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Scurt istoric  

Căpșunul modern s-ar părea ca își are 

originea în fragul de pădure, unii 

cercetători afirmă că este cunoscut de 

peste 2000 de ani. Pe pereții unor biserici, 

in secolul al XIII-lea preoții au pictat plante 

și fructe de căpșun. În atmosfera religioasă 

a secolelor trecute plantelor li se atribuiau 

simboluri religioase. Dacă trandafirul 

simbolizează puritatea, virginitatea, 

garoafa, simbolizează piroanele cu care a 

fost răstignit Isus, căpșunul simbolizează 

gândire nobilă, modestie, frunza trifoliata este simbolul ”Sfintei Treimi”, fructele simbolizează petele de 

sânge a lui Isus, cele 5 petale ale florilor reprezentând cele 5 răni ale lui Isus. Căpșunul cu fruct mare, 

căpșunul contemporan, se pare că își are originea în Chile. Aici începe originea. 

Originea   

Astăzi se cultiva peste 600 de soiuri de căpșun, care au la origine 6 specii sălbatice de căpșuni. Odată cu 

cucerirea Americii ajung în Europa două specii de căpșun, care încrucișate dau naștere în jurul anului 1700 



unui soi care se cultivă in Franța cu numele de ”Scarlet”. Fructul acestui soi nu poate fi conservat și nu are o  

consistența adecvată. Din aceste motive nu s-a extins pe o arie foarte 

mare. După aproximativ 12 ani un inginer francez în misiune în Chile, 

descoperă o specie de căpșun diferită de cele europene prin faptul că are 

frunzele rotunde și fructele de mărimea unei nuci, de culoare roșie 

albicioasă dar mai puțin aromate decât fragii de pădure. Aduce acest soi 

în Franța unde se cultivă într-o zona cu condiții climatice asemănătoare 

celor din țara de origine. Tot un francez este cel care datorită 

experimentelor sale, descoperă căpșunul modern. Și astăzi se cultivă un 

soi care se numește ”Duchesne” după numele acestui cercetător. 

Duchesne este cel care a demonstrat in anul 1770 originea genetica a noii 

specii, descriind-o ca având aromă de ananas (fragraria ananassa). 

Căpșunul este un fruct apreciat de copii, părinți și bunici pentru calitățile 

sale dietetice, cu puține calorii, ușor de consumat.  

Importanța 

Căpșunul, are un succes comercial de proporții, de aceea de-a lungul timpului caracteristicile inițiale ale 

căpșunului au fost îmbunătățite, atingând standarde de calitate dorite. Căpșunul cultivat se adaptează la o 

multitudine de condiții climatice, datorită diversității soiurilor create. Foarte importante sunt trei tipuri: 

1. Soiuri cu o singură fructificare în sezonul de vară care au nevoie de zile scurte și temperaturi relativ 

scăzute pentru a forma flori, fructifică de la 2-4 săptămâni în sezonul de primăvară vară și se 

clasifică la rândul lor în: soiuri timpurii, de sezon mediu, și târzii. 

2. Soiuri cu fructificare continuă, au trei vârfuri de fructificare maximă, primăvara, vara și toamna. 

Aceste soiuri produc puțini stoloni. 

3. Soiuri care produc pe toată perioada vegetativă, care la rândul lor produc foarte puțini stoloni. 

Soiurile cu fructificare continuă produc fructe puțin 

mai mici decât cele cu o singură fructificare. Curios 

este faptul ca în zonele cu temperaturi ridicate 

căpșunul se cultivă ca plantă anuală, în zonele cu 

climă temperată se cultivă ca plantă perenă cu ciclu 

de viață de 3-4 ani. Majoritatea soiurilor se dezvoltă 

bine  în condiții de climat rece, dar, aici scăderea 

temperaturii sub -0,5 grade Celsius, în perioada când 

formează florile produc daune diminuând producțiile. 

Pentru a elimina această problemă și pentru a realiza 

producții și în extrasezon, profitând și de prețurile ridicate, căpșunii se cultivă in sere, în tunele acoperite, in 

saci sau ghivece umplute cu amestec nutritiv ca suport de creștere. Căpșunul poate fi cultivat în sistem 

suspendat în cultură protejată sau pe sol la fel cum se cultivă și în culturile din grădină. Cultivarea 

neprotejată în câmp sau în grădină este cea mai răspândită. Căpșunul poate fi cultivat, pe sol sterilizat, 

lucrat pe brazde înalte (biloane), acoperite cu mulci de paie, de plastic, pe sol lucrat clasic, sau poate fi 

cultivat in culturi suspendate cum se poate cultiva in ghivece pe terase sau balcoane. Ca consecință a cererii 

ridicate pe piață cultura căpșunului se extinde, producția mondială de căpșuni s-a dublat în ultimii 25 de 

