 

Locală; cooperare inter-teritorială şi transnaţională; funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, 

dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului (21).  

Măsurile 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 111 „Formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole ”, 

142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţa pentru agricultori” precum şi alte măsuri din axele II şi III vin în sprijinul exploataţiilor 

agricole de semi-subzistenţă. Finanţarea este acordată pentru restructurarea fermelor de semi-

subzistenţă fiind un instrument care să permită, o îmbunătăţire a managementului, însoţită de 

transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi oportunităţi 

de valorificare a producţiei. Se va acorda atenţie fermelor de semi-subzistenţă din zonele 

defavorizate sau din zone cu importanţă pentru mediu (HNV, Natura 2000).  În scopul adaptării 

producţiei din punct de vedere calitativ la cerinţele pieţei, proprietarii fermelor de semi-

subzistenţă se pot asocia în grupuri de producători şi pot accesa măsurile ce vizează 

îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi utilizarea serviciilor de consultanţă. Astfel fermele de 

semi-subzistenţă vor trebui să se consolideze, mărindu-şi suprafeţele prin cumpărare, arendare 

sau asociere.  Serviciile tehnice şi de consultanţă vor avea un rol important în creşterea 

competitivităţii şi productivităţii lor. Exploataţiile de semi-subzistenţă vor trebui să 

comercializeze produse pentru a deveni rentabile.  

Proiectul nostru vine în sprijinul politicilor agricole naţionale şi comunitare pentru fermele 

de semi-subzistenţă, furnizând competenţe şi consultanţă pentru îmbunătăţirea conducerii, 

organizării şi cultivării fermelor de legume, astfel încât să permită transformarea acestora în 

exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei.  

  

Activitatea A1.1 Efectuarea unor sondaje de identificarea şi analiză a cerinţelor fermelor 

de semi-subzistenţă, evaluarea rezultatelor şi elaborarea unui studiu de caz  

Această activitate a urmărit obţinerea unor răspunsuri din partea proprietarilor fermelor 

de semi-subzistenţă, privind cerinţele acestora în materie de instruire. Realizarea acesteia s-a 

făcut pe bază de chestionar, iar analiza cerinţelor a fost evaluată în urma prelucrării răspunsurilor 

obţinute. Astfel s-a considerat important ca respondenţii participanţi la această activitate, să 

 



reprezinte o probă de sondaj, care să exprime cât mai fidel structura socială, profesională, etc. 

a proprietarilor fermelor de semi-subzistenţă. Pe de altă parte, analiza efectuată a urmărit să 

evidenţieze diferenţierea cerinţelor proprietarilor fermelor de semi-subzistenţă din Moldova, 

Muntenia şi Transilvania. 

Ca urmare s-a elaborat un chestionar cuprinzând o listă de întrebări formulate diferit, 

care au fost adresate în scris, în vederea obţinerii de informaţii referitoare la necesităţile 

fermelor de semi-subzistenţă.  

 
l. Material şi metodă de cercetare 
1.1. Prezentarea chestionarului de analiză a cerinţelor fermelor de semi-

subzistenţă. 

Elaborarea chestionarului a urmărit cunoaşterea Cerinţelor Utilizatorilor Proiectului 
ADER 3.3.2, referitoare la “Agricultura ecologica”. În studiul de faţă, a fost folosit un 

chestionar propriu, conceput după normele prevăzute de literatura de specialitate. Acesta 

include întrebări socio-profesionale, cunoscut fiind faptul că, răspunsul la întrebări depinde în 

mod esenţial de respondenţi, care se situează într-un anumit grup socio-profesional. 

Majoritatea întrebărilor au fost în domeniul competenţelor, respectiv: nivelul de educaţie 

(instruire), nivelul de educaţie în agricultura ecologică, cunoştintele de a lucra cu Internet, e-mail 

etc. Chestionarul  a avut şi întrebări privind nivelul actual şi nivelul dorit de instruire în tematici 

de legislaţie şi tehnologii de cultură ecologică a legumelor.  

Câteva întrebări au fost prevăzute şi pentru  forma de instruire agreată de respondenţi. 

Validarea chestionarului s-a efectuat în cadrul a 4 workshop-uri, organizate la S.C.D.L. 

Bacău, I.C.D.L.F. Vidra, S.C.D.L. Buzău şi S.C.D.L. Iernut. 

Toate persoanele care au participat la culegerea de informaţii (operatorii), au fost 

instruite privind întrebările chestionarului şi modul de completare al acestuia. 

Pentru atingerea scopului propus, respectiv identificarea necesităţilor fermelor de semi-

subzistenţă au fost chestionate 124 de persoane din categorii sociale şi profesionale diferite 

(persoane cu cel mult 8 clase, şcoală profesională, liceu, şcoală postliceală, facultate), 

proprietari de exploataţii de semi-subzistenţă.  

1.2. Elaborarea studiului de caz 
Structura studiului de caz a fost următoarea: 

1. Evaluarea condiţiilor de cadru natural şi economico-sociale din zona în care s-
au completat chestionarele; 

1.1 Caracterizarea pedologică (textura solului, conţinutul în materie organică (M.O.), 

raportul C/N, starea de aprovizionare cu elemente asimilabile (N;P; K), etc. ) 

1.2 Caracterizarea climatică (temperatura aerului, temperatura solului, umiditatea 

relativă a aerului, nebulozitatea atmosferică, precipitaţiile, vânturile, fenomene şi procese 

meteorologice deosebite). 

 



1.3 Bolile şi dăunătorii legumelor în zonele studiate. 

2. Culegerea şi prelucrarea datelor din localităţile în care s-au efectuat chestionarele şi 
valorificarea rezultatelor obţinute. 

Activitatile efectuate au urmarit obţinerea urmatoarelor rezultate (R): 

R.1.1 - Identificarea fermelor de semi-subzistenţă cu pretabilitate pentru cultura 

ecologică a legumelor. 

R.1.2 - Evaluarea cerinţelor fermelor de semi-subzistenţă pentru cultura ecologică a 

legumelor. 

 

2. REZULTATE OBŢINUTE 
2.1. Efectuarea unor sondaje de identificarea şi analiză a cerinţelor fermelor de semi-
subzistenţă  

Au fost intervievaţi 124 de proprietari de ferme de semi-subzistenţă din: 

 Judeţul Ilfov: Sinteşti, Creţeşti, Dobreni, Vărăşti, Valea Dragului, Dărăşti. 

 Judeţul Bacău: Bacău, Lipova, Corbasca, Filipeşti, Nicolae Bălcescu, Iteşti, Traian, 

Orbeni, Roşiori. 

 Judeţul Buzău – mun. Buzău. 

 Judeţul Mureş: Cipău, Lăscud, Iernut, Dateş, Cuci, Zau, Ogia, Sf. Gheorghe, Şeulia de 

Mureş, Cheţani, Lechinţa, Deag. 

. Rezultatele obţinute sunt prezentate detaliat în sudiul de caz. 

 Validarea chestionarelor s-a efectuat în cadrul a 4 workshop-uri, la care au participat 86 

de persoane.  

2.2 Studiu de caz privind identificarea şi analiza cerinţelor specifice fermelor de semi-
subzistenţă în domeniul agriculturii ecologice 
2.2.1 Caracterizarea pedologică a localităţilor analizate 
Bacău 

Zona se caracterizează printr-o mare diversitate a reliefului ca altitudine şi ca mod de  

cultură a legumelor. Se poate spune că formele de relief ce apar pe teritoriul judeţului Bacău, se 

pot încadra în următoarele tipuri generice: 

  - relief fluviatil; 

  - relief denudaţional; 

  - relief structural şi litologic; 

  - relief lacustru şi antropic. 

Caracterizarea hidrologică 

Reţeaua hidrografică este bogată, cu un debit relativ mare în toată perioada anului 

principalele râuri fiind: Siret, Bistriţa şi Trotuşul cu afluenţii săi. 

Drenajul intern al solului este bun, apele freatice fiind situate în medie între 5 - 8 m (în 

fântâni) şi între trei-cinci m în luncile râurilor. 

 



 Fermele de semi-subzistenţă cultivatoare de legume sunt amplasate pe cursurile 

râurilor Bistriţa şi Siret, pe terase fluviatile, cu altitudini relative de 5-30 m. 

 Caracterizare pedologică 
 S-au studiat mai multe profile de sol a căror caracterizare se va prezenta în continuare. 

 Litologic, perimetrul este constituit dintr-o bistratificaţie care la bază are pietrişuri rulate, 

de origine fluvială, peste care se suprapune un strat de 2-3 m de luturi mijlocii a căror origine se 

poate aprecia a fi de asemenea fluvială. 

 Prezenţa pietrişului rulat la bază şi faptul că nivelul freatic se află la aproximativ 2 -16 m, 

a permis o evoluţie normală a solurilor, lipsind procesele de hidromorfism. Totodată, aceste 

condiţii de mediu, permit un bun drenaj global în soluri. După ieşirea din regim inundabil, aceste 

perimetre pe care s-au dezvoltat asociaţii vegetale ierboase, au fost luate timpuriu în cultură, 

fapt ce a impus un regim activ de acumulare a materiei organice în soluri, materializat printr-o 

răspândire profundă a humusului pe secţiunea de profil. 

 Conform "Sistemului Român de Clasificare a Solurilor", solurile se definesc ca 

"Cernoziomuri cambice levigate moderat", formate pe luturi mijlocii, cu textură lutoasă, atât la 

suprafaţă cât şi pe secţiunea de control. 

 Aceste soluri se caracterizează printr-un orizont A de acumulare a humusului de 40-45 

cm, sub care se dezvoltă orizontul B cambic (25-40 cm). De la 80-100 cm, este prezent 

orizontul C normal, care nu prezintă procese de acumulare a carbonaţilor. 

 În profunzime, la adâncimi cuprinse între 180-250 cm se află stratul de pietriş fluviatil. 

 Solurile se caracterizează printr-o textură mijlocie în primii 150 cm şi grosieră sub 

această adâncime. 

 Principalele caracteristici fizice şi hidrofizice ale solulurilor sunt: 

- Densitatea solului - este de 2,68 g/cm3 în arabil şi 2,70 g/cm3 sub 50 cm; 

- Porozitatea  - este mare - 53% în stratul arabil şi sub 60 cm ;  

              - mijlocie - 48% în stratul 30-60 cm. 

-Capacitatea de câmp pentru apă - 24-25% - în straturile superioare, creşte uşor în straturile 

inferioare. 

- Coeficientul de higroscopicitate: - 6,5-7,35% de la 0 la 50 cm 

     - 6,2-7,26% de la 0 la 100 cm 

     - 5,5-6,87% de la 0 la 150 cm 

- Coeficientul de ofilire:              - 9,75-11,03% până la 50 cm 

                 - 9,30-10,89% 0-100 cm 

                  - 8,25-10,31% 0-150 cm. 

Chimic - profilele pedologice se caracterizează astfel: 

 - Reacţie slab acidă pe primii 75-80 cm, apoi slab bazică. 

- Solurile au un conţinut mijlociu de carbonaţi în orizonturile carbonatice - sub 80 cm. 

- Conţinutul în humus este de 2-2,5% în primii 60 cm şi apoi scade lent spre profunzime. 

 



- Raportul C/N, are valori cuprinse între 10-12 cu tendinţă de scădere spre profunzime.

 - Gradul de saturaţie cu baze este mai mare de 90%, la suprafaţă solul fiind eubazic. 

Terenul nu are restricţii pentru folosinţa arabilă şi poate fi irigat în bune condiţii. 

Indicele agrochimic de pretabilitate pentru legumicultură - după David Davidescu şi 

Velicica Davidescu are valoarea 90 şi încadrează solul în clasa celor foarte bune pentru cultura 

legumelor. 

 Caracterizarea agrochimică a solului 
S-a realizat prin cartări agrochimice. 

Din punct de vedere agrochimic, în medie solul prezintă următorii indici: 

  - pH H2O - 6,4 - 7,3 reacţie uşor acidă - neutră 

  - Humus % - 2,4-3,5% 

  - C/N = 9,7-11,3 normal 

  - Ah - 0,6-2,0 me/100g sol 

  - SB - 21,6-31,9 me/100g sol 

  - V%  - 92,2-98,1%  

  - IN - 2,3-3,5 mediu aprovizionat 

  - P mobil - 70-90 ppm mediu aprovizionat 

  - K mobil - 165-195 ppm mediu aprovizionat 

 Din punct de vedere agrochimic, solul destinat culturilor biologice, este un sol evoluat 

normal, uşor acid, mediu aprovizionat cu principalele elemente nutritive, tipic pentru terasa I a 

Siretului şi Bistriţei, bun pentru cultura legumelor. 

