
Subiect: Inştiinţare pentru producători 
 
Stimat producător de tutun! 
 
Conducerea firmei ULT Magyarország Zrt în perioada 27-30 iunie 2011 a efectuat o 
vizită cuprinzătoare la culturile producătorilor aparţinând grupului de producători de 
tutun contractaţi. 
 
Cu ocazia vizitei am văzut numeroase culturi frumoase de tutun, dar din păcate am 
întâlnit şi multe culturi unde săparea a întârziat sau buruienii au acoperit deja complet 
cultura de tutun. 
 
Mai mulţi producători încearcă să aplice în locul săpatului manual sau mecanic 
diferite herbicide care nu este deloc o soluţie corespunzătoare datorită următoarelor 
considerente: 
 

 Tutunul „este o cultură de sapă”!  
 Tutunul se dezvoltă liniştit unde pe lângă conţinutul de umiditate 

corespunzătoare din sol pentru rădăcini este disponibil şi aer în cantitate 
corespunzătoare. Ploile intense condensează solul, reducând conţinutul de 
aer. În sol apar capilariile, prin care se evaporă conţinutul de umiditate al 
solului, astfel solul devenind uscat în adâncimi mai mari. Cu mişcarea solului 
(săpatul cu cai, săpat manual cu plug, cultivatorare, săpare manuală) se 
întrerup capilariile, solul ajunge la aer de cantitate corespunzătoare şi nu 
evaporă nici conţinutul de umiditate.  

 Buruienii înăbuşesc plantele de tutun proaspăt plantate precum şi cele aflate 
în fază de dezvoltare de început, asta deoarece sustrag de la plantă 
umiditatea şi substanţele nutritive. Mai târziu buruienii crescuţi mai înalt, 
deasupra contingentului de tutun cu efectul său de umbrire acoperă şi lumina 
necesară fotosintezei, deci sustrag de la răsadurile plantate şi bazele care stă 
la creşterea acestora. Cu săparea târzie nu se poate suplimenta pierderea de 
producţie încasată, producătorul în aceste situaţii încearcă să-şi liniştească 
numai conştiinţa.  

 Utilizarea ierbicidelor nu se recomandă în culturile de tutun! Ierbicidele 
utilizate după plantare nu înlocuiesc considerentele descrise mai sus. 
Structura solului nu va fi mai aeros, mai slab. Din păcate alegerea unei soluţii 
necorespunzătoare, modalitate necorespunzătoare de aplicare, sau alegerea 
timpului necorespunzător de aplicare provoacă pagube mari şi definitive în 
culturile de tutun. Ierbicidele cu efecte toxice distrug celulele plantei de tutun, 
încetează reproducerea celulelor şi creşterea, planta se deformează, faţă de 
alte plante de vârstă asemănătoare se opreşte sau înceteşte dezvoltarea 
plantei, care atrage după sine scăderea producţiei. Ierbicidele utilizate pe 
plantaţiile de tutun sunt doar instrumentul necorespunzător utilizat de 
producătorii de tutun comozi şi nepricepuţi!  

 
Cu rândurile noastre adresate avem scopul să asigurăm recuperarea muncii şi 
banilor investiţi până la plantare pentru toţi producătorii, pentru ca munca şi banii 
investiţi să nu piară ca şi urmare a unei tehnologii alese necorespunzător. 
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