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Recoltarea este veriga intermediară între procesul de producţie și procesele de valorifi care a 
legumelor și fructelor. Modul în care se execută această operaţie infl uenţează menţinerea și 
evoluţia calităţii produselor, valoarea lor comercială și posibilităţile de păstrare în stare proas-
pătă sau prelucrarea pe cale industrială în vederea transformării în produse fi nite.

Recoltarea legumelor și fructelor este o operaţie complexă, care presupune cunoașterea în 
prealabil a cantităţii de produse ce urmează a fi  culese. După evaluare, se trece la organizarea 
de ansamblu a recoltării care cuprinde: stabilirea momentului optim de recoltare, constitui-
rea formaţiilor de lucru și pregătirea muncitorilor, asigurarea bazei tehnico-materiale și a mij-
loacelor de transport, controlul calităţii lucrărilor executate pe durata recoltării, respectarea 
normelor de lucru și a celor de securitate și sănătate în muncă [7].

După criteriul uniformităţii maturării, se deosebesc două metode de recoltare: 
• integrală;
• selectivă.

Recoltarea integrală (completă) se folosește în cazul când coacerea produselor dintr-o cultu-
ră este uniformă. Prin această metodă se recoltează toate produsele existente dintr-un câmp 
(cartofi  târzii, bulbi de ceapă, morcovul, sfecla roșie, usturoiul, merele, perele ș.a.) printr-o 
singură trecere. Metoda integrală se folosește pentru fructele și legumele destinate industri-
alizării [6].

Recoltarea selectivă (eșalonată) se aplică atunci când culegerea produselor se execută în 
mai multe etape pe măsura ce fructele și legumele au ajuns la condițiile momentului optim. 
Intervalul de timp dintre 2 etape depinde cu o serie de factori (specie, soi, condiții climatice și 
pedologice, sistem de cultură). Metoda este aplicată în cazul multor culturi – tomate destina-
te consumului și exportului, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, sparanghel, conopidă, pepeni 
verzi și galbeni, căpșune, zmeură, piersici, cireșe, mere, pere de vară [6].

Dintre procedeele folosite la recoltarea legumelor și fructelor deosebim:
• recoltarea manuală;
• semimecanizată (mixtă);
• mecanizată.

Recoltarea manuală, se practică la produsele destinate consumului în stare proaspătă sau 
păstrării. În cazul acestui procedeu de recoltare toate operaţiunile se execută manual din 
următoarele considerente: cultura ocupă suprafeţe mici, produsele prezintă grad ridicat de 
perisabilitate, sistemul de cultură obligă la acest procedeu de recoltare [7]. Recoltarea se poa-
te face prin culegere cu mâna (tomate, vinete, ardei); prin tăiere cu ajutorul cuțitelor (varză, 
conopidă, gulie); prin smulgere (ridichi, usturoi), cu sapa, furci de recoltat la rădăcinoase [6].

Recoltarea semimecanizată (mixtă), se execută când în afară de munca manuală se folosesc 
pentru unele operații din cadrul procesului de recoltare mașini și utilaje, așa este în cazul re-
coltării legumelor bulboase – ceapa.

GENERALITĂŢI
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Recoltarea mecanizată se realizează prin detașarea produselor de pe plantă, manipularea 
și încărcarea lor cu ajutorul unor mașini speciale. Această metodă de recoltare se practică la 
unele produse care prezintă o rezistență mai ridicată la șocuri mecanice (bulbifere, rădăcini, 
tuberculi, nuci) și la unele produse destinate industrializării (tomate fasole, mazăre, spanac, 
fructe sâmburoase) [6].

Stabilirea momentului optim de recoltare are o importanță deosebită, deoarece recoltarea pro-
duselor horticole trebuie efectuată la un anumit grad de maturitate, când sunt îndeplinite o 
serie de cerințe privind forma, mărimea, culoarea, gradul de fermitate, compoziția chimică ș.a. 

După specifi cul creșterii și dezvoltării fi ecărui fruct sau legumă și în funcție de destinația 
producției se disting mai multe feluri de maturare:
• Maturitatea de consum corespunde momentului în care fructele și legumele au obținut 

caracteristicile organoleptice specifi ce speciei și soiului ca mărime, formă, culoare, gust, 
aromă și consistența pulpei etc., satisfăcând din acest punct de vedere cerințele consuma-
torilor;

• Maturitatea de recoltare este determinată pentru produsele care sunt destinate păstrării o 
anumită durată de timp și în acest moment fructele și legumele au cea mai bună capacitate 
de păstrare. Această fază corespunde cu maturitatea în cazul morcovilor, verzei, cartofi lor 
etc. sau cu perioada ce precede maturitatea: tomate, mere, pere, banane, ananași etc.

