
Lucrari de intretinere a culturilor legumicole 

 

Lucrarile de intretinere au o importanta deosebita in realizarea urmatoarelor obiective: 

- Obtinerea efectelor economice maxime prin aplicarea rationala a mecanizarii, chimizarii si 

irigarii; 

- Prevenirea degradarii si poluarii solului in scopul obtinerii legumelor de calitate superioara; 

- Aplicarea, dupa norme fundamentate privind dezvoltarea individuala a plantelor, a 

operatiunilor de dirijare a cresterii si fructificarii, precum si folosirea corespunzatoare a 

substantelor bioactive, cu actiune specifica sau nespecifica. 

 

Lucrarile de intretinere a culturilor legumicole sunt prezentate in doua grupe: 

- Cu caracter general, aplicate dupa norme si tehnici comune de executie, la toate speciile; 

- Cu caracter special (particular), aplicate anumitor culturi sau situatii aparte. 

 

Lucrarile cu aplicare generala sunt: afanarea solului si combaterea crustei; mulcirea 

solului, prevenirea aparitiei si combaterea buruienilor; masuri pentru mentinerea desimii 

plantelor in cultura; prevenirea pierderilor de recolta cauzate de boli si daunatori; fertilizarea 

faziala; irigarea. 

 

1.  Afanarea solului si combaterea crustei se aplica pe solurile grele si tasate, cu scopul 

rasaririi uniforme a plantelor. 

 

2. Mulcirea solului are efecte multiple: imbunatatirea regimului de umiditate, de caldura, 

combaterea buruienilor, protejarea culturilor impotriva temperaturilor scazute si evitarea 

deprecierii calitative a produselor legumicole. Lucrarea consta in acoperirea solului cu 

diferite materiale organice (paie, mranita, gunoi de grajd semifermantat, turba) sau 

sintetice (hartie speciala, folii din mase plastic). 

 



3. Prevenirea aparitiei si combaterea buruienilor se realizeaza prin masuri care au drept scop 

reducerea rezervei de seminte de buruieni din sol: prasit, plivit, mulcirea solului sau 

erbicidare. 

- Prasitul se face in faza cand buruienile sunt mici si nu au muguri vegetativi formati. 

- Plivitul sa face cand buruienile sunt mici, iar solul este reavan pentru ca plantele sa se smulga 

usor din radacini. Se aplica la culturile cu desime mare, pe randurile de plante. Dupa plivit solul 

ramane tasat, fapt ce impune lucrarea de afanare. 

- Erbicidarea se realizeaza cu ajutorul erbicidelor specifice, respectand perioada de aplicare si 

doza pentru fiecare specie. Erbicidele nu inlocuiesc si nu exclud celelalte lucrari de intretinere 

ale solului. 

 

4. Optimizarea desimii culturilor se face prin lucrarea de completare a golurilor: 

- In culturile infiintate prin semanat direct se face o reinsamantare folosind seminte umectate sau 

preincoltite. 

- In cazul tomatelor, salatei, ridichlor de vara si de iarna, golurile se completeaza cu plantule 

rezultate de la rarirea pe rand sau din randuri alaturate. 

- La culturile infiintate prin rasad, golurile se completeaza dupa 4-5 zile de la plantare cu 

rasaduri retinute special pentru acest scop, din acelasi soi si de aceeasi varsta. 

 

5. Prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor include masuri preventive si curative. 

- Masurile preventive se refera la: folosirea soiurilor cu rezistenta naturala ridicata, a semintelor 

si a materialului de plantat sanatos, liber de boli si daunatori, la respectarea rotatiei culturilor si 

distrugerea buruienilor. 

- Masurile curative cuprind tratamentele aplicate culturilor, cu insecticide si fungicide specifice, 

chimice sau biologice, respectand dozele de aplicare corespunzatoare fiecarei fenofaze, precum 

si destinatiei culturilor. 

 

6. Fertilizarea faziala are drept scop asigurarea nutrientilor necesari dezvoltarii plantelor in 

fiecare faza de crestere, precum si corectarea carentelor in microelemente. 