Vidra 
În zona Vidra solurile pe care se cultivă legumele sunt: 

- pe terasa a 2-a râului Sabar 

- au 60-70 m altitudine 

 Tipul de sol: 
 Culturile de legume, s-au amplasat pe următoarele tipuri de sol:  

- brun roşcat, luvic, pseudogleizat moderat, levigat foarte puternic, melanic slab, cu 

 textură LL; 

- sol cernoziom argiloiluvial, tipic, levigat moderat, cu textură LL; 

- sol brun roşcat, molic, levigat puternic, cu textură LL; 

- sol brun roşcat, molic, levigat puternic, o parte şi o altă parte, decopertat puternic, cu 

textură LL. 

Principalele însuşiri fizice ale solurilor analizate sunt reprezentate de: 
- grosimea fiziologic utilă (potenţială) extrem de mare a profilului de sol (uneori depăşeşte 

150 cm); 

- textura mijlocie/lutoasă pe adâncimea 0-50 cm; 

- prezenţa tasării naturale/primare în orizontul B; 

 



- prezenţa cvasigeneralizată a hardpanului; 

- o porozitate totală mijlocie/mică sau mică; 

- o capacitate pentru apă în câmp predominant mijlocie; 

- o capacitate pentru apă utilă mijlocie sau mijlocie/mare. 

Principalele însuşiri hidrofizice 
a) capacitatea de câmp pentru apă, 0-20 cm: 21,9-23,1 %;  

b) plafonul minim al umidităţii: 17,2-17,8 %; 

c) cantitatea de apă echivalentă cu 1 % umiditate în sol, pe adâncimea de 0-20 cm: 27,2-

28,0 m.c./ha; 

d) norma de udare necesară pentru intervalul de la Pm la cc, pe adâncimea de 0-20 cm: 

127-144 m.c./ha. 

Principalele însuşiri chimice 
Humus: 0,74-2,97 %; 

Azot total: 0,054-0,133 %; 

Indice de azot: 0,71-2,89 %; 

Fosfor total: 0,024-0,04 %; 

pH în apă: 5,85-7,2; 

Capacitatea de schimb cationic: 16,87-21,57 me/100 g sol; 

Suma bazelor: 13,94-21,04 me/100 g sol; 

Aciditate hidrolitică: 0,53-2,11 me/100 g sol; 

Gradul de saturaţie în baze: 82,6-97,5 %. 

Buzău 
Terenul fermelor legumicole de semi-subzistenţă este situat în lunca Buzăului. El se 

prezintă ca un sol aluvionar, cu diferite grade de înţelenire, format pe depozite aluvionare.  

Solul are vârstă relativ tânără şi s-a format sub acţiunea concomitentă a factorilor pedo - 

genetici, dominând factorii: vegetativi, relief, rocă – mamă. Aşa, de exemplu, în imediata 

apropiere a Buzăului a evoluat solul aluvionar slab înţelenit, cu schelet nisipos, apoi solul 

aluvionar slab înţelenit cu schelet nisipo – lutos. 

În apropierea câmpiei, pe materialele aluvionare, nisipo – lutoase, sau chiar luturi cu 

argilă, au evoluat soluri aluvionare mediu înţelenite, cu textură mijlocie şi grea, luto mâloase şi 

luto – argiloase. 

În funcţie de gradul de înţelenire variază şi profilul solului. La solurile slab înţelenite, 

grosimea orizontului A este de 20 - 25 cm, conţinutul în humus şi elementele fertilizante fiind în 

cantităţi scăzute, pe când la solurile mediu înţelenite, grosimea orizontului A este de 35 - 40 cm, 

iar conţinutul în humus şi elemente fertilizante este în cantităţi mai mari. 

Din punct de vedere agroproductiv, solurile ar forma o singură grupă, cu textură mijlocie 

sau grea şi permeabilitate bună. 

Pot fi irigate fără pierderi mari de apă. 

 



Reacţia solului este neutră sau slab alcalină. 

Aceasta este determinată de conţinutul solului în carbonaţi. Salinitatea solului este 

redusă, nedepăşind 0,05 %. 

Solurile sunt relativ sărace în humus, component indispensabil obţinerii structurii 

granulare şi permeabilizării echilibrului între elementele fertilizante. 

Din cauza lipsei materiei organice, după fiecare udare sau ploaie se constată formarea 

crustei, care contribuie la grăbirea pierderii apei din sol şi stânjeneşte plantele în dezvoltarea 

lor. Din punct de vedere al texturii solului, este necesară aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor 

organice: astfel, solurile uşoare necesită îngrăşăminte organice bine fermentate, iar cele 

mijlocii, fiind în general reci, necesită îngrăşăminte organice semi-fermentate. 

În ceea ce priveşte aplicarea îngrăşămintelor minerale, este necesar de asemenea a se 

avea în vedere reacţia solului slab alcalină, datorită conţinutului ridicat în carbonaţi de Ca şi Mg. 

Din aceste considerente, sunt contraindicate îngrăşămintele cu acţiune alcalină, 

aplicându-se numai îngrăşăminte minerale cu reacţie acidă sau neutră. 

Iernut 
 O caracteristică generală a solurilor din bazinul Mureşului este conţinutul ridicat în argilă 

şi permeabilitatea scăzută a stratului arabil şi a orizontului B.  

Tipul de sol este cernoziom argilo-iluvial (preluvisol), tipic pe argilă. Textura solului este 

argilo-lutoasă, conţinând: argilă: 40%, praf: 20-30% şi nisip: 20-30%. 

 Aprovizionarea cu elemente nutritive este medie, conţinutul în N fiind cuprins între 1 şi 3 

mg/100 g sol, cel de fosfor între 1 şi 1,5 mg/100 g sol, potasiul între 2 şi 15 mg/100 g sol, calciul 

variază între 16 şi 40 mg, la 100 g sol şi magneziul între 4,8 şi 7,2 mg/100 g sol. 

 Concentraţia în săruri este variabilă între 0,03 şi 0,07. Conţinutul în humus este de până 

la 3%, cu un raport C/N de 10%, iar materia organică (M.O.) pe acest tip de sol cu textură 

medie este de 2-2,5% 

 Reacţia solului este uşor acidă spre neutră, pH = 6,3-7. 

 Solul pe care se cultivă legumele, pe lângă o fertilitate ridicată, conţinut mare de humus, 

trebuie să fie uşor, afânat, reavăn, cu reacţie uşor acidă (pH între 6 şi 7).  

 

1.2 Caracterizarea climatică  (temperatura aerului, temperatura solului, umiditatea relativă 
a aerului, nebulozitatea atmosferică, precipitaţiile, vânturile, fenomene şi procese 
meteorologice deosebite). 
Bacău  

În cadrul climatului temperat continental ce caracterizează zona, se disting numeroase 

nuanţe climatice ce-şi găsesc explicaţia pe de o parte în factorii genetici, radiaţia solară şi 

circulaţia generală a atmosferei, precum şi în puternica fragmentare a reliefului aşezat în trepte 

ce urcă de la mai puţin de 100 m, până la circa 1600 m, cât şi în covorul variat atât ca proces 

de acoperire, cât şi ca formă. 

 



Datorită valorilor mici ale nebulozităţii, durata de strălucire efectivă a soarelui şi radiaţia 

globală, înregistrează maximum în luna iulie, având valori cuprinse între 291 ore şi respectiv 

1688 kcal/cm3. 

Temperatura medie anuală, în zona Bacău are valori de 9,240C. Cea mai rece lună a 

anului este luna ianuarie, cu o temperatură medie de -4,300C, iar cea mai caldă lună este luna 

iulie, media acestei lunii fiind de 20,300C. 

În ceea ce priveşte variaţia termică pe luni şi pe decade, temperaturile ajung sub 00C în 

luna decembrie. Îngheţurile timpurii de toamnă apar în jurul datei de 05.11, iar cele târzii de 

primăvară, apar cel mai frecvent, în jurul datei de 15.03 şi uneori chiar mai târziu de această 

dată. 

Temperatura optimă pentru vegetaţia legumelor, se înregistrează între 25.03 până la 

31.10, suma gradelor de temperatură având valori în medie de 34700C. 

Precipitaţiile  

Anual se înregistrează între 414,7-541,80 mm precipitaţii, repartizate aproximativ 

uniform în perioada de vegetaţie al legumelor, favorizând cultivarea în condiţii optime a 

acestora. În ultimii 10 ani, cea mai ploioasă lună a anului, a fost luna iunie, cu o medie 

multianuală de 84,20 mm, iar cea mai secetoasă, a fost luna decembrie cu 26,40 mm 

precipitaţii. 

Grosimea medie a stratului de zăpadă iarna, este de circa 28 cm, dar variază pe luni şi 

decade de la condiţiile unui an la celălalt. 

Anotimpul cel mai ploios este vara, când se înregistrează 400 mm, urmat de primăvară, 

când media este de aproximativ 280 mm, toamna cad în jur de 109 mm, iar iarna este cel mai 

secetos anotimp. Caracteristic pentru această zonă este faptul că ploile vara sunt de tip 

torenţial, fenomen care cuplat cu temperaturile ridicate din această perioadă, fac ca spre 

sfârşitul verii să apară în sol un mare deficit de apă. Dacă luăm în considerare suma 

precipitaţiilor şi repartizarea lor pe anotimpuri şi dacă se aplică şi o agrotehnică 

corespunzătoare pentru o bună păstrare a apei în sol, putem asigura în felul acesta condiţii 

favorabile cultivării în această zonă. 

Din datele Staţiei metrologice Bacău, rezultă că numai 90 de zile dintr-un an sunt lipsite 

de vânturi, în rest bat vânturi neregulate din toate direcţiile, predominanţi fiind curenţii de aer din 

Nord-Vest. 

Frecvenţa vânturilor pe direcţii la Staţia Bacău 

Direcţia N NE E SE S SV V NV 

Frecvenţa 10,4 5,3 9,4 11,4 5,4 4,7 6,5 21,6 

Nebulozitatea variază de la 7,5 în luna XII, la 4,6 în luna a IX-a, ajungând în unii ani în sezonul 

cald chiar la 1,2. Nebulozitatea prezintă un mers dependent de cel al umidităţii relative a 

aerului, care are valori medii de 63%, ambele influenţând o serie de aspecte climatice mai ales 

 



precipitaţiile. Cu toată variaţia aspectelor climatice ale zonei, rezultatele obţinute dovedesc că 

sunt întrunite condiţiile necesare pentru practicarea unei legumiculturi rentabile. 

Umiditatea relativă a aerului 

În zona Bacău, media multianuală (pe 10 ani), a umidităţii relative a aerului, a fost de 

80,39%, cea mai scăzută a fost în luna mai 74,5%, iar cea mai ridicată, în luna ianuarie 88,71%.  

Vidra 
Din punct de vedere climatic zona comunei Vidra se caracterizează printr-o climă 

continental-temperată, cu amplitudine mare a variaţiilor de temperatură şi prin precipitaţii 

cantitativ reduse.Temperatura medie anuală a aerului este de 110C, media temperaturii aerului 

în luna cea mai caldă a anului (iulie) este de 23,1° C, iar în luna cea mai rece (ianuarie) este de 

 -2,3° C. În anul 2009, maxima absolută a fost de 40,5°C, iar minima absolută este de -26,5°C 

(tabelul 1) . 

Tabelul 1 

Temperatura medie şi precipitaţiile 

Luna  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tempemperatura 
medie oC 

-2,3  -0,6  4,9  11,2  17,2  20,8  23,1  22,6  18,1  12,0  5,6  0,3  

Precipitaţii (l/lm2) 112 70,8  132  83  133  198  117  174  106  204  126  113  

2006 - 195,6 391 208,2 263,8 - 83,4 108,6 413,8 - - - 

2007 - - - - 124,5 - - 249,6 102 243 83 - 

2008 - - 99 190 227,5 39,5 - - 206 - 37,2 43,4 

2009 126,6 104,6 72,8 28,0 160,1 156,6 161,7 76,0 259,1 151,1 115,4 289,1

Temperatura 
medie 

Temperatura maximă Temperatura 
minimă 

Cantitatea de precipitaţii 

Normala 
climatologic
ă

2009 absolută 2009 
 

Normala 
climatologică

2009 absolută 2009 
 

10,8°C 12,0°C 40,5°C 
22.07.1943

38.0°C 
24 .iulie

10,8°C 12,0°C 40,5°C 
22.07.1943

38.0°C 
24 .iulie

 
Cele mai multe precipitaţii cad în perioada mai-august, iar cele mai puţine toamna şi 

iarna. Cu toate acestea, în ultima parte a verii, datorită zilelor îndelung senine şi a 

temperaturilor ridicate, creşte mult coeficientul de saturaţie, fapt ce intensifică procesul de 

evapotranspiraţie. 

Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este 15, iar numărul mediu anual al zilelor cu 

strat de zapadă este de 41,6. Numărul mediu anual al zilelor tropicale este de 30-40, iar 

perioada fară îngheţ de 220 zile numărul zilelor senine fiind de 70-80.  

 Umiditatea relativă anuală a aerului ajunge la peste 72%, iarna depăşind 80%, în timp 

ce vara reprezintă 65%.  

Direcţia dominantă a vânturilor este NE-SV. Dinspre N - NE bate crivăţul, vântul cel mai 

important atât ca intesitate cât şi ca durată. Frecvenţa medie este de 25,4 - 28,4%, valori 

 



înregistrate mai ales în luna februarie când atinge şi o intensitate de peste 20 m/sec. În timpul 

iernii crivăţul aduce ger şi zapadă, iar vara bate ca un vânt uscat.  

Austrul este al doilea vânt ca importanţă ce bate în zona Vidrei cu o frecvenţă de 13,1% 

iarna şi 11,0% vara.  

Munteanu bate din sector N - NV şi are în general caracteristicile unui vânt cald care 

este însoţit de timp friguros dar secetos.  

Băltăreţul, vânt ce bate din directia S-V cu o frecvenţă de 9,3% iarna şi 5,8% vara, este 

de cele mai multe ori însoţit de cantităţi mari de precipitaţii.  

Clima este continentală, caracterizată prin:  

- ierni nu prea reci (-1,8°C în ianuarie), marcate uneori de viscole puternice dar şi de frecvente 

intervale de încălzire când se topeşte zăpada;  

- veri fierbinţi (23,2°C în luna iulie) cu precipitaţii slabe. Temperatura aerului medie anuală este 

de 11,1 °C. Radiaţia solară globală este, în medie, de 125 cal/cm2/an. 

Cei mai frecvenţi curenţi de aer sunt cei din N (17,1 %) şi V (13,9 %) Primii circulă 

predominant iarna, iar ceilalţi vara. Vitezele medii ale vânturilor sunt de 0,8 - 3,4 m/s. Calmul 

atmosferic are o frecvenţă foarte mare (42,4 %). Numărul mediu al zilelor de înghet este de 

100.     

Precipitaţiile medii anuale cumulează 445 mm, cu o maximă lunară de 52,5 mm în luna 

iunie şi o minimă în februarie de 23,5 mm. Stratul de zapadă apare episodic, durând cca 30 zile 

pe an şi prezintă o grosime mică (3-4 cm decadal în ianuarie şi februarie). Parametrii climatici 

pe baza cărora se determină perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice 

sunt data de apariţie a primului îngheţ (toamnă/iarnă) şi cea de apariţie a ultimului îngheţ 

(primăvara). 

Din punct de vedere al formei principale de relief, comuna Vidra se încadrează în 

categoria câmpie. Utilizând seria climatică de referintă, pentru comuna Vidra valorile pentru 

parametri climatici (tabelul 2) sunt: 

- data de apariţie a primului îngheţ 

- valoare medie: 27 octombrie 

- cel mai timpuriu: 28 septembrie 

- cel mai târziu: 30 noiembrie 

- data de apariţie a ultimului îngheţ 

- valoare medie: 21 aprilie 

- cel mai timpuriu: 17 martie 

- cel mai târziu: 3 iunie. 

Buzău 
Zona de interes se încadrează în zona climatică din SE ţării noastre, care cuprinde 

stepa din SE Moldovei, Bărăgan, Ialomiţa, Brăila şi Dobrogea Centrală. Această zonă este 

caracterizată printr-un climat continental secetos, cu verile fierbinţi, având temperaturi ce 

 



 

depăşesc media de 220 C în luna cea mai caldă, cu precipitaţii reduse şi repartizate inegal în tot 

cuprinsul anului, iar iernile sunt foarte aspre. 

Datorită variaţiei regimului de vânturi, care influenţează şi restul factorilor climatici, în 

zona sectorului de cercetare, climatul este schimbător de la an la an.  

Media factorilor climatici imprimă nota generală de climat continental. 

Temperatura 

Regimul termic se caracterizează prin variaţii mari de la vară la iarnă. Temperaturile 

medii oscilează între – 2,30 C în luna ianuarie şi 22,70 C în luna iulie, amplitudinea anuală fiind 

de 250 C. Extremele maxime absolute de temperatură au fost de – 290 C şi 39,80 C.  

Pe anotimpuri, situaţia temperaturilor medii se prezintă astfel: 

o primăvara …………….    10,30 C 

o vara   ………………….   21,30 C   

o toamna  ……………….   11,40 C 

o iarna    …………………    0,50 C   

Suma gradelor de temperatură în perioada martie – octombrie este de 3 727,5 0 C, 

suficient pentru cultura plantelor legumicole. 

Numărul de zile cu temperatură  sub 00 C este de 104, cele mai multe fiind spre sfârşitul 

iernii şi începutul primăverii. Toamna este lungă, cu temperaturi relativ ridicate, până la sfârşitul 

lunii noiembrie. 

 Iernile apar târziu şi continuă în prima lună a anotimpului de primăvară, fapt care 

motivează deplasarea toamnelor şi iernilor spre anotimpul următor. 

  Brumele  

Sunt caracteristice primelor luni de primăvară, ele fiind semnalate accidental şi în prima 

jumătate a lunii mai, ceea ce reclamă uneori măsuri de precauţie pentru epoca de plantare sau 

semănat. 

Brumele timpurii de toamnă, care apar uneori, afectează perioada de vegetaţie a 

plantelor. 
 Regimul pluviometric  

Este deficitar şi neuniform repartizat în cursul anului, media anuală a precipitaţiilor fiind 

de 538 mm. Precipitaţiile cad mai mult sub formă de ploi, în perioada de primăvară – vară, 

atingând maximum în luna iunie şi minimum în luna februarie. 

 Media  anuală a precipitaţiilor pe anotimpuri se prezintă astfel:  

o primăvara …………….  125,5 mm 

o vara …………………..  285,3 mm 

o toamna ……………….. 120,8 mm 

o iarna …………………..   81,4 mm  

Media lunară a precipitaţiilor este de 52,1 mm.  



Valori lunare Elemente climatice X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 
Total an 
agricol 

Normala 31 36 33 27 27 29 36 52 63 47 42 29 447 
2008-2009 21 18 24 64 27 29 11 32 25 43 16 15 363 
Abatere -10 -18 -9 +37 0 0 -25 -20 -38 -4 -26 -14 -84 
2009-2010 37 22 114 89 70 28 10 54 165 88 19 21 717 
Abatere +6 -14 +81 +62 +43 -1 -26 +2 -35 -29 -23 -8 +56 
2010-2011 70 22 83 60 21 2        

 Pr
ec

ip
ita

tii
 

(m
m

) 

Abatere +39 -14 +50 +33 -6 -27        
Normala 11,7 5,6 0,4 -2,5 -0,3 4,6 10,9 16,9 20,7 22,8 22,1 17,5 10,9 
2008-2009 12,1 6,6 3,3 0,3 2,5 5,6 11,5 17,5 21,4 24,5 22,6 17,6 12,1 
Abatere +0,4 +1,0 +2,9 +2,8 +2,8 +1,0 +0,6 +0,6 +0,7 +1,7 +0,5 +0,1 +1,2 
2009-2010 12,8 7,2 0,2 -3,3 0,2 5,1 11,6 17,8 21,2 23,5 25,0 17,5 11,6 
Abatere +1,1 +1,6 -0,2 -0,8 +0,5 +0,5 +0,7 +0,9 +1,5 +2,7 +2,9 0 +0,7 
2010-2011 9,2 11,1 -0,2 -2,7 -3,0 4,7        

 Te
m

pe
ra

tu
ri 

in
 a

er
 (0 C

) 

Abatere -2,5 +5,5 -0,6 -0,2 -2,7 +0,1        
Normala 74 78 83 83 79 72 70 67 66 64 65 62 73 
2008-2009 82 85 81 87 84 75 65 68 69 65 64 75 79 
Abatere +8 +7 -2 +4 +5 +3 -5 +1 +3 +1 -1 +13 +6 
2009-2010 87 93 91 92 95 81 74 77 82 81 71 79 84 
Abatere +13 +15 +8 +9 +16 +9 +4 +10 +16 +17 +6 +17 +11 
2010-2011 86 88 94 98 88 77        

U
m

id
ita

te
 

re
la

tiv
ă 

ae
r (

%
) 

Abatere +10 +7 +11 +15 +9 +5        

Tabelul 2 

Principalele elemente climatice ale anilor agricoli 2008-2010 şi 2010-2011 comparativ cu normala  -Vidra 
 

 



 

În timpul perioadei de vegetaţie (1 martie – 31 octombrie) suma precipitaţiilor este 466 

mm, iar media lunară de 58,3 mm.  

Stratul de zăpadă variază în funcţie de an, ajungând în unele ierni la grosimea de 50 – 

60 cm. Lipsa de zăpadă este datorată şi spulberării ei de către vânt. 

Grindina cade la intervale de 4 – 5 ani, producând mari pagube. 

Umiditatea atmosferică  

În ceea ce priveşte umiditatea atmosferică, media anuală este de 74,7 %, scăzând în 

lunile de vară la 30 - 40 %, limită biologică la care plantele au mult de suferit. 

Deficitul şi excedentul de umiditate se prezintă echilibrat în prima jumătate a anului, 

după care urmează o perioadă de deficit, începând cu luna iunie până la sfârşitul lunii 

octombrie, ceea ce presupune irigarea culturilor în această perioadă.  

Vântul  

Zona oraşului Buzău se află sub influenţa principalelor deplasări ale maselor de aer de 

pe teritoriul ţării noastre, care provin din nord şi din vest. 

Vântul dominant este Crivăţul, care bate din NE cu viteza  de 80 – 90 km/h, fiind 

determinat de minima din depresiunea Siberia. Venind din stepa Europei de Est, Crivăţul este 

un vânt uscat, care spulberă zăpada căzută în timpul iernii şi aduce secetă în timpul verii.  

Este un vânt, în general nefavorabil agriculturii. Primăvara, Crivăţul usucă solul la 

suprafaţă, din care cauză timpul necesar pentru pregătirea terenului pentru semănat este 

scurt. Vara provoacă evaporarea apei din sol şi culcă culturile cu ţesut mecanic slab dezvoltat 

şi nesusţinute artificial.  

Un alt vânt aducător de secetă vara şi de ger iarna este Austrul, care bate din direcţia 

V şi SV şi a cărui intensitate iniţială scade datorită Munţilor Carpaţi pe care îi are în cale. 

Austrul bate zile în şir, mărind evaporarea apei din sol şi transpiraţia plantelor, fapt care a 

făcut să fie denumit de localnici „Sărăcilă”, datorită caracterului său păgubitor. 

Un alt bine cunoscut vânt ce bate din direcţia bălţilor Dunării este Băltăreţul, cunoscut 

ca aducător de precipitaţii. Acesta este un vânt umed datorită vaporilor de apă cu care vine 

încărcat, influenţând pozitiv microclimatul acestei zone, îmbunătăţind regimul precipitaţiilor şi 

atenuând seceta solului şi seceta atmosferică. Frecvenţa vânturilor este foarte mare, atingând 

84,6 % din totalul zilelor pe an, adică vântul bate 306 zile şi numai 59 zile sunt calme. 

 

 

 

 



Nebulozitatea şi durata de strălucire a soarelui 

Regimul şi repartiţia nebulozităţii creează o serie de particularităţi esenţiale în 

distribuirea şi variaţia celorlalte elemente climatice. Sub influenţa factorilor genetici şi în 

special a circulaţiei atmosferice, gradul de acoperire cu nori se schimbă de la o zi  la alta. 

De aceea, pentru caracterizarea mai amănunţită a regimului nebulozităţii, pot fi 

deosebite în mod convenţional, după valoarea medie zilnică a nebulozităţii, următoarele tipuri 

de zile: 

 senine, cu nebulozitate :        0 - 3,5 zecimi, 

 noroase, cu nebulozitate :  3,6 – 7,5 zecimi, 

 acoperite, cu nebulozitate :  7,5 – 10 zecimi. 