ani. Romania are o tendință contrarie, raportat la anul 1990, producția a scăzut cu 75%. Dacă in Europa de 

vest se consumă în medie 2-2,5 kilograme de căpșuni pe cap de locuitor, în România se consumă doar 0,350 



de grame. Consumul scăzut este determinat de puterea scăzută de cumpărare, dar și de orientarea 

producătorilor spre culturi cu recoltă imediată și cu investiții mici. Căpșunul se cultivă pentru consumul 

proaspăt, cât și pentru industrializare unde se prelucrează obținând: siropuri, sucuri naturale, lichioruri, 

dulcețuri, jeleuri, produse de patiserie și cofetărie. Căpșunile pot fi incluse in categoria fructelor de lux, în 

comerțul mondial de fructe, producția de căpșuni depășește de două ori producția de cireșe. Fructele de 

căpșun care fructifică în mai acoperă în mare măsură lipsa de fructe proaspete din această perioadă, 

înaintea apariției cireșelor și a celorlalte fructe de sezon. 

Tehnologia 

În România tehnologia este cea clasică, (tehnologia 

multianuală) recolta se obține 3-5 săptămâni la sfârșitul 

lunii mai, începutul lunii iunie. Pe plan mondial recolta 

de căpșuni se obține 10 luni pe an. Ca rentabilitate, 

căpșunul este pe primele locuri în horticultură dar are 

două mari inconveniente: perisabilitatea fructelor și 

necesarul ridicat de forță de muncă la recoltat. Cultura 

multianuală durează trei cinci ani. Primul an este 

destinat fortificării plantelor, anul doi si trei se ajunge 

la un maxim de producție, iar în anul trei și patru 

producția scade și are o calitate inferioară datorită 

faptului că fructele sunt de dimensiuni mai mici. 

Alegerea amplasamentului 

Pentru siguranța alegerii corecte a amplasamentului pentru plantația de căpșuni, se ține cont de 

următoarele elemente: 

 Sursa de apă permanentă sau cel puțin pentru intervalul de timp martie-noiembrie 

 Teren plan sau ușor inclinat 

 Terenul trebuie să aibă o textură medie și să nu rețină apa (căpșunul este sensibil la excesul de apă) 

 La cultivarea în câmp plantația trebuie să fie amplasată în apropierea căilor de acces 

 De asemenea plantațiile mari trebuie să fie în apropierea ariilor populate (acoperirea necesarului 

de forță de muncă) 

 Solul trebuie să fie fertil 

 La cultivarea pe dealuri se folosește baza dealului cu expunere sud,sud-est sau vest, nord-vest 

 Spațiul trebuie să aibă o corectă circulație a aerului (la cultivarea pe balcon, în sere sau solarii) 

 Pentru suprafețe mari, la cultura multianuală, în cadrul amplasamentului, se plantează eșalonat, 

(pentru o repartizare echilibrata a cheltuielilor și veniturilor și pentru a realiza o mică rotație in 

cadrul unui asolament)   

Stabilirea mărimii plantației 

Puține aspecte care trebuie avute în vedere la înființarea unei plantații de căpșuni: 

 La plantarea în câmp, producția medie pentru un hectar de cultură multianuală este de circa 15 

tone/ hectar, recoltarea se face intr-un interval de timp de timp de 15-30 de zile folosind circa 10-

15 oameni zilnic pentru recoltare și ambalare 



 Căpșunul este o specie de talie joasă, cu sistem radicular superficial, are nevoie de atenție in 

perioada martie-iulie când crește și fructifică 

 Este o cultură intensivă, cu suprafață foliată mare, procese fiziologice intense, cu consum de apă 

relativ mare, un dezechilibru în procesul tehnologic influențează calitativ și cantitativ producția 

 Fructe perisabile, depozitarea necorespunzătoare chiar și pe timp scurt duce la pierderi cantitative 

dar mai ales calitative 

 Deși cultură adaptabilă, are boli și dăunători specifici care pot produce pagube însemnate 

Premergătoare 

Plantele premergătoare trebuie să lase ternul bogat 

în substanțe nutritive, să nu aibă boli și dăunători 

comuni cu căpșunul, să lase terenul curat, fără 

buruieni. Durata unei rotații unde se include căpșunul 

are 7-9 ani (3-5 ani are doar căpșunul). Rezultate 

bune căpșunul are în asolament cu leguminoasele. 