 

https://farmbee.ro/cultivarea-plantelor/pesticide/erbicide
https://farmbee.ro/cultivarea-plantelor/pesticide/insecticide
https://farmbee.ro/cultivarea-plantelor/pesticide/fungicide


7. Irigarea trebuie aplicata si dirijata diferentiat, in functie de cultura si in concordanta cu 

regimul hidric. 

 

 

Lucrarile cu caracter special (particular) 

Raritul se face la culturile legumicole infiintate prin semanat in randuri sau in cuiburi. 

Lucrarea se face manual si are drept scop inlaturarea, prin smulgere, a plantelor mai putin 

dezvoltate sau a celor care sunt de prisos, respectand desimea corespunzatoare culturii. 

Momentul raritului se stabileste in functie de specie si de vigoarea plantelor. La unele specii 

(morcov, patrunjel, pastarnac), raritul se face in doua etape, plantele rezultate putand fi 

consumate. La alte specii (salata, tomate, castraveti, ardei, sfecla), plantele rezultate pot fi 

folosite la completarea golurilor din cultura. Lucrarea de rarit poate fi eliminata daca se folosesc 

la semanat seminte drajate. 

Bilonatul si musuroitul sunt lucrari ce au drept scop crearea conditiilor de emitere a 

radacinilor adventive (tomate, castraveti), tuberizarea (cartof), rezistenta mai mare a plantelor la 

actiunea vanturilor dominante si inalbirea partilor comestibile (andive, sparanghel, praz, telina 

pentru petiol, feniculul de Florenta). Pe suprafete mici, lucrarile se fac manual, cu sapa sau 

sapaliga de gradina, prin adunarea pamantului in jurul plantei. 

Dirijarea dezvoltarii plantelor specifica fiecarei culturi, se asigura prin: tutorat, palisat, 

copilot, ciupit, carnit si defoliere. 

- Tutoratul se aplica plantelor agatatoare (fasole, castraveti) sau la cele care se conduc cu crestere 

inalta (tomate nedeterminate) pentru mentinerea pe vertical putand folosi ca suporti diferite 

materiale. 

- Palisatul consta in dirijarea si sustinerea plantelor din acelasi rand pe spalier; se foloseste la 

culturile din spatii protejate (tomate, ardei gras, vinete, castraveti). Prin acest mod de sustinere al 

plantelor pe vertical, se valorifica mai eficient spatiul si se mareste gradul de acces la plante 

pentru aplicarea lucrarilor de intretinere. 

- Copilitul consta in suprimarea lastarilor (copililor) care apar pe planta, de obicei la subtioara 

frunzelor, inainte ca acestia sa depaseasca lungimea de 5 cm, deoarece sunt mari consumatori de 

substante de rezerva si intarzie cresterea si maturarea fructelor. 



- Ciupitul consta in suprimarea varfului de crestere a ramificatiilor laterale ale lastarului, in 

scopul dirijarii fructificarii la castraveti si pepeni galbeni in spatiile protejate. 

- Carnitul consta in suprimarea varfului de crestere al tulpinii principale in scopul opririi cresterii 

sale in inaltime si a limitarii numarului de fructe pe planta. Lucrarea se face manual, lasand 

deasupra ultimului fruct format 2-3 frunze. 

- Defolierea se face cu scopul de a realiza o aeratie si o iluminare corespunzatoare a plantelor. Se 

inlatura de pe planta frunzele imbatranite pana la nivelul etajelor de fructificare cu rodire 

epuizata. 

  



Lucrări de îngrijire la plantația de viță de vie 

 

În culturile viticole, luna iunie este dedicată în cea mai mare parte lucrărilor în verde, 

executate asupra lăstarilor, cu scopul de a optimiza cantitatea și calitatea producției de struguri și 

de a proteja plantele împotriva bolilor. Foarte importantă este monitorizarea bolilor principala și 

aplicarea eficientă a tratamentelor fitosanitare, în special pe durata înfloririi.  