• Maturitatea industrială sau tehnică care corespunde cu realizarea caracteristicilor ceru-
te de tehnologiile de prelucrare. Astfel, castraveții, dovleceii se recoltează înainte de ma-
turitatea lor, în timp ce tomatele destinate pentru suc, prunele, caisele și piersicii pentru 
gem se recoltează la realizarea maturității depline;

• Maturitatea comercială este gradul de maturitate în care sunt întrunite caracteristicile 
cerute de benefi ciari. Maturitatea comercială este condiționată de scopul pentru care 
fructele și legumele se comercializează.

• Maturitatea fi ziologică este determinată de momentul când semințele produselor hor-
ticole au ajuns la mărimea caracteristică, maturare deplină și sunt capabile să germineze 
dacă sunt puse în condiții corespunzătoare.

Momentul de recoltare a fructelor și legumelor se stabilește pe baza unor observații, analize și 
determinări specifi ce fi ecărui produs horticol. Criteriile de precizare a momentului optim de 
recoltare a produselor horticole sunt divizate în 3 grupe: senzoriale, biochimice și fenologice. 
Practic, recoltarea legumelor se face la diferite grade de maturitate în funcție de caracteristi-
cile speciei și de destinația producției. Majoritatea legumelor se recoltează eșalonat deoarece 
nu ajung la maturitate în același timp. 

Tomatele destinate transportării la distanțe mari și castraveții cornișon se recoltează în fi eca-
re zi, tomatele pentru consum curent la 2-3 zile, tomatele pentru industrializare la 7-10 zile, 
vinetele la 3-4 zile, ardeii la 5-6 zile, fasolea și mazărea la 2-3 zile. Legumele bienale (varza, 
ceapă, prazul, rădăcinoasele) se recoltează în primul an când și-au format părțile comestibile. 
Legumele din grupa rădăcinoaselor și bulboaselor destinate consumului imediat se recoltea-
ză la cererea benefi ciarului, iar cele destinate pentru consum în timpul iernii se recoltează o 
singură dată, toamna [6].
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1
 Lucrătorii trebuie să fi e instruiţi să nu culeagă fructele de calitate proastă, deteriorate și în 

special cele putrezite concomitent cu fructele de calitate bună. Acest lucru este important 
pentru a evita contaminarea fructelor de calitate bună cu sporii de la fructele putrezite.

2

 Culegătorii trebuie să aibă mâini curate 
– trebuie să-și spele mâinile pe parcursul 
zilei pentru a preveni răspândirea sporilor 
diferitor boli.

Fig. 1

3

 Culegătorii trebuie să aibă unghiile tăiate 
scurt pentru a nu deteriora fructele și nu 
trebuie să poarte inele ce ar putea contuzi-
ona fructul. Orice deteriorare a fructului îi 
reduce calitatea.

Fig. 2

4

 Culegătorilor li se vor oferi saci de recoltare 
cu pereţi rigizi și bază moale ce protejează 
fructul de deteriorări. Sacul de recoltare se 
poziționează la nivelul brațelor, fi gura 3.a. 
Sacii de recoltare ce au centurile late pen-
tru umeri permit să se lucreze cu ambele 
mâini, ceea ce duce la recoltarea mai efi ci-
entă și reduce oboseala lucrătorului.

 Evitați poziționarea sacului de recoltare 
mai jos de nivelul brațelor, fi gura 3.b. Fig. 3a Fig. 3b

5

 Culegătorii trebuie să utilizeze scări ușoa-
re, dacă au nevoie de acestea, pentru a le 
permite să ajungă la fructe, fi gura 4 a.

 Dacă le veţi permite culegătorilor să se 
urce în copaci, aceasta va duce la recolta-
rea proastă, va contuziona fructele și va 
deteriora copacii și mugurii în curs de dez-
voltare pentru fructele din recolta anilor 
viitori, fi gura 4.b.

Fig. 4a Fig. 4b

Cerințe față de lucrători implicați în procesul de recoltare
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Reguli referitoare la recoltarea produselor horticole

1

 La recoltare se utilizează vase căptușite pe 
interior cu material moale, fi gura 6a

 Toate genţile și căldările trebuie să fi e men-
ţinute curate și salubrizate pentru a preveni 
acumularea sporilor de boli/ciuperci ce ar 
putea infecta și cauza putrezirea fructelor 

 Mănușile se utilizează la recoltarea produ-
selor horticole pentru a proteja stratul de 
pruină/perișorii, precum și la recoltarea 
produselor horticole de pe plante ce au 
spini, fi gura 6 b.