Premergătoarea se alege în funcție de perioada de 

plantare. De regulă premergătoarea trebuie să lase 

liber terenul cu cel puțin o lună înainte de plantare 

pentru a lăsa timp pentru pregătirea terenului. La 

plantarea de toamnă premergătoarele pot fi: fasole, mazăre, orz, grâu, ovăz. Premergătoarea căpșunului 

poate fi fertilizată abundent cu gunoi de grajd, circa 500 kilograme pentru 100 de metri pătrați. Căpșunul 

poate reveni pe același teren după circa 3 ani. Model de asolament: 

1. Varză sau conopidă se fertilizează terenul cu circa 500 kilograme de gunoi de grajd pentru 100 de 

metri pătrați 

2. Vinete, ardei 

3. Morcov, țelină, ceapă sau usturoi 

4. Fasole, dovlecei, castraveți, pepeni verzi sau galbeni 

5. Varză timpurie; se fertilizează din nou terenul cu 500 kilograme gunoi de grajd pentru 100 metri 

pătrați 

Momentul plantării 

Plantarea se poate face pe toată perioada anului cu 

condiția să existe posibilitatea irigării. Plantațiile de 

căpșun se pot înființa primăvara, vara sau toamna. 

Pot fi recomandate cele ce se înființează până la 

sfârșitul lunii august, plantele se fortifică pană 

apariția iernii și anul următor fructifică. Căpșunul 

formează rădăcini noi la 5-6 zile de la plantare, când 

temperatura este de 8-9 grade Celsius, și la 2-3 zile la 

o temperatură de 18-22 de grade Celsius. Plantarea 

târzie poate duce la descălțarea rădăcinilor, o parte 

din rădăcini se dezvelește prin sfărâmarea 

pământului, datorită precipitațiilor si diferențelor de temperatură între noapte și zi. Plantarea de primăvară 

duce la o bună dezvoltare a plantelor, perioada optimă este 15 martie-15 aprilie. În cazul plantării de 

primăvară, căpșunul nu trebuie lăsat sa producă, inflorescențele se elimină pe măsură ce apar. În acest fel 



dezvoltă bine sistemul radicular, asigurând o recoltă bogată anul următor. Producția în anul următor poate 

ajunge (în cazul respectării tehnologiei de cultură) la 25 de tone pe hectar, amortizând în acest fel 

cheltuielile pentru înființarea culturii. Plantarea de vară a căpșunului, iunie, iulie, până pe 15 august se 

poate face cu stoloni recoltați direct din câmp, plantele se dezvoltă până toamna, asigură o recoltă bogată 

pentru anul următor. Plantarea de toamnă a căpșunilor (după 15 august), lasă destul timp plantelor să 

dezvolte rădăcini, sunt bine pregătite pentru perioada de iarnă dor ca nu pot fi lăsate să fructifice anul 

următor. Inflorescențele se elimină la fel ca în cazul plantării de primăvară. Plantele nu sunt suficient 

dezvoltate pentru a fructifica.  

Pregătirea terenului pentru cultivarea căpșunilor 

Terenul pregătit pentru cultivarea căpșunilor trebuie sa fie bine mărunțit, fără denivelări, fertil, reavăn și 

afânat pe o adâncime de cel puțin 15-25 de centimetri. O bună fertilizare a terenului se realizează 

fertilizând cultura premergătoare cu circa 500 kilograme gunoi de grajd pentru 100 de metri pătrați. 

Teoretic, prin fertilizare, sunt hrănite 

microorganismele care trăiesc in sol, care apoi vor 

descompune gunoiul și îl vor transforma în substanță 

organică, care va fi hrana de bază a plantației de 

căpșun.  Această transformare se realizează intr-un 

interval de timp de câteva luni. Terenul pentru 

cultivarea căpșunilor trebuie săpat adânc toamna 

indiferent dacă căpșunii se vor planta primăvara, 

vara sau toamna. Săpatul adânc distruge, sau cel 

puțin împiedică dezvoltarea buruienilor și 

dăunătorilor. Pentru combaterea dăunătorilor se 

folosesc și substanțe chimice cum ar fi de exemplu 

”sinoratox” sau ”sinolintox”. Aceste substanțe pot fi 

administrate (opțional) împreună cu gunoiul de grajd 

plantei premergătoare, înainte de săpat. Totuși cred 

că este bine de precizat că la săpatul adânc toamna, terenul este sterilizat de gerurile și zăpada din timpul 

iernii. Consider că respectând tehnologiile 

tradiționale, terenul nu va avea nevoie de substanțe 

chimice. Totuși pentru cei ce vor să folosească 

substanțe chimice, se poate face o dezinfectare 

împotriva bolilor care ar putea ataca rădăcinile după 

răsădit. Aceste substanțe sunt: „dicloropropen”, 

„dazomet”, „bromura de metil”. Înainte de plantare 

terenul trebuie sa fie bine mărunțit si nivelat în așa 

fel încât stagnarea apei sa fie redusă la minim. 