 

1. Lucrări la vița de vie în iunie. Aplicarea tratamentelor fitosanitare 

Înainte de toate, în luna iunie este vitală continuarea tratamentelor fitosanitare împotriva bolilor 

cele mai frecvent întâlnite la vița de vie: mana și făinarea. Este recomandată utilizarea pompelor 

pentru stropit, ce ușurează munca și este o metodă mai sigură pentru sănătate. Tratamentele 

trebuie aplicate înainte ca vița de vie să înflorească, pentru ca planta să fie protejată pe durata 

înfloririi. În această perioadă încep, de asemenea, tratamentele împotriva putregaiului cenușiu, 

aplicate după înflorire și efectuarea legării. 

 

2. Lucrări la vița de vie în iunie. Copcitul (în plantațiile tinere) 

În cazul în care aveți plantații viticole tinere, la sfârșitul lunii se practică copcitul, lucrare ce are 

rolul de a fortifica planta. Desfaceți mușuroiul din jurul plantei și creați o copcă ce scoate la 

vedere punctul de altoire. Îndepărtați rădăcinile altoiului cu ajutorul unui cuțit special și acoperiți 

copca din nou cu pământ. Cel mai indicat este să realizați această lucrare în zilele înnorate sau 

după apusul soarelui, deoarece razele solare pot afecta lăstarul descoperit. 

 

3. Lucrări la vița de vie în iunie. A doua legare a lăstarilor 

Pentru plantele dezvoltate se face a doua legare a lăstarilor. Ajunși la dimensiuni mari, aceștia 

pot începe să se aplece sub propria greutate, iar planta poate rămâne fără spațiu pentru a respira 

și a se dezvolta, devenind totodată tot mai vulnerabilă la boli. Puteți lega fiecare lăstar de sârma 

spalierului individual sau în perechi de câte doi-trei. Este recomandată utilizarea firelor elastice 

din PVC pentru legare, pentru a evita strangularea lăstarilor. 

 

 



4. Lucrări la vița de vie în iunie. Lucrările de prășit 

Prășitul este foarte important pentru sănătatea plantei, deoarece buruienile pot consuma apa 

necesară lăstarilor din sol. Prășitul se poate efectua manual, cu sapa, sau mecanic, cu utilaje 

specifice viței de vie, la o adâncime de 5-8 cm, și trebuie executată de câte ori se observă 

creșterea unu strat vegetativ în jurul lăstarilor. Administrarea îngrășămintelor chimice poate fi 

combinată cu efectuarea lucrărilor de prășit pentru eficientizarea timpului dedicat lucrărilor viței 

de vie 

 

5. Lucrări la vița de vie în iunie. Plivitul lăstarilor 

Plivitul lăstarilor constă în înlăturarea lăstarilor crescuți din muguri de lemn vechi, din portaltoi 

sau din coardele lăsate pentru rod, precum și restul celor care nu au rod, cu excepția celor 

proveniți din cepi de înlocuire. Lucrarea se execută imediat după ce apar inflorescențele, în mod 

normal spre sfârșitul lunii mai, și trebuie continuată pe parcursul lunii iunie. În zonele în care 

există pericol de îngheț, este recomandată executarea operațiunii după ce pericolul dispare. 

 

Plivitul se poate executa cu mâna, apăsând cu degetul mare la baza lăstarului nedorit și apoi 

desprinzându-l de la locul de inserție, însă pot fi folosite și unelte speciale. 

 

Recomandările diferă și în funcție de soi: dacă la soiurile care produc mulți lăstari fertili, precum 

Cardinal sau Chassela Dore, lăstarii care nu fac rod pot fi pliviți în totalitate, la cei care produc 

un număr mare de lăstari fără rod –Regina Viilor, Muscat de Hamburg – se lasă câte un lăstar 

neroditor pentru fiecare 2-3 dintre cei cu rod. 

 

Lucrarea trebuie executată cu prudență pentru a nu dezechilibra butucii și trebuie terminată în 7-

10 zile de la începutul ei în toată via. Importanța constă în redistribuirea resurselor solului către 

lăstarii sănătoși și scăderea șanselor de îmbolnăvire a plantei. 