Fig. 6a Fig. 6b

2

 Înainte de a începe culesul fructelor se reco-
mandă de adunat toate fructele căzute jos.

 Recoltarea se începe întotdeauna cu nive-
lele inferioare spre cele superioare și de la 
exterior spre interiorul coroanei. 

Fig. 7

3

 Pentru a culege fructul, el se apucă cu pal-
ma și se apasă cu degetul arătător locul fi xă-
rii codiței de ramură; ridicând puțin fructul 
în sus, aceasta se desprinde de formațiunea 
de rod. Fig. 8

4

 La recoltarea legumelor pentru evitarea 
dezrădăcinării plantei sau ruperea aces-
teia fi gura 9 b; 10 b este necesar ca planta 
mama să fi e susţinută cu mâna fi gura 9 a 
sau produsul horticol să se recolteze cu 
ajutorul foarfecelui / cuţitului fi gura 10 a.

Fig. 9a Fig. 9b

Fig. 10a Fig. 10b
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5

 Recoltarea produselor horticole se va face 
pe timp uscat, după ce s-a luat roua.

 În perioada de prânz când temperatura 
este foarte ridicată se întrerupe recoltarea.

t°≥ 25-27

Fig. 11

6

 Nu se admite deprecierea pieliței și apăsa-
rea pe ea, aceasta duce la scăderea calitati-
vă a fructelor. 

 Nu se va șterge stratul de pruină de pe 
fructe. Fig. 12

7
 Fructele destinate valorifi cării în stare 

proaspătă se recoltează cu peduncul pen-
tru a evita vătămarea lor. 

Fig. 13

8

 Manipularea produselor horticole trebuie să 
se facă în așa fel încât să nu se producă lovi-
rea sau vătămarea acestora, ele se așează cu 
multă grijă în recipiente de cules sau direct 
în ambalajele de transport, fi gura 14 a.

 Fructele recoltate nu se aruncă în găleți, 
coșuri sau lăzi, ci se așează ușor. Se evită văr-
satul lor dintr-un ambalaj în altul, fi gura 14 b. 

Fig. 14a

Fig. 14b

9
 Fructele și legumele recoltate nu se vor 

lăsa expuse acțiunii nedorite a vântului, 
soarelui, ploii, prafului, înghețului.

Fig. 15

10

 În ambalaje fructele se așează sub nivelul 
superior pentru a evita strivirea lor în tim-
pul manipulărilor, când acestea se așează 
una peste al alta. 

Fig. 16

11  La recoltarea produselor horticole ambalajele nu se pun direct pe suprafața solului, dar 
se plasează pe suporturi sau cărucioare speciale.

12  Timpul de staționare a produselor horticole în câmp după recoltare până la operația ur-
mătoare trebuie redus la minimum posibil.
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4.1. RECOLTAREA CAISELOR

Caracteristici
Caisele sunt fructe valoroase pentru consum în 
stare proaspătă și pentru industrializare, datorită 
valorii lor alimentare, proprietăților organolepti-
ce și biochimice. În fructele de caise se conțin din 
belșug vitaminele A, B, C, PP. 

Un rol deosebit în alimentație îl dețin produsele 
obținute la prelucrarea industrială a caiselor (com-
pot, gem, dulceață, jeleu, suc, marmeladă, miez de 
sâmburi, congelate, deshidratate) [5, 6].

Recoltarea
Fructele de cais sunt foarte perisabile sau perisabile, în funcție de epoca de maturare (timpurii sau 
tardive), epoca de valorifi care începe din decada II-III a lunii iunie și se fi nalizează cu decada III iulie–I 
august [5]. Determinarea momentului optim de recoltare este una din etapele de bază care hotărăște 
cantitatea și calitatea producției. Momentul recoltării fructelor se determina în funcție de: 

• indicele refractometric;
• rezistența pulpei la penetrare;
• culoare. 

Fructele recoltate prea verzi nu ajung în faza de maturare cu calități organoleptice bune. Ele nu con-
tinuă procesul de maturare, rămân acide, puțin aromatice, se veștejesc. Caisele se recoltează înainte 
de realizarea maturității depline pentru că în perioada post recoltă își desăvârșesc aroma [5, 6].

Recoltarea caiselor trebuie făcută eșalonat pentru același soi, prin 3-4 treceri la interval de 2-5 zile, 
deoarece maturarea fructelor se face neuniform [1].

Recoltarea se face cu 2-5 zile înaintea maturării depline, în funcție de destinație și direcția de valori-
fi care. Caisele nu suportă manipulările și transportul în stadiul fi nal de maturare.

Pentru consum local sau prelucrare caisele se culeg la maturitatea de nuanța galben-aurie acoperi-
tă cu roșu, când elimină o aromă specifi că de cais.