Perioada cu cele mai multe zile senine se realizează la sfârşitul verii şi începutul 

toamnei. Numărul mediu de zile cu cer acoperit este de 120. 

Durata de strălucire a soarelui lunară depăşeşte 200 ore. Sumele lunare maxime se 

înregistrează în luna iulie, când nebulozitatea este redusă, ajungând la 300 ore. 

Fracţia de instalaţii anuală, de peste 40 %, care reprezintă raportul în zile dintre durata 

efectivă şi cea posibilă de strălucire a soarelui, scoate în evidenţă rolul norilor de ecranare a 

soarelui în timpul zilei. 

Iernut 
 Pentru orice specie de cultură deosebit de importantă este cunoaşterea condiţiilor 

climatice, fără de care nu se poate cultiva nici un soi.  

 Clima este de tip continental, cu veri potrivit de calde, cu ierni moderate reci, cu treceri 

destul de bruşte de la un anotimp la altul.  

Temperatura medie multianuală este 7,8°C, cu luna cea mai friguroasă ianuarie, 

având o minimă în medie de -7°C. Cea mai călduroasă lună este iulie, cu media de + 25°C. 

Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de + 38,4°C, în luna iulie, iar temperatura 

absolută a fost de -36°C în luna ianuarie.  

Suma temperaturilor de la 1 martie la 31 octombrie este egală cu 3320°C, suma 

precipitaţiilor este de 490 mm, iar temperatura medie pe interval este de + 13°C. 

Brumele timpurii de toamnă apar începând cu a 2-a decadă a lunii septembrie, iar cele 

târzii de primăvară durează adesea până în luna mai. 

Perioada de îngheţ însumează 124 de zile anuale.  

Regimul pluviometric este mijlociu de bogat în apă, media multianuală fiind de 550 

mm. Cantitatea maximă de precipitaţii se realizează în lunile iunie-iulie (97,6 mm), iar cea 

 



minimă se înregistrează în luna noiembrie (21,5 mm). Se poate întâmpla ca în lunile martie, 

aprilie şi septembrie să fie deficit de umiditate.  

Curenţii reci, îngheţurile, brumele târzii de primăvară şi cele timpurii de toamnă şi 

ceaţa sunt mai frecvente decât în restul ţării. 

 

1.3 Bolile şi dăunătorii legumelor în zonele studiate. 
Cercetările de identificare şi combatere a agenţilor patogeni şi 

dăunătorilor plantelor cultivate sunt de mare actualitate, datorită 

diminuării semnificative a producţiilor obţinute, de către aceştia. 

Astfel în localităţile studiate au fost semnalaţi următorii 

patogeni şi dăunători:  

Patogeni 

• Boli la tomate: mozaicul tomatelor – Virusul mozaicului 

tutunului la tomate (Tobacco mosaic virus in tomato), filozitatea 

tomatelor – Virusul mozaicului castraveţilor la tomate 

(Cucumber mosaic virus in tomato), ofilirea pătată a tomatelor – 

Virusul ofilirii pătate a tomatelor, aspermia tomatelor – Virusul 

aspermiei tomatelor (Tomato aspermy virus TAY), stolburul 

tomatelor (Stolbur disease in tomato), ofilirea bacteriană a 

tomatelor (Corynebacterium michiganense), pătarea pustulară 

a fructelor de tomate (Pseudomonas tomato), pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor de 

tomate (Xanthomonas vesicatoria), necroza măduvei tulpinilor la tomate (Pseudomonas 

corrugata), pătarea brună a frunzelor de tomate (Alternarioza) (Alternaria porri f.s. solani), 

pătarea albă a frunzelor de tomate (Septoria lycopersici), putregaiul cenuşiu al tomatelor 

(Botrytis cinerea), pătarea cafenie a frunzelor de tomate – (Cladosporium fulvum), mana 

tomatelor (Phytophtora infestans), putregaiul bazei tulpinilor (Didymella lycopersici), putregaiul 

rădăcinii, tulpinii şi fructelor de tomate (Phytophtora parasitica), suberificarea rădăcinilor de 

tomate (Pyrenochaeta lycopersici), putregaiul rădăcinilor şi fructelor de tomate (Colletotrichum 

atramentarium), putregaiul fructelor de tomate (Rizoctonia solani), ofilirea (fuzarioza) 

tomatelor (Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici), verticilioza tomatelor (Verticillium dahliae). 

• Boli la ardei: mozaicul ardeiului – Virusul mozaicului tutunului la ardei (Tobacco 

mosaic virus in pepper), piticirea şi îndesarea ardeiului – Virusul mozaicului castraveţilor la 

ardei (Cucumber mosaic virus in pepper), mozaicul galben al ardeiului – Virusul mozaicului 

castraveţilor la ardei (Cucumber mosaic virus in pepper), mozaicul Y – Virusul Y al cartofului 

 



la ardei (Potato virus in pepper – PVY,) stolburul ardeiului (Stolbur disease in pepper), pătarea 

frunzelor şi băsicarea fructelor la ardei (Xanthomonas vesicatoria, pătarea pustulară a 

fructelor de ardei (Pseudomonas tomato), putregaiul umed al fructelor de ardei 

(Pseudomonas syringae var. capsici), făinarea ardeiului (Leveillula taurica), putregaiul 

rădăcinii, tulpinii şi fructelor la ardei (Phytophtora capsici), putrezirea fructelor şi seminţelor de 

ardei (Alternaria tenuis), ofilirea (fuzarioza) ardeiului (Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum,) 

verticilioza ardeiului (Verticillium dahliae) 

• Boli la pătlăgelele vinete: pătarea brună a frunzelor de vinete (Alternaria porri f.sp. 

solani); pătarea brună a frunzelor şi fructelor de vinete (Didymella lycopersici); putregaiul 

cenusiu al fructelor de vinete (Botrytis cinerea); putrezirea fructelor de vinete (Phytophthora 

parasitica); ofilirea (fuzarioza) vinetelor (Fusarium oxysporum f.sp. melongenae); verticilioza 

ardeiului (Verticillium dahliae) 

• Boli la castraveţi, pepeni, dovlecei, dovleci: mozaicul comun al castraveţilor – 

virusul mozaicului castraveţilor (Cucumber mosaic virus in tomato), mozaicul verde al 

castraveţilor (Cucumber green mottle mosaic virus - CGMMV), pătarea unghiulară a frunzelor 

de castraveţi (Pseudomonas lachrymans), pătarea frunzelor şi putregaiul moale al fructelor de 

castraveţi (Pseudomonas burgeri) ofilirea bacteriană a cucurbitaceelor (Erwinia tracheiphila), 

pătarea bacteriană a frunzelor de cucurbitacee (Xanthomonas cucurbitae ), pătarea 

cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea), mana cucurbitaceelor (Pseudoperonispora cubenis), 

alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina), cladosporioza cucurbiaceelor 

(Cladosporium cucumerinum), antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), 

putrezirea tulpinii şi fructelor de castraveţi şi pepeni galbeni (Sclerotinia sclerotiorum), 

putregaiul cenuşiu al tulpinilor şi fructelor de castraveţi (Botrytis cinerea), putrezirea rădăcinii, 

coletului şi bazei tulpinii la cucurbitacee (Fusarium solani f.s. cucurbitae), ofilirea (fuzarioza) 

castraveţilor (Fusarium oxysporum f.s.p. cucumerinum), verticiloza castraveţilor (Verticillium 

dahliae; Verticillium albo-atrum) ofilirea (fuzariosa) pepenilor galbeni (Fusarium oxysporum 

f.sp. melonis), ofilirea (fuzariosa) pepenilor verzi (Fusarium oxysporum f.sp. niveum). 

• Boli la varză, conopidă, gulii, ridichi: pătarea inelară neagră a verzei (Cabbage blak 

ring virus; sin turnip mosaic virus - TuMV), mozaicul conopidei (Cauliflower mosaic virus - 

CMV), nervaţiunea neagră a frunzelor de varză (Xanthomonas campestris), putregaiul umed 

al cruciferelor (Erwinia carotovora), pătarea frunzelor de conopidă (Pseudomonas maculicola), 

pătarea bacteriană a frunzelor de ridichi (Xanthomonas campestris pv. raphani), mana 

cruciferelor (Peronospora brassicae), pătarea neagră a frunzelor şi silicvelor (Alternaria 

brassicae), putregaiul uscat al verzei (Phoma lingam), albumeala cruciferelor (Cystopus 

 



candidus), hernia rădăcinilor de varză (Plasmodiophora brassicae), putregaiul alb al verzei 

(Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul cenuşiu al verzei (Botrytis cinerea). 

• Boli la fasole mazăre, bame: mozaicul comun al fasolei (Bean common mosaic virus 

BCMV), mozaicul galben al fasolei (Bean yellow mosaic virus BCMV), arsura comună a 

fasolei (Xanthomonas phaseoli), arsura comună fuscans (Xanthomonas phaseoli var. 

fuscans), arsura aureolată a fasolei (Pseudomonas phaseolica), vestejirea bacteriană a 

fasolei (Corynebacterium flaccum faciens), pătarea brună a fasolei (Pseudomonas syringae), 

antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), rugina fasolei (Uromyces phaseoli var. 

typica), putregaiul rădăcinii şi bazei tulpinii la fasole (Rhizoctonia solani), putregaiul uscat al 

rădăcinii (Fusarium solani f.sp. phaseoli), putregaiul umed al tulpinilor şi păstăilor de fasole 

(Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), mozaicul mazării (Pea mosaic 

virus – PMV), arsura bacteriană a mazării (Pseudomonas pisi), mana mazării (Peronospora 

pisi), antracnoza mazării (Ascochyta pisi), ofilirea (fuzariosa) mazării (Fusarium oxysporum 

f.sp. pisi), pătarea cafenie frunzelor de bame (Pseudomonas hibisci), făinarea bamelor 

(Erysiphe abelmoschi), ascochitoza bamelor (Ascochyta abelmoschi), verticiloza bamelor 

(Verticillium dahliae). 

- boli la ceapă, usturoi, praz: ingălbenirea şi piticirea cepei (Onion yellow dwarf virus 

OYDV), proliferarea şi aspermia cepei (Onion preliferation), mozaicul usturoiului (Garlic 

mosaic virus), putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă (Erwinia carotovora, Pseudomonas 

allicola, pseudomonas cepacia), arsura bacteriană a cepei (Xanthomonas sp), putregaiul 

umed al prazului (Erwinia carotovora), pătarea grasă a frunzelor de praz (Pseudomonas 

syringae pv. porri), “cafea cu lapte” – bacterioza usturoiului (Pseudomonas fluorescens), 

mana cepei (Peronospora destructor), alternarioza cepei si prazului (Alternaria porri), 

putregaiu alb al cepei şi usturoiului (Sclerotium cepivorum), putregaiul cenusiu al cepei 

(Botrytis allii), helmintosporioza usturoiului (Helminthosporium allii). 

- boli la morcov, ţelină, leustean, pătrunjel: mozaicul ţelinei (Celery mosaic virus - CeMV), 

putregaiul umed al morcovului, ţelinei şi pătrunjelului de rădăcină (Erwinia carotovora var. 

carotovora), râia rădăcinilor de morcov (Xanthomonas carotae), arsura bacteriană a frunzelor 

de Ţelină (Pseudomonas apii), arsura bacteriană a păstarnacului (Pseudomonas marginalis şi 

Pseudomonas viridiflava), alternarioza morcovului (Alternaria porri f.sp. Dauci),, făinarea 

morcovului (Erysiphe umbeliferarum f.sp. dauci), cercosporioza morcovului (Cercospora 

carotae), putregaiul alb al morcovului (Sclerotinia sclerotiorum), septorioza pătrunjelului 

(Septoria petroselini), septorioza ţelinei (Septoria apiicola), septorioza leusteanului (Septoria 

levistici). 

 



- boli la sfeclă: mana sfeclei (Peronospora schachtii), făinarea sfeclei (Erysiphe betae), 

cercosporioza sfeclei (Crocospora beticola) 

- boli la salată, spanac, cicoare, andive: mozaicul salatei (Lettuce mosaic virus - LMV), 

mozaicul salatei produs de virusul mozaicului castraveţilor (Cucumber mosaic virus in lettuce), 

arsura marginală a frunzelor de salată (Pseudomonas marginalis), pătarea bacteriană a 

frunzelor de salată, cicoare şi andive (Pseudomonas cichorii), vestejirea bacteriană a salatei 

(Xanthomonas vitians), putregaiul bacterian al andivelor (Erwinia carotovora var atroseptica), 

mana salatei (Bremia lactucae), putregaiul cenuşiu al salatei (Botrytis cinerea), putregaiul 

umed al tulpinii şi frunzelor de salată (Sclerotinia sclerotiorum), putrezirea frunzelor bazale la 

salată (Rhizoctonia solani), îngălbenirea spanacului. Virusul mozaicului castraveţilor la spanac 

(Cucumber mosaic virus in spinach), mana spanacului (Peronospora spinaciae), antracnoza 

spanacului (Colletotrichum spinaciae), ofilirea (fuzarioza) spanacului (Fusarium oxysporum 

f.sp. spinaciae). 