Calitatea lucrărilor efectuate la pregătirea terenului 

garantează o bună plantare și în același timp și o 

bună dezvoltare a rădăcinilor și a viitoarelor plante. Cred că tot la pregătirea terenului se poate vorbi 

despre cultivarea căpșunilor in sistem suspendat, sau cum se mai spune cu pat înalt de germinație. Pentru 

acest gen de cultivare se pregătesc structuri care să susțină lăzi cu pământ de o greutate destul de mare. 

Înălțimea structurilor poate fi variabilă, important este să aibă o înălțime care să faciliteze  lucrările de 

întreținere și mai ales recoltarea. Lăzile pot avea dimensiuni variabile, dar înălțimea trebuie să fie de cel 

puțin 30 de centimetri. În funcție de mărimea aleasă căpșunii pot fi cultivați pe rânduri sau în benzi. Acest 



mod de cultivare este ideal pentru cultivarea forțată sau cultivarea protejată a căpșunilor. Tot suspendat 

căpșunul poate fi cultivat in saci nutritivi, acești saci pot fi din polietilenă, umplută cu pământ care să 

corespundă necesităților căpșunului. Căpșunul poate fi cultivat și pe brazde înalte, în acest fel lucrările de 

întreținere și recoltarea se fac ușor. Amenajarea brazdelor (biloanelor) este puțin mai greoaie, dar ținând 

cont de faptul că plantația poate ajunge la 4 ani merită efortul. Și la cultivarea pe brazde înalte căpșunii se 

pot cultiva pe rânduri sau pe benzi de cultură. Pentru a ridica pământul se pot folosi scânduri sau diverse 

materiale care sa nu permită pământului să se împrăștie. Oricare ar fi metodele de cultivare folosite 

căpșunul are nevoie de apă. De aceea trebuie găsită o metodă pentru a iriga. 

Metode de irigare 

Căpșunii pot fi irigați prin scurgerea apei la suprafață, prin 

aspersiune, și prin picurare. În funcție de posibilitățile de 

investiție se poate alege una din metodele de mai sus. Prima 

metoda, prin scurgere pe brazde, este o metodă tradițională, 

apa circulă din inerție printre rândurile de plante. Avantajele 

acestei metode este că cheltuielile sunt reduse, consumul de 

energie este redus, investiții mici și riscul de îmbolnăvire 

redus. Dezavantajele sunt că este neapărat nevoie de un teren 

ușor înclinat, sau plan, consumul de apă este mare, pe rigole 

se formează cruste care împiedică respirația rădăcinilor. 

Irigarea prin aspersiune se realizează prin pulverizare sub 

presiune în atmosferă și căderea apei sub formă de picături. 

Irigarea prin 

aspersiune 

are ca  

avantaje că 

volumul de 

apă poate fi mereu controlat, pierderile sunt mici, poate 

fi folosit pe toate tipurile de sol, și chiar la densități 

diferite ale plantelor. Irigarea prin aspersiune are ca 

dezavantaj că are cheltuieli relativ mari, consumul de 

energie ridicat, are cheltuieli pentru echipament, 

favorizează puțin apariția bolilor. Irigarea prin picurare 

este o metodă relativ nouă cu multe avantaje. Irigarea 

prin picurare este metoda prin care apa se distribuie 

uniform pe toată suprafața de teren prin picături. 

Distribuirea se face cu un debit redus, fără presiune. Se 

folosesc instalații realizate din conducte de plastic 

îngropate sau la suprafață prevăzute cu mici dispozitive 

de picurare, dispuse la distanțe prestabilite. Avantajele 

sunt că solul se menține la un nivel optim de umiditate, 

nu creează condiții pentru transmiterea bolilor, economisește apa și energia, poate fi utilizat pe terenuri în 

pantă, și este ușor de utilizat. Poate fi folosit eficient și la cultivarea căpșunilor în sistem suspendat sau la 

cultivarea în saci nutritivi. Are ca dezavantaj cheltuielile inițiale destul de consistente. 

 



Distanța și sisteme plantare 

Căpșunii pot fi cultivați pe terenuri plane sau pe terenuri modelate, în sistem suspendat, în saci nutritivi. 

Pentru toate aceste metode se pot cultiva pe rânduri simple sau pe benzi de cultivare. Aceste benzi de 

cultivare sunt rânduri cu distanță mică intre ele care formează o bandă, între benzi distanța trebuie să 

permită accesul pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și a recoltatului. La cultivarea pe rânduri simple 

distanța de plantare între rânduri, este de 60-80 

centimetri și de 20-30 centimetri între plante pe 

rând. Cultivarea în benzi se poate face pe două sau 

trei rânduri care alcătuiesc o bandă, distanța între 

îintre plante pe rând 25 de centimetri, distanța 

între benzi este de 80-90 de centimetri. La 

cultivarea în sistem suspendat metoda cea mai 

indicată de plantare este plantarea în benzi. La 

cultivarea în saci nutritivi de asemenea cea mai 

eficientă metodă de plantare este pe benzi. 