Pentru export și păstrare recoltarea caiselor se face cu 3-5 zile pârgă avansată înaintea maturității 
depline atunci, când la fructe dispare culoarea verde, când pielița are culoare galben-verzuie pe 
partea umbrită, iar partea însorită este galben-aurie pe 2/3 din suprafața fructului. În acest stadiu, 
pulpa caiselor este fermă, destul de suculentă și aromată [5,6].

Modalitatea de recoltare 
Recoltarea se face după ce s-a ridicat roua și se întrerupe în orele de căldură excesivă. 

Recoltarea caiselor se face manual printr-o ușoară prindere cu degetele, urmată de răsucirea în-
tr-o parte sau alta pentru a le desprinde de ramura de rod, fi gura 8. În timpul recoltării, transpor-
tării, calibrării, ambalării etc. este necesar de evitat traumarea fructelor, reducând pe cât e posibil 
numărul operațiilor de manipulare, fi gura 14.a. Fructele recoltate în găleți nu se varsă în lăzi, dar 
se aranjează atent evitând traumarea lor, fi gura 14.b.

Concomitent cu recoltarea se face presortarea, îndepărtându-se fructele mici, deformate, atacate 
de boli, pătate [6].

RECOLTAREA FRUCTELOR



8

4.2. RECOLTAREA PIERSICILOR

Caracteristici 

Piersicii sunt fructe suculente, cu gust specifi c, plă-
cut, aromat și conținut bogat în elemente nutritive.

Aceste fructe constituie un aliment valoros datori-
tă conținutului ridicat de zaharuri ușor asimilabile, 
vitaminelor A, C, vitaminelor din complexul B, pre-
cum și substanțelor minerale.

Piersicii sunt fructe de masă folosite în stare proas-
pătă și ca materie primă în fabricarea de marmela-
dă, dulceață, compot, nectar, sucuri, deshidratate, 
congelate etc. [6].

Recoltarea

La stabilirea momentului optim de recoltare trebuie să ținem cont de însușirile biologice ale fruc-
telor care condiționează nu doar cantitatea, dar și calitatea producției. Cele mai mari cantități de 
piersici sunt livrate pentru consum în perioada iulie-septembrie.

Stabilirea în practică a gradului de maturitate și momentului optim de recoltare a piersicilor se 
realizează în dependență de:

• culoarea de fond a pieliței;
• fermitatea pulpei;
• vârsta piersicilor, exprimată prin numărul de zile sau suma gradelor de temperatură de la 

înfl orirea deplină și până în momentul recoltării.

Se recomandă ca recoltarea piersicilor să se efectueze în momentul apropierii perioadei maturității 
de consum când: 

• culoarea la soiurile cu pulpă galbenă se schimbă din verde în galbenă sau galben-aurie;
• au fermitatea de structură-textură favorabilă procesului de valorifi care [6].

Din cauza că fructele de piersic nu se coc toate în aceiași vreme, fructele de pe același pom trebuie să 
fi e culese în 2-3 reprize, la un interval de 2-4 zile, cu 2-7 zile înainte de maturitatea de consum [4].

Momentul optim de recoltare pentru consumul în stare proaspătă este la maturitatea deplină sau 
cu 1-2 zile mai devreme. Fructele pentru păstrare temporară și transportare la distanțe mari (pen-
tru export) se recoltează cu 3-5 zile înainte de maturitatea de pârgă.

Fructele de piersici pot fi  recoltate înainte de maturitatea de consum, deoarece își continuă 
evoluția după recoltare, dar un cules prematur determină o calitate inferioară, probleme de post-
maturare, un gust amărui. Recoltate prea coapte, fructele au o fermitate slabă și se depreciază 
ușor [1, 5, 6].

Modalitatea de recoltare

Recoltarea se face manual, se prind în palmă strângând ușor fructul cu degetele și apoi acesta se 
răsucește într-o parte sau în alta pentru al desprinde de ramura de rod, fi gura 8. Fructele recoltate 
nu se aruncă în găleți coșuri sau lăzi, ci se așează ușor, evitându-se vărsatul lor dintr-o formă de 
ambalaj în alta, fi gura 14 a, b. [6]. 

Se recomandă ca sortarea să se facă odată cu recoltarea așezând fructele în lădițe pe categorii de 
mărime, într-un singur rând cele de calitatea extra și în două rânduri cele de calitatea I și a II-a [5].
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4.3. RECOLTAREA PERELOR

Caracteristici

Perele sunt fructe suculente, cu gust plăcut, folosi-
te atât pentru consum în stare proaspătă, cât și ca 
materie primă la fabricarea marmeladei, compotu-
lui, nectarului sau pentru deshidratare. Importanța 
alimentară a fructelor constă în valoarea nutritivă 
apreciată de consumator.