 În localităţile studiate, patogeni care au produs pagube econmice culturilor legumicole 

au fost următorii: tomate – mana tomatelor; ceapa – mana cepei; castraveţi – mana 

cucurbitaceelor şi pătarea unghiulară; fasole – antracnoza fasolei şi arsura bacteriană; în sere 

şi solari: mana tomatelor, putregaiul cenuşiu la tomate, fuzarioza şi verticilioza tomatelor şi a 

cucurbitaceelor. 

 
Dăunători 

Din numeroasa faună dăunătoare prezentă în 

agrobiocenozele legumicole Costache şi colab. (2003) şi 

Călin Maria (2004, 2010), recomandă aplicarea metodelor 

de combatere la depăsirea pragului economic de dăunare 

(PED), pentru următoarele specii de nevertebrate 

dăunătoare: 

- dăunătorii polifagi ai plantelor legumicole, limaxul 

cenusiu – Deroceras agreste L., coropisniţa - Gryllotalpa 

gryllotalpa L., gandacii pocnitori (viermii sarmă) – Agriotes 

spp., buha grădinilor de legume - Agrotis c- nigrum L., buha semănăturilor - Agrotis segetum 

Den. et Schiff. musca plantulelor – Delia florilega Zett. 

- dăunătorii legumelor din grupa verzei: plosniţa roşie a verzei – Eurydema ornatum L., 
plosniţa albastră a verzei – Eurydema oleracea  L., păduchele cenuşiu al verzei – Brevicoryne 

brassicae L., viespea rapiţei – Athalia rosae l., gandacul lucios al rapiţei – Meligethes aeneus 

 



F., puricele negru al verzei - Phyllotreta atra F., puricele vărgat al verzei - Phyllotreta 

nemorum L., puricele de pământ - Phyllotreta undulata Kutsch., gărgăriţa albastră a verzei - 

Baris chlorizans Germ., gărgăriţa neagră a verzei - Baris laticollis Marsh, gărgăriţa galicolă a 

verzei Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.), gărgăriţa tulpinilor de varză Ceuthorrhynchus 

quadridens Panz.), gărgăriţa semincerilor de varză Ceuthorrhynchus assimilis Payk.), 

gandacul albastru al verzei – Colaphellus sophiae Schall., fluturele alb al verzei - Pieris 

brassicae L., albiliţa rapiţei - Pieris rapae L., albiliţa mică - Pieris napi L., buha verzei - 

Mamestra brassicae L., buha legumelor -Polia oleracea L., molia verzei - Plutella xylostella L., 

musca verzei -Chortophila brassicae Bouche 

- dăunătorii legumelor solanacee: nematodul galicol al rădăcinilor – Meloidogyne incognita 

(Kof. et White) Chitw., păianjenul rosu comun Tetranychusurticae Koch, acarianul (păianjenul) 

lat – Hemitarsonemus latus Banks, tripsul comun – Thrips tabacI Lind., tripsul plantelor de 

seră – Heliothrips haemorrhoidalis Bche., tripsul californian – Frankliniella occidentalis P., 

păduchele verde al piersicului – Myzodes persicae Sulzer, păduchele dungat al cartofului – 

Macrosiphum euphorbiae Hott et Fris, păduchele pătat al cartofului – Aulacorthum solanii 

Kalt., musculiţa albă de seră – Trialeurodes vaporariorum Westw., gandacul din Colorado – 

Leptinotarsa decemlineata Say, omida fructelor – Chloridea armigera Hbn., musca minieră a 

serelor Liriomyza trifolii Bugess. 

- dăunătorii legumelor cucurbiatcee: păduchele castraveţilor – Cerosipha gossypii Glov. 

- dăunătorii legumelor bulboase: nematodul bulbilor – Ditylenchus dipsaci Kũhn., acarianul 

(păianjenul) bulbilor – Rhizoglyphus echinopus Fum. et Rob., păianjenul bulbilor Tyrophygus 

putrescentiae Schrank, gandacul albastru al sparanghelului – Crioceri asparagI L., gandacul 

rosu al sparanghelului – Crioceris doudecimpunctata L., gandacul rosu al cepei – Lilioceris 

merdigera L., gărgăriţa cepei –Ceuthorrhynchus suturalis F., musca cepei – Delia antiqua 

Meig., musca usturoiului – Suillia lurida Meig., musca sparanghelului – Platyparea 

poeciloptera Schr. 

- dăunătorii plantelor umbelifere, salatei, andivelor verdeţurilor, sfeclei rosii: nematodul 

galicol al rădăcinilor de morcov Meloidogyne hapla Kit., croitorul păstarnacului – Phytoecia 

ictrerica Schall., molia semincerilor de morcov –Depressaria nervosa Haw., molia morcovului 

– Aethes willina Brahm, musca morcovului – Psila rosae F., musca ţelinei – Piophyla heraclei 

L. 

- dăunătorii culturilor de leguminoase anuale (bob, fasole, mazăre, soia): tripsul mazării - 

Kakothrips robustus WESTW., păduchele verde al mazării – Acyrtosiphon pisum Harr., 

păduchele negru al bobului – Aphis fabae Scop., gărgăriţa mazării – Bruchus pisorum L., 

 



gărgăriţa frunzelor de mazăre – Sitona lineatus L., gărgăriţa fasolei – Acanthoscelides 

obtectus Say., gărgăriţa bobului – Bruchus ruphimanus Boheman, molia păstăilor de mazăre 

– Laspeyrwsia nigricana Steph., molia mazării - Laspeyrwsia dorsana F., molia păstăilor de 

soia – Etiella zinckenella Tr., buha mazării - Mamestra pisi L., musca plantulelor – Delia 

platura Meig. 

În localităţile din jurul Bacăului, Iernutului şi Vidra, dăunătorii care au produs pagube 

economice culturilor legumicole au fost următorii: afidele la tomate, castraveţi, ardei, fasole, 

gândacul din Colorado la tomate, vinete, cartof, puricii verzelor şi larvele de lepidoptere la 

legumele din grupa verzei.  În condiţii de seră şi solar au dezvoltat atacuri puternice următorii 

dăunători: tripsul comun, afidele şi păianjenul roşu comun. 

In ultimii ani, la culturile de legume, în zona Buzău, s-au semnalat atacuri atât 

provocate de patogeni, cât şi de dăunători. 

Cele mai mari probleme în această perioadă au fost provocate de atacul dăunătorilor,  

al bolilor virale şi vasculare. Astfel în anul 2011, s-au semnalat la cultura de tomate în spaţiu 
protejat agenţii patogeni: Botrytis cinerea şi Phythophtora infestans, dar fără a se înregistra 

atacuri semnificative. În cultura din câmp a fost prezentă Phythophtora infestans. 

La cultura de castraveţi în camp şi solar s-au inregistrat: Pseudoperonospora 

cubensis (având un grad mai mare de atac în camp, peste 50 %, chiar şi în condiţii de 

tratamente repetate la intervale de 7 zile) şi Sphaerotheca fuliginea, spre sfarsitul perioadei de 

vegetaţie, când pagubele de productie au fost reduse, deşi gradul de atac a atins valori 

semnificative, fiind peste 60-70%. 

Aceeaşi patogeni s-au semnalat şi la cultura de pepeni galbeni în camp şi spaţii 

protejate, respectiv solar şi seră rece. 

La cultura de ardei in camp s-au semnalat agenţii patogeni Fusarium oxysporum şi 

Verticillium dahliae, primul cu o frecvenţă mai mare la majoritatea soiurilor de ardei. 

La cultura de ceapă butaşi s-a semnalat Erwinia carotovora,dar nesemnificativ. 

La cultura de fasole a fost semnalată antracnoza, Colletotrichum lindemuthianum, dar 

sporadic fără o frecvenţă sau grad de atac semnificativ. 

Au mai fost semnalaţi patogeni şi la alte culturi legumicole, salată şi spanac, morcov şi 

ţelină, varză, patogeni specifici, dar fără a prezenta importanţă din punct de vedere economic. 

Dacă în anul de producţie 2011, patogenii nu au pus probleme majore, cu excepţia 

celor vasculari respectiv Fusarium oxysporum şi Verticillium dahliae, la cultura de ardei, în 

schimb putem spune că a fost un an al atacului masiv de Trips- Thrips spp.  

 



Atacuri de trips s-au mai semnalat la aproape majoritatea culturilor de ardei, tomate, 

castraveţi, fasole, atac foarte puternic la ceapa de butaşi. Tratamentele efectuate cu 

produsele recomandate ca fiind foarte bune în combaterea acestui dăunător, nu s-au dovedit 

eficiente, atacul a persistat şi a crescut în intensitate. Au fost perioade foarte scurte după 

efectuarea tratamentelor când s-au redus populaţiile de dăunători. Condiţiile climatice, seceta 

prelungită şi temperaturile ridicate, au influenţat apariţia, dezvoltarea şi creşterea în intensitate 

a atacului acestui dăunător periculos, greu de combătut. Se impune elaborarea unei tehnologii 

specifice, care să cuprindă toate măsurile ce pot fi cuprinse într-o schemă de combatere 

integrată a tripsului. 

In ultimii ani protecţia plantelor se confruntă şi în ţara noastră cu problemele legate de 

schimbările climatice, schimbări care au influenţat spectrul bolilor şi dăunătorilor semnalaţi la 

legumele cultivate atât în câmp cât şi în spaţii protejate. Sunt foarte rare perioadele în care 

putem vorbi de “conditii normale” din punct de vedere meteorologic. Ne confruntăm cu situaţii 

extreme, când se fac treceri rapide de la frig la cald sau de la perioade excesiv ploioase la 

perioade cu secetă prelungită. 

Acest fapt influenţează în sens negativ buna dezvoltare a plantelor. Astfel trecerile 

bruşte de la o extremă la alta fac ca plantele sa se adapteze mai greu, reducându-le 

rezistenţa la atacul agenţilor patogeni şi al dăunătorilor. Nu acelaşi lucru se poate spune şi 

despre agenţii patogeni şi dăunătorii legumelor. Aceştia se adaptează mai uşor la condiţiile 

extreme, işi crează mult mai uşor forme de rezistenţă, pentru a se perpetua, iar când au 

condiţii de manifestare, atacă cu şi mai multă virulenţă, chiar dacă aceste condiţii prielnice se 

menţin perioade scurte. 

In ţara noastră, monitorizarea bolilor şi dăunătorilor 

plantelor legumicole cultivate, însoţită de studii de caz 

pentru diferite localităţi este la inceput, proiectul nostru 

încercând să aducă noi date în acest domeniu. 

2. - Culegerea şi prelucrarea datelor din localităţile în 
care s-au efectuat chestionarele şi valorificarea 
rezultatelor obţinute. 

Au fost chestionaţi 124 de proprietari de 

exploataţii agricole de semi-subzistenţă (tabelul 3). 

 

 

 

 



Tabelul 3 

Participanţii la studiul de caz 

Specificare Jud. Bacău Jud. Ilfov Jud. Buzău Jud. 
Mureş 

Nr. ferme de semi-subzistenţă 
analizate 

30 32 32 30 

Participanţi – femei   % 43,3 21,9 5 23,3 

                    - bărbaţi % 56,7 78,1 95 76,7 

Profesia fermier % 9,9 87,5 5 93,3 

Alte profesii       % 90,9 12,5 95 6,7 

Vârsta 25 – 35 ani 3,3 6,2 20 3,3 

Vârsta ≥ 35 de ani 96,7 93,8 80 96,7 

Caracterizarea fermelor de semi-subzistenţă a fost următoarea (tabelul 4). 