Cultivarea pe teren modelat sau pe biloane poate fi 

făcută pe rânduri sau pe benzi de plantare, 

amândouă metodele sunt eficiente. Lățimea biloanelor la cultivarea pe teren modelat este diferită si poate 

avea dimensiuni cuprinse între 50 și 120 de centimetri.  La o lățime a bilonului de 50 centimetri pot fi 

plantate maxim două rânduri, cu o distanță între plante pe rând de 25 centimetri, si o distanță între rânduri 

de 30 centimetri. Înălțimea bilonului este de cel puțin 30 de centimetri. Distanța între biloane trebuie să fie 

de cel puțin 80 de centimetri încât să permită accesul. Biloanele pot fi de diferite lățimi, important este să 

nu depășească 120 centimetri pentru că lucrările de întreținere și recoltatul se fac anevoios. Distanțele prea 

mici de plantare duc implicit la scăderea producțiilor, fructele sunt mici, recoltarea ineficientă. Distanțele 

prea mari între plante utilizează ineficient spațiul. După stabilirea schemei de plantare, a distanței între 

rânduri, între plante pe rând, se poate trece la marcarea rândurilor cu sfoară sau sârmă. Modelarea 

terenului are avantajul că solul se încălzește mai repede și în profunzime, se elimină riscul tasării solului la 

rădăcina plantei, se elimină riscul stagnării apei, facilitează accesul, ușurează recoltarea, asigură suport 

pentru mulcire. 

Alegerea soiurilor pentru plantație 

Soiurile de căpșuni se diferențiază prin : mărime,formă, culoare, modul de consum, (proaspăt sau 

industrializare), perioada de maturare; timpurii, medii, târzii,mod de fructificare, o singură fructificare sau 

fructificare continuă. La stabilirea sortimentului pentru plantația de căpșuni se iau în considerație toate 

aceste caracteristici.  Pentru o plantație eficientă, mare sau mică, sfatul meu este să se cultive 3-5 soiuri cu 

perioadă de coacere diferite, și un soi care să fructifice pe toată perioada vegetativă. În acest fel se 

eșalonează recoltarea și se uniformizează producția. La pregătirea materialului săditor se respectă câteva 

reguli simple:  

 Material săditor cu certificat de calitate 

 Stolonii se depozitează în spații umbrite și răcoroase 

 Rădăcinile se imerg într-o mocirlă subțire (amestec de argilă, mraniță și apă) cu o consistență 

asemănătoare iaurtului 

  Plantele se așează strâns una lângă alta 

 Pot fi păstrate  așa intre 10-14 zile 



Materialul săditor se pregătește pentru plantare 

efectuând două operații simple: fasonarea și 

mocirlitul.  Fasonarea consta in scurtarea rădăcinilor 

și eliminarea frunzelor în exces și să zicem mustățile 

stolonilor mai lungi. Frunza și restul de stoloni se 

taie la 1 centimetru de punctul de prindere, cu 

ajutorul unui foarfece, se scurtează rădăcinile, 

lungimea maximă nu trebuie să depășească 10 

centimetri. Rădăcina plantei trebuie să aibă un 

sistem radicular cu 5-7 rădăcini sănătoase. După 

fasonare stolonul trebuie să aibă: mugurele central 

intact, 2-3 frunze viguroase și sănătoase, un sistem 

radicular ramificat. După fasonare, plantele se mocirlesc prin imersia rădăcinilor intr-un amestec de argilă, 

mranița și apă de consistența iaurtului, pentru a asigura contactul rădăcinilor cu solul, cicatrizarea rănilor, și 

producerea de noi rădăcini. După mocirlire, mugurele central trebuie să rămână curat. Stolonii refrigerați 

nu se mocirlesc. 

Plantarea  

Căpșunii se plantează folosind un plantator sau o linguriță de plantare. Se face o gropiță cu o adâncime 

egală cu lungimea rădăcinilor, se introduc 

rădăcinile pe cât posibil răsfirate și in poziție 

verticală, punctul de trecere de la rădăcină la 

tulpină trebuie să fie la nivelul solului, mugurele 

central la 1 centimetru deasupra solului. Se 

presează ușor pământul în jurul rădăcinilor, 

pentru fixarea plantei și pentru punerea în 

contact a rădăcinilor cu solul. Un stolon bine fixat 

opune rezistență la extragere. Pentru o plantare 

eficientă terenul trebuie mărunțit cu circa două 

săptămâni înainte de plantare, răsăditul se 

efectuează după ploaie sau după o irigare 

superficială. Plantarea se face pe soiuri, materialul săditor nu trebuie amestecat. De evitat la plantare: 

gropițe insuficient de adânci, îndoirea în sus a rădăcinilor, duce la deshidratare și moartea plantei; mugure 

central sub nivelul solului, duce la moartea mugurelui și apoi a plantei; mugur central și rădăcini deasupra 

solului, duce la veștejirea plantei; sol netasat în jurul rădăcinilor, efect deshidratare și moartea plantei; 

lipirea rădăcinilor la mocirlire, efect ofilire, sau chiar moartea plantei. Imediat după plantare se irigă 

plantele, primele două săptămâni se udă la două zile.  

