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Introducere
în prezent, o agricultură modernă şi performantă, care să asigure producţii superioare din
punct de vedere cantitativ şi calitativ şi o eficienţă economică ridicată, se poate realiza numai
în condiţiile unei organizări şi dotări corespunzătoare a producţiei şi asigurarea managemen
tului adecvat (Ciofu, Ruxandra şi Apahidean, S. 2004).
Sistemul de agricultură intensivă, apărută la începutul secolului XX, bazat pe mecaniza
re şi chimizare excesivă, care trebuia să rezolve producţia de alimente la nivelul cerinţelor, sa dovedit mai puţin corespunzătoare deoarece nu a avut în vedere consecinţele acestui tip de
exploatare. Excesele făcute în domeniul chimizării, mai ales, au condus la poluarea mediului
şi a produselor, iar mecanizarea şi alte măsuri tehnologice, ca şi irigaţiile excesive, aplicate
neraţional, au contribuit la degradarea solului prin tasare, eroziune, exces de umiditate, salinizare, etc. Totuşi, în viitor, pentru obţinerea producţiilor ridicate şi eficiente, nu se poate re
nunţa la chimizare, mecanizare şi irigare, dar aceste măsuri trebuie aplicate cu mare precizie,
prin tehnologii adecvate, valorificând la maxim resursele naturale şi cele biologice.
Doar o agricultură intensivă, care poate să producă mai mult şi numai alimente de calita
te, poate deveni viabilă, dacă are în vedere pe lângă aspectele economice şi pe cele ecologice.
Agricultura durabilă trebuie să îmbine tehnicile tradiţionale cu tehnologii nepoluante sau cât
mai puţin poluante, folosind echipamente modeme (maşini şi utilaje performante), soiuri pro
ductive şi rezistente sau tolerante (la boli, dăunători, intemperii), seminţe de calitate, produse
chimice cât mai puţin poluante şi o serie de măsuri agrotehnice şi de igienă culturală eficiente
(Budoi, Gk şiPenescu, A 1996).
în cadrul producţiei agricole legumicultura este o ramură cu un înalt grad de intensivitate
şi o pondere deosebită, cu implicaţii majore în economia naţională şi în alimentaţia popula
ţiei. Locul şi rolul legumiculturii sunt determinate de favorabilitatea climei şi solurilor din
ţara noastră pentru creşterea şi dezvoltarea multor specii de plante legumicole, tradiţia înde
lungată şi priceperea cultivatorilor, existenţa unei importante pieţe de desfacere, etc.
In legumicultura ţării noastre, deşi se practică pe suprafeţe relativ reduse care depăşesc
cu puţin 2 % din suprafaţa arabilă, volumul producţiei reprezintă mai mult de 10 % din tota
lul producţiei vegetale. Raportat la UE şi ţările din centrul Europei, din punct de vedere al
suprafeţei totale cultivate cu legume la nivelul anului 1995, România s-a situat pe locul 5
după Spania, Iugoslavia, Italia şi Franţa (Dumitreseu, M. şi colab. 1997; Ciofu, Ruxandra şi
Apahidean, S. 2004).
In strategia alimentară, alături de alte produse vegetale, legumele au ocupat dintotdeauna
un loc important. Ponderea pe care o are consumul de legume în alimentaţia populaţiei con
stituie un indicator de apreciere a nivelului de trai al unui popor. Pentru alimentaţia zilnică a

unui om adult (aprox. 3.000 calorii) sunt necesare 714 g alimente de natură animală şi 1225 g
alimente de origine vegetală din care aproximativ 300-400 g de legume, ceea ce reprezintă un
consum total anual de 110-148 kg legume. Consumul mediu de legume în ţările din UE este
de 121 kg/an/cap de locuitor, în timp ce România, cu un consum mediu de 149 kg/an/cap de
locuitor, se situează printre ţările mari consumatoare de legume din lume (Voiam, V. 2002 a;
Ciofu, Ruxandra şi Apahidean, S. 2004).
în consumul total de 125-150 kg legume/an/cap de locuitor (după diferiţi autori şi anul
de referinţă) nu este inclus şi consumul de cartofi care, după Draica, C. (1996); Draica, C. şi
Caduc, C. (1999), ajunge la aproximativ 75-80 kg/an.
Pentru a satisface cât mai bine necesităţile populaţiei este nevoie de asigurarea sortimen
tului de legume în stare proaspătă pe o perioadă cât mai lungă a anului. In afara sezonului
principal, acest lucru se realizează prin culturile extratimpurii şi timpurii, obţinute în spaţii
protejate (sere, solarii, răsadniţe, etc) sau în câmp deschis, mai ales în zonele cu condiţii cli
matice favorabile.
Pe lângă însemnătatea din punct de vedere alimentar, legumele prezintă şi o deosebită
importanţă economică şi socială. Astfel cultura legumelor, mai ales a celor extratimpurii şi
timpurii, prin caracterul lor intensiv, oferă posibilitatea folosirii raţionale şi permanentă a
forţei de muncă şi a terenului prin culturi succesive şi/ sau asociate. Pe lângă acestea asigură
şi venituri substanţiale, mai ales în prima parte a anului, când încă culturile de bază nu pot fi
valorificate (Voican, V. 2002 a; Ciofu, Ruxandra şi Apahidean, S. 2004) .
Legumicultura reclamă o înaltă specializare a forţei de muncă, cunoştinţe mai variate,
tehnologii specifice, o bază tehnico-materială mai scumpă, diversificată şi specializată, pe
lângă investiţii foarte ridicate. Investiţiile care se fac pentru înfiinţarea şi întreţinerea acestor
culturi depăşesc de 5-7 ori pe cele care sunt necesare, de exemplu, în cazul cerealelor (Ciofu,
Ruxandra şi Apahidean, S. 2004).
Pentru realizarea unor producţii ridicate şi de calitate, eliminarea cauzelor producătoare
de pierderi şi de depreciere a producţiei trebuie să constituie unul dintre principalele obiective
în toate fermele specializate sau micile gospodării ţărăneşti. între factorii cauzatori de mari
pierderi, pe lângă boli şi dăunători, buruienile ocupă un loc important în lupta împotriva bu
ruienilor putem utiliza o gamă vastă de măsuri integrate de mare eficienţă, mai puţin costisi
toare şi mai puţin poluante, prin: erbicidare, lucrări mecanice şi manuale, măsuri agrotehnice,
de igienă fitosanitară, etc. La combaterea chimică, însă, trebuie avut în vedere alegerea cu
mult discernământ a erbicidelor autorizate, utilizarea strictă la minimul necesar a acestor sub
stanţe chimice şi folosirea unor echipamente performante de stropit (Frăncu, Georgeta 1980;
1996 a; 1999 a; Berindei, A£ 1985 a; Plămădeală, B. 1995; Berea, A£ 1998; Ianosi, S. şi
Boţoman, Gh. 2004f; Chilom, Pelaghia 2004 c).

Scopul acestei lucrări de doctorat este de a aduce o modestă contributie la îmbunătăţirea
tehnologiilor şi a creşterii eficienţei de combatere integrată a buruienilor din culturile de car
tof pentru consum timpuriu şi de vară, din principalele bazine de cultură, prin combinarea
practicilor tradiţionale şi utilizarea raţională a erbicidelor, în vederea îmbunătăţirii nivelului şi
a calităţii producţiei, pe lângă creşterea rentabilităţii culturii şi ocrotirea mediului înconju
rător.
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