
Cultivarea legumelor şi 
fructelor în sere şi solarii

Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea?
Noi ştim cum



Cadrul legislativ – Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova

Republica Moldova. Parlamentul 

Republicii Moldova. Lege cu 

privire la principiile de 

subvenționare a producătorilor 

agricoli : nr. 276 din 16.12.2016 // 

Monitorul Oficial. - 2017. - Nr 67-71. 

- P.8-17.  



Republica Moldova. Guvernul Republicii 

Moldova. Hotărîre cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare 

a producătorilor agricoli pentru anul 2016 

(Secţiunea a 2-a. Măsurile de sprijin. Prioritatea I. 

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar 

prin restructurare şi modernizare. Măsura 1. 

Investiţii în exploataţiile agricole pentru 

restructurare şi adaptare la standardele Uniunii 

Europene. Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor 

pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren 

protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)), (Lista 

echipamentului, utilajului, materialelor de 

construcţie noi pentru sere, solarii şi tuneluri): nr. 

910 din 25.07.2016  // Monitorul Oficial. - 2016. -

Nr 247-255. - P. 56-89



. 

Republica Moldova. Guvernul 

Republicii Moldova. Hotărîre cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor fondului 

de subvenţionare a producătorilor agricoli 

pentru anul 2015 (Domeniul 1. Creşterea 

competitivităţii sectorului agroalimentar 

prin restructurare şi modernizare.  Măsura 

1.1.Subvenţionarea investiţiilor pentru 

producerea legumelor şi a fructelor pe 

teren protejat (sere de iarnă, solarii şi 

tuneluri)), (Lista echipamentului, utilajului, 

materialelor de construcţie noi pentru sere, 

solarii şi tuneluri ): nr. 352 din 10.06.2015  

// Monitorul Oficial . - 2015. - Nr 144-149. -

P. 51-79



Guvernul Republicii Moldova.

Hotărîre cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de 

subvenţionare a producătorilor 

agricoli (Măsura 4. Stimularea 

investiţiilor pentru producerea 

legumelor şi căpşunelor pe teren 

protejat (sere de iarnă, solarii, 

tuneluri)): nr. 135 din 24.02.2014 // 

Monitorul Oficial. - 2014. - Nr. 49-

52. - P. 40-54.



Cărţi

Diferenţa esenţială dintre o seră şi un solar constă în 
materialele cu care se acoperă structura de susţinere: 
sticlă sau folie de plastic



Culturile de legume în sere şi solarii se obţin cu investiţii şi cheltuieli

mari pentru construcţii, asigurarea energiei, pentru materiale şi

substanţe chimice şi biologice necesare efectuării de tratamente. Din

aceste motive, încă din momentul opţiunii pentru culturile protejate,

trebuie să ne gândim la folosirea intensivă a serelor şi solariilor

construite în acest scop.





Solariile pentru cultura 

protejata se amplasează 

direct pe sol, iar pregătirea 

terenului se face, în parte, 

toamna şi după acoperirea 

solariilor. Doar la solariile 

temporare toate lucrările 

solului se fac înainte de 

acoperirea cu folie.



Pentru cultura căpşunului în solarii se 

utilizează, de obicei aceleaşi tipuri de 

solarii ca pentru cultura legumelor. 





Producerea legumelor întro gamă 
variată pe tot parcursul anului



De ce anume avem nevoie pentru 
producerea răsadurilor? In primul 

rând de seminţe de buna calitate, apoi 
de substratul de cultura şi de diverse 
recipiente pentru înfiinţarea culturii. 

Mai avem nevoie de câteva 
termometre, de un higrometru şi de o 
stropitoare fină sau un pulverizator.  

Nu trebuie să uităm nici de asigurarea 
parametrilor optimi de microclimat 
(temperatură, umiditate), de surse 

suplimentare de iluminare a 
răsadurilor şi desigur de rezerva de 
spaţiu şi substrat de care vom avea 
nevoie după repicarea răsadurilor. 

Doar în aceste condiţii răsadurile vor 
creste în cel mai scurt timp, sănătoase 

şi cu maxim de randament.

Răsadniţe pe pat cald în solarii



Folosiţi numai seminţe de înaltă 
valoare biologică

Certificatul de calitate a seminţelor conţine următorii indici de calitate:

• Puritatea fizică determină componenţa gravimetrică a probei analizate şi, prin deducţie,
componenţa lotului de seminţe, exprimată procentual;

• Germinaţia sau „facultatea germinativă” reprezintă numărul de seminţe exprimat procentual, 
care, în condiţii optime de temperatură, umiditate şi aeraţie, produc germeni normali, într-un 
anumit interval de timp;

• Umiditatea seminţelor: conţinutul procentual în apă al seminţelor la momentul testării;
• Masa a 1000 de boabe: greutatea seminţelor exprimată prin  masa a 1000 de seminţe;

MMB la umiditatea existentă în momentul determinării;
• Starea fitosanitară: testul prin care se stabileşte prezenţa sau absenţa dăunătorilor (infestare) 

şi a organismelor patogene (infectare) care pot fi transmise prin seminţe;
Componenţa botanică determină identitatea diferitelor specii de seminţe şi de materii inerte      
care compun proba

INDICII DE CALITATE AI SEMINŢEI





Ghid practic



Publicaţii periodice

 Adăscăliţei, Mihai. Tehnologia producerii 
căpşunelor în sere / M. Adăscăliţei, I. Bârcă // 
Agricultura Moldovei. - Chişinău, 2006. - Nr 5-
6. - P. 21-23.

 Лихацкий, В.И. Выращивание капусты 
цветной в весенних теплицах с применением 
гранул абсорбента Аквод и мульчирования 
почвы / В. И. Лихацкий, В. Н. Чередниченко 
// Agricultura Moldovei. - Chişinău, 2013. - Nr
6-7. - P. 28-31.

 Никулаеш, М.Д. К созданию гибридов 
томата разных сроков созревания для 
пленочных теплиц / М. Д. Никулаеш, М. Д. 
Питюл, Р. К. Речец // Agricultura Moldovei. -
Chişinău, 2013. - Nr 4-5. - P. 19-22.















Козловская, И.П. Использование субстратов

с добавками лузги гречихи при малообъемном

выращивании томатов в зимних теплицах /

И.П. Козловская // АПК: Достижения науки и

техники. - 2002. - N 3. - С. 8-9.





Brevete de invenţii















Orientări - Adrese













Toate publicaţiile editate şi imprimate de ACED pot fi descărcate fără  
restricţii de pe site-urile Proiectului – www.aced.md (PUBLICAŢII) şi 
www.agroconect.md (Biblioteca Electronică)

http://www.aced.md/
http://www.agroconect.md/