Lucrări de întreținere 

Lucrările de întreținere în primul an sunt puțin diferite de lucrările de întreținere din anii următori de acea 

trebuie tratate separat. 

Lucrări de întreținere în primul an 

 Completarea golurilor după răsădit 

 Plantele sunt bine prinse când încep să formeze frunze noi, la circa 14 zile de la răsădit 



 Combaterea buruienilor 

 Dezvoltarea plantelor de căpșuni inhibă dezvoltarea buruienilor 

 Prașile între rânduri și pe rând 

 Mulcirea, materiale paie, scoarța arborilor, folii de polietilenă 

 Suprimarea inflorescențelor (se face in două trei reprize, în fază erbacee, până la deschiderea 

florilor) 

 Eliminarea stolonilor (două trei reprize, înainte să atingă 10 centimetri lungime) 

 Irigare constantă, pământul trebuie să fie umed, (rădăcinile la căpșun sunt superficiale) 

 Cantitatea de apă trebuie să fie echilibrată excesul de apă poate asfixia rădăcinile 

 Se execută 2-3 prașile pentru distrugerea crustei si a buruienilor 

 Iarna căpșunii rezistă până la -25 de grade Celsius, plantația poate fi protejată cu un stat de paie 

sau frunze cu o grosime de 6-8 centimetri  

Lucrări de întreținere pe rod 

 Igienizarea culturii; se elimină stratul de paie sau frunze folosit ca protecție pe timpul iernii 

 Prașile adânci pentru distrugerea crustei și a buruienilor 

 Refacerea biloanelor 

 Irigare 

 Prașilă înainte de mulcire 

 Recoltare 

 După recoltare prașilă 

 Cosit 

 Prașilă de toamnă pentru afânarea terenului 

La prășit trebuie evitat pe cât posibil acoperirea mugurelui central, descoperirea sistemului radicular, 

tăierea plantelor. Irigarea plantelor de căpșun trebuie făcută: la formarea inflorescențelor, la formarea 

fructelor, la maturarea fructelor, după fructificare. Mulcirea la căpșun este obligatorie,pământul aderă la 

fruct și nu se elimină prin spălare. Mulcirea se face între plante folosind paie, frunze uscate, folii de plastic, 

în așa fel încât fructele să nu poată intra în contact cu terenul, imediat după apariția inflorescențelor, când 

acestea au o înălțime de aproximativ 10 centimetri. Mulcirea se face după ploaie sau după irigare, În acest 

fel se menține umiditatea în sol. Mulcirea are ca efect recoltarea de fructe frumoase, cu aspect comercial. 

Tot la întreținerea culturii în anii de rod o lucrare importantă este suprimarea stolonilor. Eliminarea 

stolonilor are ca efect dezvoltarea viguroasă a plantelor. Eliminarea stolonilor se face după recoltare. La 

cultivarea clasică, in sistem multianual, după recoltare plantele de căpșun trebuiesc cosite la o înălțime de 

circa 10 centimetri de la nivelul solului eliminând în acest fel frunzele învechite, și stimulând înnoirea 

plantei. După cosit se adună resturile vegetale, eventual împreună cu mulciul de paie și se composează. 

Dezechilibrări de nutriție 

Dezechilibrul de nutriție poate fi observat, pe frunze, fructe, rădăcină sau stoloni. Lipsa azotului, duce la 

dezvoltarea insuficientă a frunzelor, fructele sunt mici, planta dezvoltă un număr redus de stoloni. Deficitul 

sever de azot duce la înroșirea frunzelor. Fosfor, lipsa lui determină o coloratură verde închis a frunzelor, 

nervurile au o coloratură albastră iar frunzele rămân mici. Lipsa potasiului la plantațiile de căpșun se 

observă după recoltare, frunzele se închid la culoare, și au un aspect de frunze arse și încep să se usuce. De 

regulă prin fertilizările organice (fertilizarea cu gunoi de grajd), se asigură necesarul de elemente chimice 



gunoi de grajd, pentru căpșuni și nu sunt necesare fertilizări suplimentare. În cazul în care s-a fertilizat 

corespunzător cu gunoi de grajd aceste dezechilibre nu vor apărea.    