Tabelul 4 

Caracterizarea fermelor de semi-subzistenţă 

Specificare Jud. Bacău Jud. Ilfov Jud. Buzău Jud. 
Mureş 

Suprafaţa medie a fermei (ha) 1 - 2 0,12 – 0,3 1 – 3 1 – 5 

Din care solarii ( mii mp) 1 - 4 1,2 - 3 0,05 – 0,1 0 – 1 

Nr. vaci şi viţei 1 - 4 0 0 0 – 1 

Nr. oi 1 - 10 0 0 1 – 3 

Nr. porci 1 - 4 1 - 20 0 0 – 2 

Nr. păsări 10 - 40 25 - 80 10 - 15 10 - 20
 

Nivelul de instruire al persoanelor participante la workshop este prezentat în tabelul 5 

Tabelul 5 

Competenţe participanţi la studiul de caz 

Specificare Jud. Bacău Jud. Ilfov Jud. Buzău Jud. Mureş 

1 2 3 4 5 

Cel mult 8 clase (%) 46,6 6,5 15 15

Studii medii (%) 23,3 65,2 50 48,9

 



1 2 3 4 5 

Studii superioare (%) 19,9 25 25 28,6

Altele (%) 10,2 3,3 10 7,5

Agricultura ecologică – cursuri 
(%) 

46,7 3,1 25 100

Agricultura ecologică – studiu 
individual (%) 

53,3 96,9 75 0

Sunt interesaţi de agricultura 
ecologică (%) 

96,7 100 90 100

Nu sunt interesaţi de agricultura 
ecologică (%) 

3,3 0 10 0

 
Temele de interes pentru agricultura ecologică, solicitate de respondenţi sunt 

prezentate în fig. 1.  
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Fig. 1 Teme de interes pentru instruirea în agriculturî ecologică 
 

 

 

 



Formele de instruire solicitate de participanţii la studiul de caz sunt prezentate în fig. 2. 
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Fig. 2 Forme de instruire ale participanţilor la studiul de caz 

 
Veniturile fermelor de semisubzistenţă provin din: 

1. - Vânzarea producţiei obţinute variind între: 0 

lei (în cazul fermelor care produc doar pentru 

consumul propriu şi  100. 000 lei (în cazul 

fermelor care îşi vând pe piaţă propria producţie 

de către unul din membrii familiei). 

2.  – Accesarea măsurilor: 141 “Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă” 1.500 €/ 

an, timp de 5 ani, 111 „Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 

„Modernizarea exploatatiilor agricole” (până la 25.000 pentru instalarea tinerilor fermieri in 

mediul rural), 142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanţa pentru agricultori” precum şi alte măsuri din axele II şi III din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 .  

 

 



Bacău 
 Dintre fermierii chestionaţi, 2 – 

6,66% au e-mail şi 5 – 16,66 % au telefon.   

Vârsta majorităţii participanţilor a fost 

mai mare de 35 de ani:   

-    între 25 – 34 de ani – o persoană – 

3,33%  

- între 35 şi 45 de ani, 7 persoane – 

23,33%,  

- peste 45 de ani, 20 de persoane – 

66,66 %, 

Situaţia prezentată arată că interesul pentru agricultura ecologică şi luarea deciziilor în 

familie aparţin proprietarilor de pământ, care în general sunt persoane mai în vârstă (66,66% 

dintre respondenţi) care au moştenit suprafaţa lucrată. Tinerii între 25 - 34 de ani sunt mai 

puţin atraşi de agricultura ecologică, procentul fiind de numai  3,33%. 

Structura participanţilor a fost următoarea: 

- 17 persoane (56,7%) au fost bărbaţi,  

- 13 persoane – 43,3% au fost femei. Situaţia întâlnită arată că bărbaţii sunt cei care 

coordonează afacerile şi sunt interesaţi de o bună pregătire în domeniul agriculturii ecologice. 

Participanţii au declarat următoarele profesii: 

- fermier - 2 – 6,66%, 

- fermier ecologic – 1 – 3,33%, 

- fost fermier ecologic – 1 – 3,33% 

- viitor fermier ecologic - 3 – 10% 

- specialist agronom, horticultor, medic veterinar 2 – 6,66% 

- Alţii – 21 – 70%. 

 Se observă că cei mai mulţi participanţi nu sunt specialişti şi nu au meseria de fermier 

ca profesie de bază.  

 

 



Ferma  

Suprafaţa totală: 0,8 ha – o persoană – 3,33 %; 0,7 ha – o persoană – 3,33%, 0,5 ha – 2 

 persoane – 6,66%, un ha – 7 persoane – 23,33%, 1,5 ha – 5 persoane – 16,66%, 2 ha – 7 

persoane – 23,33%; 3 ha – 3 persoane – 10% , 3,8 ha – 2 persoane – 6,66%   

din care: 

- teren arabil  0,5 ha – o persoană – 3,33%, 1 ha – 10 persoane – 33,33%, 1,5 ha – 6 

persoane – 20%, 2 ha – 2 persoane – 6,66%, 3 ha – 3 persoane – 10% 

- legume                0,1ha 3- 10%,  0,5ha 5- 16,66%, 2ha 4- 13,33%. 

- teren necultivat 0,1ha 3- 10%, 0,3ha 2- 6,66%, 

- pajişti naturale 0,5ha 4- 13,33%, 1,5ha – 3,33%, 

- păşuni naturale 0,5ha 4- 13,33%, 1,5ha 1- 3,33%, 

- pomi                  2ha 4- 13,33%, 

- viţă de vie 0,2ha 7- 23,33%, 0,5ha 3- 10%, 

      - alte culturi 0,6ha, 2- 6,66% 

Fermele au în majoritatea cazurilor între unul şi două ha. 

Animale:  

- nr. bovine 4, 1 – 3,33%, 3, 2 – 6,66%, 2, 5 – 16,66%, 1, 2 - 6,66;   

- nr. ovine 10 – 1 – 3,33%, 4, 2 – 6,66%, 3, 2- 6,66%, 2, 7 – 23,33%, 1, 3 – 10%; 

- nr. porcine: 4, 2 6,66%, 3, 2 – 6,66%, 2, 7 – 23,33%, 1, 3 – 10%; 

- nr. păsări: 40, 2-6,66%, 30, 4-13,33%, 25, 2 - 6,66%, 20, 3 10%, 15, 4 – 13,33%, 12, 1-
3,33%, 10, 1, 3,33%.  

- familii de albine - alte specii -. 

Proprietarii de exploataţii cresc 1 – 4 bovine, 1 – 10 ovine, 1 – 4 porci, 10 – 40 de păsări. 
2. Competenţe 

2.1 Nivelul de instruire al persoanelor participante la workshop a fost următorul: cel mult 8 

clase  – 14 – 46,66%, liceu, 7 – 23,33%, universitar 4 – 13,33; master 2 – 6,66%, altele, 2 – 

6,66%. 

2.2 Nivelul cel mai înalt de instruire in agricultura ecologica al participanţilor a fost  următorul: 

colegiu 1 – 3,33%, cursuri organizate de firma/instituţie/  asociaţie 3 – 10%, studiu individual, 

16 – 53,33%, altele, 6 – 20%. 

 



 Majoritatea proprietarilor de pământ au cel mult 8 clase, nivelul cel mai înalt de 

instruire în agricultura ecologică s-a efectuat prin studiu individual  53,33%. 

2.4 Referitor la cunoştinţele participanţilor de a lucra cu Internet, e-mail şi alte 

competenţe, răspunsurile au fost următoarele: 

- Ştiu să caut şi pot găsi ceea ce doresc pe Internet: uşor, 9 – 30%, cu oarecare  dificultate 7 

– 23,33%, deloc, 13 – 43,33%. 
- Ştiu cum să descarc documente pe computerul meu: uşor, 5 – 16,66%, cu oarecare 

dificultate, 6 – 20%, deloc 13 – 43,33%. 

 Majoritatea proprietarilor de pământ, nu lucrează cu internetul. 
2.4 Referitor la cunoştinţele participanţilor privind agricultura ecologica şi competenţele în 

domeniu:     

2.4.1. Sunt interesaţi de agricultura ecologică:   Da 29 -. 96,66%   Nu – 1 – 3,33.   

În ceea ce priveşte interesul pentru agricultura ecologică, 96,66 dintre respondenţi s-au 

declarat interesaţi. 

3 Necesităţi de instruire  
3.1 Temele considerate interesante / sau pe care le doresc aprofundate (cele din 
instruirile anterioare privind agricultura ecologică) au fost: 
- Principiile agriculturii ecologice: 6- 20%,   

- Legislaţie / Certificare: 4-13,33%,  

- Sisteme de lucrare a solului: 5- 16,6%,  

- Fertilizarea (aplicarea ingrasamintelor): 6 - 20%, 

- Producerea răsadurilor 13 – 43,33% 

- Înfiinţarea culturilor prin răsad sau semănat direct 7- 23,33%  

- Irigarea: 7- 23,33%,  

- Controlul buruienilor: 8- 26,66%,  

- Protecţia plantelor (managementul dăunătorilor şi bolilor): 9 – 30%,   

- Surse de energie utilizate în agricultura ecologică: 6 – 30%.  

- Valoarea nutritivă a produselor ecologice: 1 – 3,33%,  

- Altele – 2 – 6,66%. 

Temele considerate interesante / sau pe care le doresc aprofundate (cele din instruirile 

anterioare privind agricultura ecologică) au fost: producerea răsadurilor, înfiinţarea culturilor, 

semănatul, irigarea, controlul buruienilor. 

3.2 Nivelul actual şi nivelul dorit de instruire în agricultura ecologică 
1. Nivelul curent de cunoştinţe / abilitaţi (1=scăzut, 2=moderat, 3=ridicat) 

 



- Legislaţia pentru agricultura ecologică/ Certificare şi Standarde: 1, 10 – 33,33%, 2, 6 – 20%. 

- Sistemele de agricultură: convenţional, integrat şi ecologic (asemănări şi diferenţe): 1, 13 – 

43,33%, 2, 4 – 13,33%.  

- Fertilizarea în agricultura ecologica, (de exemplu, tehnologia de compostare, aplicarea 

compostului în managementul buruienilor, compostul şi îmbunătăţirea proprietăţilor solului, 

culturi de acoperire/ protecţie a solului şi aplicarea mulciului în agricultura ecologică, rotaţia 

culturilor în legătură cu substanţele nutritive din sol, gunoiul de la animale şi rotaţia culturilor, 

îngrăşămintele verzi şi culturile de acoperire,  agrobiodiversitatea in legătură cu nutriţia 

plantelor, îngrăşăminte naturale (organice), monitorizarea substanţelor nutritive din sol şi 

nutriţia echilibrată): 1, 12- 40%, 2, 5-16,6%, 3, 5 – 13,5%  

- Controlul buruienilor (lucrările solului, aplicarea mulciului, prăşitul): 1, 11- 36,66%, 2, 6-20%.  

- Protecţia plantelor (de exemplu, capcane cu feromoni pentru monitorizarea şi controlul 

dăunătorilor,  capcane false pentru atragerea insectelor utile, rotaţiile ca o cale de control al 

agenţilor patogeni, agrobiodiversitatea şi protecţia culturilor, practici pentru reducerea 

sensibilităţii plantelor la atacul dăunătorilor şi bolilor, pesticide naturale, controlul biologic al 

dăunătorilor): 1, 9-30%, 2, 7-23,33%. 

- Substanţe agrochimice acceptate în agricultura ecologică: 1, 14-46,44%, 2, 3-10%, -  

- Poluarea mediului: 1. 9 – 30%, 2. 8-26,66%. 

- Manipularea produselor la recoltare şi după recoltare:1. 12-36,66%, 2. 5-16,66%,  

- Ambalare şi depozitare:1. 13 – 43,33%, 2. 3 – 10%,  

- Managementul culturilor (de exemplu, rotaţia culturilor, stabilizarea/constanţa recoltelor): 1. 1 

– 12,4%, 2. 4 – 13,33%, 3. 1 – 3,33%. 

- Mecanizare:1. 12 – 40%, 2. 3 – 10%. 

- Comunicare:1. 14 – 46,66%, 2. 2 – 6,66%. 

2. Nivelul dorit de cunoştinţe / abilităţi (1=scăzut, 2=moderat, 3=înalt), domeniile: 

- Legislaţia pentru agricultura ecologică/ Certificare şi Standarde: 2, 2 – 6,66%, 3, 14 – 

46,66%. 

- Sistemele de agricultură: convenţional, integrat şi ecologic (asemănări şi diferenţe): 2, 2 – 

6,66%, 3, 15 – 50%.  