Perele conțin vitaminele C, PP, A, B precum și un 
conținut bogat de microelemente.

Perele sunt fructe perisabile după maturitatea de 
consum [6].

Recoltarea

Perioada de recoltare a fructelor de păr începe în luna iulie cu soiurile de vară care continuă până 
în octombrie cu cele de toamnă și de iarnă.

Recoltarea fructelor de păr se efectuează în perioada care asigură cea mai bună capacitate de 
păstrare. Dacă recoltarea se produce prea timpuriu, perele își mențin culoarea verde, se zbârcesc 
și rămân astringente, calități care nu se modifi că nici la sfârșitul perioadei de păstrare.

Recoltarea târzie determină dezvoltarea unor calități organoleptice superioare, însă reduce capa-
citatea de păstrare, pulpa devine făinoasă, pierd gustul și nu suportă transportarea.

Recoltarea prea devreme sau prea târzie a fructelor duc la reducerea perioadei de păstrare.

Timpul optim de recoltare pentru fi ecare soi este determinat de:
• numărul de zile după înfl orire;
• suma gradelor de temperatură de la înfl orire deplină până la recoltare;
• densitatea pulpei;
• prezența amidonului, substanțelor uscate, zahărului, aciditatea totală.

Deoarece toți acești indici sunt greu de urmărit, cea mai folosită metodă practică ține de: culoarea 
de fond a pieliței fructului care trebuie să fi e verde sau gălbuie și detașarea ușoară a fructelor de 
pe ramura de rod. 

Recoltarea perelor se face în perioada de pârgă, pe vreme uscată și răcoroasă.

În mod practic, perele de vară se recoltează cu 8-10 zile înainte de maturitatea deplină, atunci când 
ating dimensiunile normale și culoarea lor pe partea umbrită trece din verde spre galben sau albi-
cios. Perele de iarnă se recoltează cât mai târziu, de altfel ele se vestejesc în depozit [1, 5, 6].

Modalitatea de recoltare

Fructele de păr sunt foarte sensibile la lovituri și din această cauză perele pentru păstrare se recol-
tează manual. Perele se recoltează selectiv, în mai multe reprize. Desprinderea fructului de planta-
mamă trebuie făcută cu multă grijă (chiar și cu mănuși), deoarece această operație condiționează 
într-o mare măsură capacitatea de transport, păstrarea, precum și valoarea comercială. În timpul 
recoltării pedunculul fructului trebuie să rămână întreg.

În același timp cu recoltarea se face și presortarea (înlăturarea fructelor deformate, mărunte, cu 
vătămări mecanice, atacate de boli).

Fructele sănătoase, de bună calitate, după recoltare se aranjează direct în ambalajele de păstrare, 
iar sortarea și calibrarea se efectuează de regulă după păstrare [5, 6].
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4.4. RECOLTAREA PRUNELOR

Caracteristici

Prunul este una din cele mai importante specii po-
micole din țările cu climat temperat.

Prunele se consumă în stare proaspătă sau sunt 
transformate în prune uscate, congelate, compot, 
marmeladă, gem, magiun, nectar etc. Pentru con-
sumul în stare proaspătă sunt folosite soiurile de 
fructe mari, cu conținut ridicat de substanțe uscate 
solubile, cu pulpa densă, sâmbure mic și detașabil, 
gustoase și aromate.

Prunele proaspete conțin vitaminele C, complexul B1, B2, B6, K, E, PP, au fost indentifi caţi 15 amino-
acizi, precum și cantități moderate de săruri minerale [5].

Recoltarea

Sortimentul actual de prun face ca recoltarea să se desfășoare pe o perioadă destul de lungă iulie 
– octombrie.

Momentul recoltării se determină în dependență de:
• suma temperaturilor active;
• numărul de zile de la înfl orit până la recoltare; 
• dimensiunile fructelor (greutatea medie, înălțimea și diametrul).

Momentul optim de recoltare pentru consum în stare proaspătă este determinat de calitățile or-
ganoleptice ale prunelor, rezistența la transportare și depozitare temporară, culoare și aspectul 
caracteristice soiului, fermitatea pulpei, raportul dintre conținutul de substanțe solubile și acizi 
organici, precum și de destinația producției.

Prunele nu se recoltează înainte de coacerea deplină, deoarece nu-și mai continuă maturitatea în 
depozite. O păstrare reușită a prunelor impune recoltarea lor la gradul de maturitate bine deter-
minat pentru fi ecare soi și destinație.