 

6. Lucrări la vița de vie în iunie. Copilitul 

Copilitul constă în scurtarea sau, după caz, suprimarea lăstarilor care nu au rod crescuți de la 

baza tulpinei viței de vie (copili). În cazul scurtării, aceștia pot fi retezați până la 4-5 frunze; 

astfel, partea rămasă pe lăstari ajută la hrănirea și diferențierea mugurilor de iarnă, și în același 



timp asigură o expunere mai consistentă la soare a lăstarilor roditori și micșorarea resurselor 

consumate de copili. Se poate face odată cu a doua sau a treia legare a lăstarilor. 

 

Lucrarile de intretinere care trebuie efectuate in mare in decursul unui an intr-o vie pe rod sunt 

urmatoarele: 

 

 Revizuirea spalierului se poate face in timpul anotimpului rece. Acest lucru presupune 

indreptarea stalpilor de sustinere a viei si intinsul sarmelor sau inlocuirea acestora, daca 

sunt ruginite sau rupte; 

 Taierile in uscat, despre care vom vorbi pe larg in cele ce urmeaza; 

 Dirijarea coardelor (legarea viei) se va face obligatoriu inainte de dezmugurit. Respectarea 

acestei reguli previne scuturarea ochilor, foarte sensibili in aceasta faza; 

 Aratura de primavara, obligatorie in podgorii; 

 Legatul lastarilor trebuie facut de patru ori in perioada de vegetatie, atunci cand acestia 

ating 30-50 de centimetri. Trebuie fie legati cu sarma, fie petrecuti intre sarme, pentru 

formarea unui perete vegetal; 

 Vita de vie trebuie prasita de patru ori atunci cand e in vegetatie. Acest procedeu va 

asigura afanarea solului. Se poate face mecanic sau, pe suprafete mici, manual, cu sapa; 

 In decursul unui an trebuie efectuate mai multe tratamente fitosanitare impotriva manei, 

fainarii si a putregaiului cenusiu. Daunatori precum molia vitei vor fi tinuti la distanta tot 

prin tratamente. In conditii normale trebuie aplicate in jur de 3-4 tratamente: cand lastarii 

au pana la 8 frunze, inainte de inflorit, dupa inflorit si la formarea strugurilor; 

 

Reglarea proceselor de crestere si rodire se realizeaza prin lucrari in verde, care pot include: 

 Plivitul lastarilor – se vor indeparta lastarii crescuti din portaltoi, cei fara rod, care pornesc 

din butuc, o parte din lastarii lipsiti de rod de pe coardele anuale si lastarii de pe tulpini; 

 Normarea incarcaturii de inflorescente – struguri – doar pentru soiurile de struguri de 

masa, pentru o cultura mai mare se indeparteaza o parte din inflorescente; 

 Ciupitul lastarilor – un procedeu in cadrul caruia se va indeparta varful lastarilor fertili 

inainte a acestisa sa infloreasca, pentru a imbunatati conditiile de hranire a florilor; 



 Carnitul lastarilor – se suprima varful tuturor lastarilor, indiferent daca poarta sau nu rod, 

procedeul se aplica inainte de coacerea strugurilor si are ca scop dirijarea substantelor 

asimilate catre struguri si coarde; 

 Copilitul – suprimarea cu totul a lastarilor anticipati. Se efectueaza cand lastarii au 6-7 

frunze. Se lasa 4-5 frunze la baza; 

 Desfrunzitul partial – este recomandat mai ales in regiunile cu toamne reci si in special 

soiurilor de vie cu frunzis bogat sau la cele de calitate superioara, care sunt mai sensibile la 

mucegai. Acest procedeu va asigura strugurilor mai multa lumina si un proces de coacere 

uniform. 

 Recoltarea strugurilor; 

 Fertilizarea solului, care se efectueaza toamna, o data la patru ani – 40 de tone de gunoi de 

grajd pe hectar, 450 de kilograme de superfosfat pe hectar si 300 de kilograme de sare 

potasica pe hectar; 

 Aratura de toamna 

 