- Fertilizarea în agricultura ecologica, (de exemplu, tehnologia de compostare, aplicarea 

compostului in managementul buruienilor, compostul şi îmbunătăţirea proprietăţilor solului, 

culturi de acoperire/ protecţie a solului şi aplicarea mulciului în agricultura ecologică, rotaţia 

culturilor în legătură cu substanţele nutritive din sol, gunoiul de la animale şi rotaţia culturilor, 

îngrăşămintele verzi şi culturile de acoperire, agrobiodiversitatea în legătură cu nutriţia 

 



plantelor, îngrăşăminte naturale (organice), monitorizarea substanţelor nutritive din sol şi 

nutriţia echilibrată): 2, 1 – 3,33%, 3, 15 – 50%.  

- Controlul buruienilor (lucrările solului, aplicarea mulciului, prăsitul), 3, 18 – 60%.  

- Protecţia plantelor (de exemplu, capcane cu feromoni pentru monitorizarea şi controlul 

dăunătorilor,  capcane false pentru atragerea insectelor utile, rotaţiile ca o cale de control al 

agenţilor patogeni, agrobiodiversitatea şi protecţia culturilor, practici pentru reducerea 

sensibilităţii plantelor la atacul dăunătorilor şi bolilor, pesticide naturale, controlul biologic al 

dăunătorilor): 2, 1 – 3,33%, 3, 15 – 50%.  

- Substanţe agrochimice acceptate in agricultura ecologica: 2, 3 – 10%, 3, 14 – 466,66%.  

- Poluarea mediului: 2, 2 – 6,66%, 3, 15 – 50%.  

- Manipularea produselor la recoltare şi după recoltare: 2, 2 – 6,66%, 3, 15 – 50%.  

- Ambalare şi depozitare: 3, 16 – 53,33%.  

-Managementul culturilor (de exemplu, rotaţia culturilor, stabilizarea/constanţa recoltelor): 3, 

15 – 50%. 

- Mecanizare: 3, 15- 50%. 

- Comunicare: 3- 17 – 56,66%. 

Nivelul de cunoştinţe în agricultura ecologică este scăzut, majoritatea fiind foarte interesaţi de 

noi cunoştinţe în acest domeniu. 

3.3 Forme de instruire 
Vizite de studiu în ferme ecologice 11- 36,66%  

Poligoane experimentale 7 – 23,33%  

Vizite în câmpuri de colecţie soiuri şi hibrizi 7 – 23,33%  

Ghiduri 10 – 33,33%  

Broşuri 18 - 60%  

CD 4 – 13,33%  

Pliante 14 -  46,66%  

Cursuri de instruire 5 – 23,33%  

Demonstraţii practice 7 – 23,33%  

Participarea la simpozioane 6 - %20  

Organizarea de mese rotunde 3 - 10 %  

Consultanţă 7 – 23,33%  

Asistenţă tehnică 3 - 10%  

Participarea la expoziţii şi târguri naţionale 4 – 13,33%  

Participarea la expoziţii şi târguri internaţionale 4 – 13,33%  

 



Schimburi de experienţă 4 – 13,33%  

Altele 3 - 10%. 

Formele de instruire alese de fermieri au fost: vizite de studiu, poligoane experimentale, vizite 

în câmpuri de colecţie soiuri şi hibrizi, broşuri, pliante, ghiduri. 

 

Vidra 
Au fost chestionaţi un număr de 32 reprezentanţi ai fermelor de semi-subzistenta din cadrul 

bazinului legumicol Vidra, situat in apropierea capitalei, care cuprinde mai multe localităţi cu 

tradiţie în cultivarea legumelor.  

Subiecţii au vârste cuprinse între 30şsi 50 de ani, un număr de 26 din cei intervievaţi 

reprezintând sexul masculin iar 6 sexul feminin. 

      Profesia: majoritatea sunt fermieri cu ferme mici de semi-subzistenta, ferme mici 

legumicole cu suprafeţe cuprinse între 1,2 şi 3 mii mp (predomină culturile de legume în spaţii 

protejate-solarii).  

       În ceea ce priveşte efectivele de animale pe care le deţin cei chestionati, 

situaţia se prezintă în felul urmator: nici unul nu deţin bovine, ovine, dar în procent de 

50% deţin un număr de porci cuprins între 1 si 20 capete. Majoritatea posedă un număr de 

păsări cuprins între 25 şi 80.  
      În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, majoritatea au absolvit liceul iar un sfert dintre 

aceştia au absolvit o facultate. 

      Nivelul de instruire în agricultura ecologică este unul modest, puţini au participat la cursuri 

organizate în acest domeniu, cei mai mulţi având noţiuni dobândite în urma studiului 

individual. Unul singur a obţinut o diplomă în urma frecventării unui curs special în domeniul 

legumiculturii ecologice. 

      În ceea ce priveste dobândirea cunoştinţelor de a lucra cu internetul, peste 50%  ştiu să 

caute şi pot găsi ceea ce doresc pe internet. De asemenea ştiu să descarce documentele pe 

computer. 

Din cei 32 de subiecţi, absolut toţi sunt interesaţi de agricultura ecologică în general şi 

de legumicultura ecologică în special, sperând ca în viitor să constituie o afacere foarte 

profitabilă producând şi valorificând legume biologice. 

         Toţi cei chestionaţi au manifestat interesul de a fi instruiti pe teme privind agricultura 

ecologica. 

         În  urma  realizării chestionarului s-a tras concluzia că nivelul curent de cunoştinte în 

domeniul agriculturii ecologice este în general scazut spre moderat, toţi cei chestionaţi dorind 

 



să ajungă la un nivel înalt de cunoştinţe. Toţi şi-au manifestat dorinţa să parcurgă diferite 

forme de instruire începând cu vizite de studiu în ferme ecologice, câmpuri de colecţie şi 

terminând cu participarea la simpozioane, expoziţii si târguri naţionale şi internaţionale.  

       Nu au lipsit sugestiile în legatura cu agricultura ecologica. Majoritatea doresc să producă 

legume ecologice în primul rând pentru a obţine un profit mai mare însa îşi pun întrebarile: 

unde vând şi cui vând aceste produse?  

Dacă în prezent întampină greutăţi destul de mari în valorificarea legumelor produse în 

sistem convenţional se aşteaptă la întâmpinarea unor greutăţi şi mai mari în valorificarea 

legumelor ecologice pe care sunt obligaţi să le vandă la un preţ mai ridicat. Sugerează 

construirea de spaţii de depozitare care ar duce la siguranţa livrării mărfii, constituind un mare 

beneficiu pentru ei. În prezent întâmpină mari dificultăţi în valorificarea productiei pe care o 

realizează, producţie de legume convenţionale şi nu ecologice. 

     Consideră, de asemenea, că trebuie făcut mai mult pentru a educa consumatorul de 

produse ecologice în general şi în special a-i determina să consume legume ecologice. O altă 

problemă este aceea a perioadei de conversie a terenurilor agricole destinate culturilor 

ecologice care dureaza 3-5 ani. Se intreabă ce pot să producă în acest interval de timp, ce şi 

cum cultivă terenul în această perioadă pentru a-şi asigura veniturile necesare pentru 

dezvoltare,  pentru întreţinerea financiară a familiei, în primul rând asigurarea traiului de zi cu 

zi. 

  În concluzie, in prezent producatorii de legume din bazinul legumicol Vidra, unul din 

cele mai mari din Romania, nu sunt prea optimişti că în viitorul apropiat vor putea sa-şi 

mărească veniturile producând şi valorificând legume ecologice, cu toate că doresc acest 

lucru. 

In vederea realizarii obiectivelor propuse in cadrul proiectului, au fost stabilite zone din 

ţară cu traditie in cultivarea legumelor. Una din aceste zone este si bazinul legumicol Vidra si 

localităţile vecine (Sinteşti, Creţesti, Dobreni, Vărăşti, Valea Dragului, Dărăşti) în care 

majoritatea locuitorilor (peste 90%) se ocupă cu producerea legumelor in spaţii protejate şi pe 

suprafeţe mai mici în câmp. Aceştia beneficiază atât de condiţii pedoclimatice deosebite 

pentru cultura legumelor cât şi de distanţă mică faţă de pieţele din capitală, aceasta facilitând 

foarte mult valorificarea. 

Solurile din aceasta zona pe care sunt amplasate culturile de legume sunt foarte bine 

aprovizionate cu materie organică, producatorii an de an fertillizează aceste terenuri cu gunoi 

de grajd. In privinta fertilizarii legumelor se apropie mult de cerintele culturii biologice, 

perioada de conversie necesitând un interval de timp mai scurt decât in cazul terenurilor 

 



fertilizate an de an cu îngrăşăminte chimice, uneori în cantităţi mari. Condiţiile climatice sunt 

propice pentru cultura legumelor atât în spaţii protejate cât şi în câmp, aceasta explicând şi 

faptul că în această zonă s-a format unul din cele mai mari bazine legumicole din Romania.   

Dacă prin fertilizările organice cu gunoi de grajd producătorii de legume din această 

zonă reduc foarte mult poluarea solului şi a productiei, nu la fel se intamplă în ceea ce 

priveşte combaterea agenţilor patogeni şi a daunătorilor unde se folosesc cantităţi mari de 

substanţe chimice, se efectuează un număr mare de tratamente poluante pentru mediu dar 

mai cu seamă pentru consumatorul de legume. In spaţii protejate producătorii de legume 

combat buruienile în general prin praşile, folosesc într-o măsură mică erbicide. În concluzie, 

pentru trecerea de la sistemul de legumicultură convenţională la sistemul de legumicultură 

ecologică, problema cea mai grea de realizat de către producatori este combaterea prin 

metode biologice a bolilor şi dăunătorilor. 

 Condiţiile economico-sociale în localităţile care formează bazinul legumicol Vidra sunt 

din cele mai bune. Aceste ferme mici de semi-subzistenţă sunt formate în general din membrii 

familiei, parinţi şi copiii acestora, aceştia din urmă specializându-se şi preluând ştafeta din 

mers.  Exploataţiile sunt de mărime mică-medie cu posibilităţi, la mulţi din producători, de 

mărire în special pentru producerea legumelor în câmp. Fiind o zonă cu tradiţie, producătorii 

sunt receptivi la nou, obţin producţii mari şi de calitate. 

 În concluzie, exista premize sigure pentru trecerea la practicarea legumiculturii 

biologice în acest bazin legumicol. Producătorii îşi doresc acest lucru în primul rând pentru a-

şi mări veniturile. Doresc să aprovizioneze piaţa de legume cu produse ecologice, doresc să 

facă export cunoscând faptul că vândute în afara ţării pot obţine un preţ mai mare cu 30-50% 

în comparaţie cu preţul produselor convenţionale. Având în vedere condiţiile foarte propice de 

conversie de la producţia convenţională la cea ecologică, generate de folosirea pe scară largă 

cât mai redusă a produselor chimice din cauza lipsei fondurilor şi concentrarea pe folosirea 

îngrăşămintelor organice provenite de la ferme zootehnice sau din gospodăriile proprii, 

practicarea acestui tip de agricultură poate fi considerată o oportunitate mai cu seamă în 

condiţii de criză economică. Un alt aspect important il constituie cererea din ce in ce mai mare 

atât pe pieţele internaţionale, cât şi în România, cu din ce in ce mai mulţi cumpărători dornici 

să cumpere „un produs adevarat, de la ţară”, echivalentul in accepţiunea acestora al 

produselor ecologice. Succesul acestui tip de legumicultură este influenţat de mai multi factori 

intre care aplicarea corecta a unor tehnologii specifice, certificarea acestora şi valorificarea 

prin intermediul unor organizaţii puternice de producători/fermieri capabile să negocieze un 

preţ avantajos cu potenţialii beneficiari. Ultimul factor care incă nu este elucidat in ţara 

 



noastră, drept pentru care producătorii au incă reţineri destul de mari in practicarea 

tehnologiilor pentru obţinerea de legume ecologice, este valorificarea acestora. 

Prin realizarea unor obiective foarte importante ale proiectului cum sunt: 

experimentarea, integrarea şi optimizarea unor metode şi practici de cultură a legumelor în 

conversie şi agricultură ecologică,  promovarea şi dezvoltarea cooperării între fermele de 

semi-subzistenţă şi cercetarea de profil, în vederea implementării şi evaluării celor mai bune 

rezultate obţinute în cadrul proiectului, producerea de seminţe ecologice certificate si 

asigurarea producatorilor cu astfel de seminte, se creaza premize sigure ca dezvoltarea unei 

legumiculturi ecologice in Romania va fi un succes. 

Buzău 
 

În cadrul sondajului au fost 

intervievate 32 de persoane dintre care 

doar 20 au furnizat date complete şi au 

stat la baza realizării acestui studiu. 