Boli și dăunători 

Respectând tehnologiile de cultură, căpșunul se îmbolnăvește cu dificultate. Înainte de a vorbi despre boli și 

dăunători vreau să precizez că de regulă o plantație de căpșuni se îmbolnăvește din cauza unor mici greșeli 

pe care le considerăm fără prea mare importanță. Fiecare boală se transmite într-un fel anume, dacă 

respectând normele tehnologice eliminăm calea de transmitere a bolii, eliminăm implicit și boala.  

 Pătarea albă a frunzelor: (fungicidă) – pe 

frunze apar pete de culoare roșie violacee 

care în timp capătă aspect cenușiu albicios. 

Petele sunt circulare, de 2-4 milimetri 

diametru. Boala este favorizată de 

umiditatea ridicată și de vârsta plantei. 

 Pătarea roșie a frunzelor: (fungicidă) – se 

manifestă pe limbul frunzelor, pețioluri și 

pedunculii florali, prin apariția unor pete 

roșiatice, cu diametrul de 1-5 milimetri. 

Petele se unesc și ocupă toată frunza, 

culoarea devine brun roșcată, frunzele se 

usucă prematur și cad. Se transmite prin frunzele moarte, este favorizată de umiditate și 

temperatură ridicată. Ca măsură de prevenire se adună resturile vegetale și se compostează, 

irigările se fac echilibrat, evitând stagnările de apă. 

 Pătarea brună a frunzelor: (fungicidă) – pe 

frunze apar pete circulare de culoare roșie 

violacee, cu un diametru de 2-3 milimetri, 

la început pe măsură ce boala evoluează 

petele ajung la dimensiuni și de 1-2 

centimetri. Țesuturile necrozează frunzele 

se usucă și cad. Se transmite prin frunzele 

rămase la pământ din anul vegetativ 

anterior.  

 Făinarea căpșunului: (fungicidă) – atacul se 

manifestă pe frunze pe ambele părți, pe 

partea de sus a frunzei se observă o pâslă 

albicioasă, frunzele atacate se răsucesc in sus, în formă de linguriță. Atacul se manifestă și pe fructe 

sub forma unei pâsle făinoase. Frunzele atacate nu se mai dezvoltă, rămân mici și deformate. Se 

transmite prin resturile vegetale, poate produce pagube serioase. 

 Putregaiul cenușiu: (fungicidă) – foarte periculoasă, poate compromite întreaga cultură de căpșuni. 

Atacul se observă pe părțile aeriene în special pe flori și fructe. Fructele atacate devin brune și 

putrezesc. Pe suprafața fructelor în condiții de umiditate apare un înveliș cenușiu.  

 Mana căpșunului: (fungicidă) – plantele atacate rămân mici cu frunzele de la bază ofilite. Frunzele 

mici prezintă la margini zone necrozate și putrezesc, în momentul în care se trage de plantă 

aceasta se rupe cu ușurință. Ciuperca rămâne activă la nivelul solului până la 8 ani. 



 Veștejirea plantelor: (fungicidă) – se manifestă prin reducerea forței vegetative și a productivității. 

Se observă pe timp de secetă când frunzele devin brune pe margini pe o porțiune de 3-4 milimetri. 

Progresează rapid, plantele se veștejesc. Pe rădăcini și colet zona lemnoasă devine brună. Boala se 

transmite prin înțepăturile insectelor. Ciuperca trăiește pe sol până la 8 ani.  

 Piticirea căpșunului: plantele atacate rămân mici, au frunze și inflorescențe puține, prezintă zone 

necrotice care afectează toate organele plantei, fructele au un aspect veștejit înainte de 

maturitate.  Piticirea căpșunului are două forme, una se manifestă pe stoloni care devin negri, cu 

leziuni brune; cealaltă formă se manifestă prin prezența unei pâsle violacee pe rădăcini și pe baza 

tulpinii, cauzată de temperatură scăzută și umiditate, din păcate fără tratament. 

 Putregaiul umed: se manifestă pe fructe,în timpul transportului și depozitării, poate fi evitată prin 

sortare, aerisirea spațiilor de depozitare, menținerea scăzută a temperaturii, dezinfecția spațiilor 

de depozitare.   

 Arsura bacteriană a frunzelor: (bacteriană) – se manifestă prin apariția unor pete unghiulare, cu o 

mărime de 1-4 milimetri pe frunze, delimitate de 

nervurile secundare, asemănătoare cu o pată 

translucidă pe partea superioară cu contur neregulat. 

Țesuturile au aspect umed translucid și se colorează 

brun. Dacă boala este avansată pot fi văzute scurgeri 

de exudat bacterian de pe frunze. Se transmite prin 

frunzele căzute la sol.  

 Încrețirea frunzelor: (viroză) – pe frunze apar pete 

necrotice cu contur neregulat. Evoluția determină 

încrețirea frunzelor, și la decolorare. Purtătorii 

virusului sunt afidele.  

 Răsucirea frunzelor: (viroză) – frunza se răsucește de-a 

lungul nervurii principale, planta pierde din rezistență. 