Primele prune se recoltează pentru procesare industrială (compot sau dulceață) cu 4-6 zile înainte 
de maturare deplină, când pulpa are o structuro-textură destul de tare. [4]

Pentru consumul în stare proaspătă se recoltează cu 1-2 zile înainte de maturitatea deplină, iar 
pentru export la distanțe mari – cu 2-5 zile înainte (coacere 80-90%) [5,6].

Modalitatea de recoltare

Recoltarea fructelor se face de la baza coroanei către vârful ei și de la periferie către centrul coroa-
nei, fi gura 7. Prunele trebuie să fi e recoltate pe timp răcoros și uscat. Fructele se recoltează manu-
al, ținând doar de pedunculi fără a fi  atinse tare sau presate în mână și fără a fi  zgâriate, șterse de 
pruină sau smulse de peduncul, fi gura 12.

Prunele se recoltează printr-o ușoară răsucire a pedunculilor de la planta mamă, fi gura 8, ferindu-
le de lovituri și leziuni. Fructele desprinse de pe ramură se așează cu multă grijă în ambalaje de 
comercializare rigide, fi gura 14 a, pentru a evita ștergerea stratului de pruină și deteriorarea fruc-
telor cauzată de transferul în alte ambalaje.

Concomitent cu recoltarea se efectuează presortarea prunelor, operațiune ce include scoaterea 
fructelor care nu corespund condițiilor de păstrare, cele atacate de boli și dăunători, cu lovituri 
mecanice și cu defecte de formă, de mărime necorespunzătoare cerințelor de calitate [5, 6, 8].
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5.1. RECOLTAREA ARDEILOR

Caracteristici
Fructele de ardei din diferite varietăți de ardei – 
grași, lungi, gogoșari și iute au calități gustative, 
dietetice și nutritive înalte.

După conținutul de substanțe nutritive, în primul 
rând vitamine, ardeiul este una dintre cele mai va-
loroase culturi legumicole.

Cât privește cantitatea acumulată de vitamina C 
ardeiul depășește toate culturile legumicole și 
pomicole cultivate cedând doar coacăzei negre și 
măcieșului.

Aroma specifi că este condiționată de prezența ule-
iurilor eterice volatile, concentrația cărora poate 
ajunge până la 1%.

Substanțele colorante se compun, de regulă din 
carotenoizi [5,6].

Recoltarea 
La ardeiul gras recoltarea poate începe în prima decadă a lunii iulie și continua până în prima 
decadă a lunii octombrie. La ardeiul lung și gogoșar recoltarea începe în a doua decada a lunii 
august și se continuă până la căderea brumei [9].

Fructele de ardei se recoltează în faza coacerii tehnice și fi ziologice. Maturitatea tehnică debu-
tează după 20-30 zile după înfl orire, când fructele au atins dimensiunile caracteristice soiului dat, 
devin tari și încep să-și schimbe culoarea. La soiurile de culoare crem apare nuanța gălbuie, iar la 
cele de culoare verde fructele capătă o nuanță mai deschisă. După 20-30 de zile se coc semințele 
și fructele capătă o culoare tipică soiului. Totodată, ardeii din aceste varietăți au proprietatea de 
a se matura pe durata perioadei de păstrare, dacă recoltarea s-a efectuat la momentul optim, în 
funcție de varietate și soi. Soiul de tipul gogoșar se culege în faza de maturitate fi ziologică pe 
măsura maturizării fructelor [6].

S-a constatat că mai bine se păstrează ardeii recoltați de pe plantele tinere. Fructele de ardei recol-
tate de la ultimul cules de pe plantele bătrâne nu sunt recomandate pentru păstrare.

Presortarea efectuată concomitent cu recoltarea permite culegerea unor ardei sănătoși, neofi liți, 
curați, fără vătămări cauzate de ger sau insolație, leziuni mecanice sau început de înmuiere a 
țesuturilor [1].

Modalitatea de recoltare
Recoltarea ardeilor se efectuează manual cu peduncul, fi gura 13, la fi ecare 5-7 zile pentru utilizare 
în stare proaspătă cât și pentru păstrare. Ardeiul destinat păstrării se recomandă de recoltat pe 
vreme uscată după ce s-a uscat roua. Fructele recoltate după ploaie, irigare sau ceață nu se reco-
mandă să fi e puse la păstrare.

Irigarea plantațiilor se întrerupe cu 8-10 zile până la recoltarea ardeiului destinat păstrării. La că-
derea unor precipitații abundente ardeiul se recoltează numai după 8-10 zile [6].