Sub aspectul vârstei, 20% dintre 

subiecţi au între 25 – 35 ani; 15% au între 

35 – 45 ani şi 65% au peste 45 de ani. 

Majoritatea celor chestionaţi au 

fost bărbaţi (95%) şi doar 5% femei. 

În ceea ce priveşte numărul membrilor familiei doar 70% dintre cei chestionaţi au 

răspuns. Familii cu 2 membri au 14,3% dintre cei care au răspuns la această întrebare; 

acelaşi procent se constată şi în cazul familiilor cu 3 sau 5 membri. Familiile cu 4 membri 

reprezintă 28,6%, cele cu 6 membri – 21,4%, iar cele cu 9 membri 7,1%. 

S-au declarat fermieri 5% dintre cei chestionaţi, ei având vârsta cuprinsă între 35 – 45 de ani. 

Viitori fermieri ecologici intenţionează să devină 20% şi ei au peste 45 de ani. Specialiştii au o 

pondere ridicată 35%; dintre aceştia 20% sunt persoane tinere (25 – 35 ani), 5% au vârsta 

cuprinsă între 35 – 45 ani şi 10% au peste 45 de ani. Cei cu alte profesii reprezintă 40% dintre 

care majoritatea au peste 45 de ani (35%) şi 5% au vârsta cuprinsă între 34 – 45 ani.  

O suprafaţă de 1 ha sau mai puţin decât atât au declarat că au 15% (câte 5% pentru 

fiecare categorie de vârstă 25 – 35, 35 – 45 şi peste 45). Cei care au  suprafaţă totală de 2 şi 

4 ha au o pondere de 30% pentru fiecare categorie, în timp ce 10% au 3ha, 5% au 5ha, 5% 

au 6 ha şi 5% au mai mult de 10ha. 

 



 Suprafaţa ocupată cu legume este de 1 ha sau mai mică în 35,3% din cazuri, de 2 ha 

pentru 41,2% şi de 3 ha pentru 23,5%.  

Referitor la nivelul de instruire s-au constatat următoarele aspecte:  

  – 15% au cel mult 8 clase şi au mai mult de 45 de ani;  

– 50% au finalizat liceul, dintre aceştia 5 % au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, iar 

45% au peste 45 de ani; 

– 25% au studii universitare dintre care 15% au între 25 – 35 ani, 5% se încadrează în 

categoria 35 – 45 ani şi 5% au peste 45 de ani; 

 – 5 % au urmat alte forme de educaţie/instruire şi aparţin categoriei 35 – 45 ani. 

Nivelul de instruire în agricultura ecologică s-a realizat prin participare la cursuri (15%), 

studiu individual (75%), liceu (5%) şi altele (5%). 

În ceea ce priveşte cunoştinţele de a lucra cu internet, e-mail şi competenţe s-a 

constatat că toţi subiecţii cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 şi 35 – 45 de ani ştiu să caute şi să 

descarce documente cu uşurinţă.  

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani au pregătire universitară ( 75%) 

sau doctorat (25%), iar cele cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 au pregătire universitară (33,3%), 

pregătire liceală ( 33,3%) sau altele (33,4%). 

Persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani care utilizează cu uşurinţă calculatorul 

reprezintă 7,7% din această grupă şi au studii universitare, 15,4% prezintă o oarecare 

dificultate în desfăşurarea unei astfel de activităţi (50% au 8 clase şi 50% au liceul), 76,9% nu 

folosesc intenetul sau e-mailul (20% au 8 clase şi 80% au liceul). 

Din totalul celor intervievaţi 40% stiu sa caute şi sa descarce uşor ceea ce doresc, 10% au o 

oarecare dificultate şi 50% nu ştiu să folosească un calculator.  

Majoritatea celor care au participat la sondaj 

(peste 90%) şi-au manifestat interesul cu 

privire la temele de interes prezentate în 

chestionar. O situaţie similară s-a înregistrat 

şi în cazul formelor de instruire. Toţi cei 

chestuinaţi doresc să ajungă la un nivel înalt 

de instruire în agricultura ecologică. 

Iernut 
Din studiul chestionarelor privind 

cerinţele utilizatorilor Proiectului ADER 3.3.2 referitoare la Agricultura ecologică, s-a constatat 

că la un număr de 30 de fermieri, fermieri ecologici şi viitori fermieri ecologici, din care 23,33% 

 



femei iar restul bărbaţi cu vârste cuprinse între 22-50 ani, având o suprafaţă totală de 160 de 

hectare, teren arabil 155 hectare din care 48 hectare legume (vinete, ardei, ceapă, varză), şi 

cu animale în număr de 13 de bovine, 66 ovine, 22 porcine şi 500 păsări. 

Cei 30 de fermieri toţi au studii de specialitate (facultate, liceu, cursuri) toţi au 

cunoştinţe PC, pentru a găsi uşor ceea ce doresc pe internet şi sunt interesaţi toţi de 

agricultura ecologică.  

Datorită politicii în contextul standardelor actuale din Europa există aceasta necesitate 

de practicare a unor tehnologii performante cu impact pozitiv asupra sănătăţii consumatorilor 

prin calitatea şi gustul unanim apreciat a legumelor produse pe sol în sistem ecologic. 

Printr-o agricultură ecologică creşte eficienţa ecologică prin utilizarea resurselor 

naturale, input-urilor tehnice şi resurselor financiare în sisteme tehnologice de cultură şi de 

creşterea animalelor (extensiv, intensiv, conservativ, tradiţional şi ecologic). 

Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani şi a orientării spre o agricultură ecologică 

sunt necesare cunoştinţe cât mai vaste privind: principiile agriculturii ecologice, 

legislatie/certificare, sisteme de cultură a solului, fertilizarea (aplicarea ingrasamintelor), 

producerea răsadurilor, înfiinţarea culturilor prin răsad sau semănat direct, irigarea, controlul 

buruienilor, protectia plantelor, surse de energie utilizate în agricultura ecologică, metode şi 

practici de reducere a consumurilor energetice în fermele ecologice, valoarea nutritiva a 

produselor ecologice şi altele. 

Toţi cei chestionaţi au un nivel moderat spre ridicat de cunoştinţe privind temele de 

instruire în agricultură: legislatia pentru agricultura ecologica/certificare si standarde, 

sistemele de agricultura: conventional, integrat si ecologic (asemanari si diferente), fertilizarea 

in agricultura ecologica, controlul buruienilor (lucrarile solului, aplicarea mulciului, prasitul), 

protectia plantelor, substante acceptate in agricultura ecologica, poluarea mediului, 

manipularea produselor la recoltare si dupa recoltare, mecanizare, comunicare, altele şi 

doresc cu toţii un înalt nivel de cunoştinţe.  

Ca materiale de instruire respondenţii au ales: ghiduri broşuri, CD-uri, pliante, precum 

şi alte forme de instruire: vizite de studiu în ferme ecologice, vizite în câmpuri de colecţie 

soiuri şi hibrizi, cursuri de instruire, participarea la simpozioane, organizarea de mese rotunde, 

consultanţă, asistenţă tehnică, participarea la expoziţii şi târguri naţionale, schimburi de 

experienţă şi altele. 

 Întrucât în zona bazinului legumicol Iernut – Cuci – Cipău îşi desfăşoară activitatea un 

număr aşa de mare de fermieri care deţin ferme ecologice, s-ar dori formarea unei asociaţii 

legumicole-agricole, în vederea obţinerii unei strânse colaborări între fermieri (între ei) şi 

 



cercetare – consultanţă pentru fermieri,  perfecţionarea tehnologiilor: producerea de răsad, 

rotaţia culturilor – folosirea leguminoaselor, folosirea îngrăşămintelor organice provenite din 

fermele zootehnice, a compostului din ciupercării, resturi organice, folosirea unor metode de 

combatere biologică a dăunătorilor (feromoni), asocierea suprafeţelor în vederea irigării (de la 

mai multe ferme), toate acestea având drept scop obţinerea unor producţii ridicate şi de o 

valoare calitativă net superioară.   

 Fermierii chestionaţi ar mai dori şi înfiinţarea unui centru de depozitare-livrare a 

produselor legumicole pentru eliminarea intermediarilor şi creşterii eficienţei economice a 

produsului finit în favoarea lor. 

 Performanţele în agricultură şi în special în legumicultura ecologică vor putea fi date 

de o nouă schimbare în relaţia CERCETARE – INFORMARE – FERMIER – bazată pe o 

strategie de optimizare a progresului genetic al soiurilor şi hibrizilor româneşti. 

 Unul din factorii cu cel mai înalt grad de risc pentru producţia legumicolă îl reprezintă 

seceta prelungită mai ales în perioadele în care alternează seceta atmosferică (sub 40%) cu 

cea pedologică (scăderea drastică a umidităţii din sol).  

 Soiurile şi hibrizii româneşti sunt astfel creaţi să prezinte toleranţă la factorii adverşi de 

mediu (stres termic şi hidric). 

 Concluzii:  
S-au efectuat 4 workshop-uri la: S.C.D.L. Bacău, I.C.D.L.F. Vidra, S.C.D.L. Buzău, 

S.C.D.L. Iernut, la care au participat 86 de persoane. S-a redactat un chestionar, pentru 

caracterizarea şi cunoaşterea necesităţilor de instruire ale fermelor de semi-subzistenţă. 

 Au fost intervievati 124 de proprietari de ferme de semi-subzistenţă din: 

 - Judeţul Ilfov: Sinteşti, Creţeşti, Dobreni, Vărăşti, Valea Dragului, Dărăşti. 

 - Judeţul Bacău: Bacău, Lipova, Corbasca, Filipeşti, Nicolae Bălcescu, Iteşti, Traian, 

Orbeni, Roşiori.  

 - Judeţul Buzău – Buzău. 

 - Judeţul Mureş: Cipău, Lăscud, Iernut, Dateş, Cuci, Zau, Ogia, Sf. Gheorghe, Şeulia 

de Mureş, Cheţani, Lechinţa, Deag. 

Analiza chestionarelor a relevat că interesul pentru agricultura ecologică şi luarea 

deciziilor în familie aparţin proprietarilor de pământ. Aceştia în general sunt persoane mai în 

vârstă, care au moştenit suprafaţa lucrată. Tinerii sub între 25 - 35 de ani sunt mai puţin atraşi 

de agricultură. 

 



Bărbaţii sunt cei care coordonează afacerile şi sunt interesaţi de o bună pregătire în 

domeniul agriculturii ecologice. Cei mai mulţi respondenţi nu erau specialişti şi nu aveau 

meseria de fermier ca profesie de bază.  

            Fermele au avut în majoritatea cazurilor între unul şi două ha. 

Proprietarii de exploataţii chestionaţi cresc 1 – 4 bovine, 1 – 10 ovine, 1 – 4 porci, 10 – 

40 de păsări. 

Majoritatea proprietarilor de pământ au cel mult 8 clase. Nivelul cel mai înalt de 

instruire în agricultura ecologică s-a efectuat prin studiu individual  53,33%. 

Majoritatea proprietarilor de pământ, nu lucrează cu internetul. 
 În ceea ce priveşte interesul pentru agricultura ecologică, majoritatea respondenţilor s-

au declarat interesaţi. 

Temele considerate interesante / sau pe care le doresc aprofundate (cele din instruirile 

anterioare privind agricultura ecologică) au fost: producerea răsadurilor, înfiinţarea culturilor, 

semănatul, irigarea, controlul buruienilor. 

Nivelul de cunoştinţe în agricultura ecologică este scăzut, majoritatea fiind foarte 

interesaţi de noi cunoştinţe în acest domeniu. 

Formele de instruire alese de fermieri au fost: vizite de studiu, poligoane 

experimentale, vizite în câmpuri de colecţie soiuri şi hibrizi, broşuri, pliante, ghiduri. 

Caracterizarea pedologică şi climatică a localităţilor analizate a relevat că sunt 

favorabile culturii legumelor. 

Veniturile fermelor de semisubzistenţă provin din: 

 1. - Vânzarea producţiei obţinute variind între: 0 lei (în cazul fermelor care produc doar 

pentru consumul proipriu şi 100. 000 lei (în cazul fermelor care îşi vând pe piată propria 

producţie de către unul din membrii familiei). 

 2. – Accesarea măsurilor: 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 1.500 

€/ an, timp de 5 ani, 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 

„Modernizarea exploatatiilor agricole” (până la 25.000 pentru instalarea tinerilor fermieri in 

mediul rural), 142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanţa pentru agricultori” precum şi alte măsuri din axele II şi III din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 .  
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