Se transmite prin înțepăturile afidelor.  

 Îngălbenirea marginală: pe marginea frunzelor apar 

porțiuni galbene neregulate și întrerupte, frunzele se 

răsucesc și își micșorează suprafața. Simptomele sunt 

vizibile primăvara și dispar pe timpul vegetației. 

 Pătarea frunzelor: (viroză) decolorează frunzele tinere, formează pete inelare, cu contur 

neregulate de-a lungul nervurilor. Purtătorii virusului sunt afidele.  

Dăunători 

 Gărgărița neagră: este un gândac, cu corp negru de 2-3 milimetri, larva iernează în sol sau pe 

resturile vegetale. Produc pagube la plantațiile îmbătrânite. Atacă florile, larvele se dezvoltă în 

bobocul floral, mugurii florii se usucă și cad. 

 Acarianul căpșunilor: este un păianjen cu corpul oval, de culoare albă sidefie, devine galben sau 

brun la maturitate. Iernează în mugurele plantei, primăvara depune ouăle pe frunzele tinere ale 

plantelor. Nu produce pagube însemnate. 

 Gărgărița coletului: adultă are dimensiuni de circa 8 milimetri, lungime, corp negru acoperit cu un 

fel de solzi mici și gălbui. Iernează în sol sau în resturile vegetale. Primăvara încep să se hrănească 

cu frunzele tinere ale plantelor. Pagubele sunt provocate de larve care consumă interiorul coletului. 

Plantele atacate se ofilesc. Un atac masiv poate compromite întreaga cultură. 



Tratamente la culturile de căpșun  

 La apariția primelor frunze: 

Împotriva pătării albe și putrezirii coletului se 

folosește Turdacupral 50 PU în concentrație de 0,3% 

sau Dithane M 45 în concentrație de 0,2% 

Împotriva putregaiului cenușiu se folosește Bravo 500 

în concentrație de 1,5% 

Împotriva pătării albe și pătării roșii se folosește 

Folpan 500 în concentrație de 0,2% 

Împotriva putrezirii coletului, insectelor defoliatoare, 

și acarienilor se folosește Aliette în concentrație de 

0,2-0,3% sau Sinoratox R35 în concentrație de 0,1% 

sau Thionex 35 EC în concentrație de 0,2% 

La apariția inflorescențelor: 

Împotriva gărgăriței se folosește Sintox R35 în concentrație de 0,2% 

La începutul înfloritului:  

Împotriva gărgăriței se folosește Tiodan 35 CE în concentrație de 0,2% 

Împotriva păianjenilor se folosește Omite în concentrație de 0,1 % 

Împotriva putregaiului cenușiu și făinării se folosește Rovral în concentrație de 0,2%  sau Metoben 70 WP în 

concentrație de 0,07% 

Împotriva făinării și pătării albe se folosește Rubigan 12 EC în concentrație de 0,4% 

La începutul formării fructelor: 

Împotriva gărgăriței și păianjenilor se folosește Zalone 35 CE în concentrație de 0,2% 

Împotriva făinării și putregaiului cenușiu se pot folosi: Lannate în concentrație de 0,5%, sau Roval 50 PU în 

concentrație de 0,2%, sau Konker în concentrație de 0,15% 

Împotriva făinării și a pătării albe se folosește Byleton în concentrație de 0,5% sau Rubigan 12 EC în 

concentrație de 0,4% 

Împotriva manei se folosește Aliette în concentrație de 0,2% 

Când fructele sunt verzi: 

Împotriva putregaiului cenușiu și a făinării se folosește Rovral 50 PU în concentrație de 0,2% sau Konker în 

concentrație de 0,15% 

La apariția primelor fructe coapte nu se mai fac tratamente chimice! 



După cosit: 

Împotriva insectelor defoliatoare un tratament cu Tiodan 35 CE în concentrație de 0,2% sau cu Sinoratox35 

CE în concentrație de 0,1% 

La sfârșitul vegetației 

Împotriva putrezirii coletului și a manei un tratament cu Ridomil gold concentrație de 0,1% și Aliette în 

concentrație de 0,2% 

Bolile la căpșuni se pot împărți în fungicide, virotice, si bacteriene. Pentru cei ce lucrează  îngrijit, elimină 

resturile vegetale în fiecare an, execută cel puțin una sau două prașile, recoltează cu atenție și în general 

respectă cu strictețe tehnologiile, capitolul  tratarea bolilor și dăunătorilor nu mai are sens. Cel mai ușor 

este să luăm toate măsurile de precauție pentru prevenire, tratamentele, în special cele chimice sunt ca o 

măsură de forță majoră, trebuie folosite doar în cazuri extreme și de preferință trebuie cerut sfatul unui 

specialist!  
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