RECOLTAREA LEGUMELOR
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5.2. RECOLTAREA VINETELOR

Caracteristici

Pătlăgelele vinete la fel ca ardeii și tomatele sunt 
specia de legume cu largă utilizare în alimentație 
datorită valorii lor nutritive.

În stare proaspătă vinetele nu se folosesc. Fructele 
de vinete au o largă întrebuințare ca produse ali-
mentare: vinete coapte, tocate, umplute, uscate. 
La întreprinderi vinetele sunt procesate pentru 
prepararea diferitor tipuri de conserve. 

Gustul vinetelor este amărui datorită substanței 
solanina [5,6].

Recoltarea

Recoltarea vinetelor începe din prima decadă a lunii iulie și durează până la căderea brumei-luna 
noiembrie [5].

La pătlăgelele vinete se distinge maturitatea tehnică și fi ziologică. La coacerea tehnică culoarea 
fructelor variază de la liliachiu-deschis la violet-închis. În faza maturității fi ziologice fructele devin 
mai deschise, căpătând culoare cenușie-verzuie, crem-deschis sau galben-brun. În alimentație 
se folosesc fructele ajunse la maturitatea tehnică, atunci când semințele nu au atins dezvoltarea 
deplină.

Vinetele nu-și desăvârșesc maturarea după detașarea de pe plantă și din motivul acesta ele nu se 
recoltează mai devreme și nici mai târziu, deoarece au loc diminuări calitative.

Mai bine se păstrează fructele recoltate de pe plantele relativ tinere. Fructele culese de la ultimele 
recoltări și crescute pe plante bătrâne se păstrează mai rău. Fructele atacate de bolile Alternarioză 
antracnoză nu se supun păstrării [6].

Presortarea efectuată concomitent cu recoltarea permite alegerea de vinete tari, sănătoase, cura-
te, normal dezvoltate, fără arsuri de soare, care au caliciu și peduncul [1].

Modalitatea de recoltare

Recoltarea vinetelor se face manual, în faza de coacere tehnică, când fructele au culoarea carac-
teristică soiului, epiderma este elastică la apăsat și lucioasă, au semințe mici, nedezvoltate, fără 
pulpă fi broasă. Se efectuează recoltarea peste fi ecare 7-8 zile.

Vinetele se recoltează cu ajutorul foarfecelor horticole, fi gura 10 a, se taie de la bază de lângă 
tulpină, având grijă să nu se zgârie epiderma în spini. La aplicarea acestei metode de recoltare 
plantele sunt vătămate mai puțin, se evită ruperea ramurilor plantei, fi gura 10 b, ulterior, ele vor 
fructifi că o perioadă mai îndelungată. Fructele de vinete se recoltează cu pedunculul cu lungimea 
de minim 2 cm. 

Vinetele se recoltează pe vreme uscată, după ce s-a luat roua. Fructele recoltate după ploi, ceață 
sau irigare nu sunt bune pentru păstrare. Irigarea plantelor se va opri cu 8-10 zile înainte de recol-
tarea vinetelor destinate păstrării. După căderea precipitațiilor abundente, recoltarea se va face la 
fel numai peste 8-10 zile. Nu se recomandă de pus la păstrare fructele degerate [1, 5, 6].
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5.3. RECOLTAREA CASRAVEȚILOR

Caracteristici

Castraveții sunt o cultură foarte răspândită, ce se 
cultivă în sere, răsadnițe și în câmp.

Castraveții sunt foarte solicitați de către consuma-
tori atât în stare proaspătă cât și conservată.

Castraveții sunt bogați în substanțe minerale (ca-
liu, calciu, magneziu, fosfor, fi er) zahăr, vitaminele 
C, B1, B2, PP. Castraveții au o valoare nutritivă mică.

Castraveții indiferent de soi și cultură sunt fructe 
foarte perisabile cu o rezistență mică la păstrare, 
ușor se vestejesc, datorită conținutului ridicat în 
apă [5, 6].

Recoltarea

Calitatea castraveților este condiționată în mare măsură de perioada de recoltare. Recoltarea 
castraveților se face la maturitatea de consum și în dependență de scopul utilizării acestora.

Castraveții sunt recoltați la diferite etape de dezvoltare. În funcție de soi/hibrid , temperatură și 
perioada de la înfl orire a castraveților poate varia de la 55 la 60 de zile. În general, legumele sunt 
recoltate la o etapă imatură, aproape de mărimea specifi că soiului, dar înainte ca semințele să se 
întărească deplin. Fermitatea și luciul epidermei sunt, de asemenea, indicatori ai precondiției de 
maturitate. La maturitatea de consum, în cavitatea semințelor castraveților începe să se formeze 
un material gelatinos [3].

Numărul de recoltări într-un sezon depinde de condițiile de creștere și meteorologice. În plantațiile 
de castraveți unde se aplică irigarea se efectuează până la 40-45 de recoltări [6].

Modalitatea de recoltare

Recoltarea castraveților se efectuează manual în mod eșalonat la 2-3 zile în maturitatea de con-
sum în timpul fazei de creștere, când fructele au atins dimensiunile corespunzătoare, iar semințele 
sunt crude sau slab dezvoltate. Castraveții destinați pentru procesare sunt recoltați semi-mecani-
zat sau mecanizat [6].

Castraveții din spațiile protejate, în dependență de tehnologia de producere și mărimile solicitate 
de consumatori, se recoltează cu un peduncul de 0,5-2 cm, de 2 ori pe zi, dimineața, după zvân-
tarea plantelor de rouă și seara când sunt turgescenți. Recoltarea se poate de realizat și în timpul 
zilei, doar dacă cerul este înnorat.

Recoltarea castraveților din spațiile neprotejate se efectuează de 2-3 ori pe săptămână, dar acest 
interval poate varia în dependență de tehnologia de producere și mărimile solicitate de procesa-
tori pentru a fabrica castraveți marinați sau conservați [3].

Castraveții se detașează de plantă prin presare cu degetul mare pe peduncul, fi xând bine vrejul, 
pentru a preveni vătămarea sau se taie pedunculul cu o lungime maxima 0,5-2 cm cu foarfecele 
sau cuțitul. Ulterior, castraveții se aranjează cu grijă în cutii de carton, lăzi de lemn sau plastic. 

Instrumentele folosite la tăierea pedunculilor până la utilizare și după, trebuiesc dezinfectate pen-
tru a preveni contaminarea plantelor [3].

După recoltare castraveții sunt protejați de soare, vânt, ploaie și praf.

Concomitent cu recoltarea se efectuează condiționarea castraveților ce include sortarea, perierea 
spălarea, zvântarea, calibrarea [5, 6].
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5.4. RECOLTAREA DOVLECEILOR

Caracteristici
Dovleceii fac parte din culturile precoce.
Fructele de dovlecel sunt asimilate foarte ușor de 
către organismul uman.
Dovleceii conțin zahăr, substanțe minerale (calciu, 
potasiu, fi er, fl uor) precum și vitaminele C, B1, B2, PP.
Dovleceii sunt folosiți ca materie primă în industria 
prelucrătoare pentru producerea de conserve [5, 6].

Modalitatea de recoltare
Ei sunt recoltați în termene timpurii. Recoltarea dovleceilor se face manual, la 3-5 zile după des-
chiderea fl orilor, preferabil cât mai des la 1-2 zile, pentru a nu depăși maturitatea de consum. 
Fructele se taie de pe vrej, lăsând un peduncul de 1-3 cm și se pun în ambalajele de comercializare 
care sunt căptușite cu hârtie. Fructele sunt sensibile la vătămări mecanice, lovituri, zgârieturi care 
pot apărea la recoltare, manipulare și transportare. Fructele după recoltare trebuie ferite de soare 
ploaie, vânt și praf. Condiţionarea se realizează o dată cu recoltarea pentru clasifi carea dovleceilor 
după categorii de calitate și după mărime [1, 6].

5.5. RECOLTAREA FASOLEI PĂSTĂI

Caracteristici
Fasolea cu păstaie este solicitată pentru utilizare în 
culinărie datorită calităților nutritive înalte ale păs-
tăilor verzi și ale boabelor neajunse la maturitate.
În ceea ce privește valoarea calorică și conținutul 
de substanțe nutritive, fasolea depășește toate ce-
lelalte legume. În fasolea păstăi se conțin vitami-
nele C, B1, B2..
Fasolea-păstăi se conservează prin termosteriliza-
re, congelare, deshidratare și prin suprasărare [6].

Recoltarea
Operațiunea tehnologică de recoltare se efectuea-
ză în faza de creștere, atunci când păstăile au atins 
lungimea caracteristică soiului, sunt fragile, suculente, iar semințele sunt la începutul formării lor. 
Ruperea ușoară a păstăilor prin îndoire confi rmă momentul optim de recoltare [6].

Modalitatea de recoltare
Pe suprafețe mici în câmp și sere, recoltarea se face manual în mai multe etape la intervalul de 2-5 
zile. Cel mai bine e ca recoltarea să se facă în orele de dimineață.
Păstăile se prind cu mâna, câte una sau în grup de 2-4, după care se deprind de plantă, având grijă 
să nu se rupă părți din aceasta. Pentru evitarea ruperii cu cealaltă mâna, se va prinde porțiunea de 
plantă ce ar putea fi  ruptă și numai după aceasta se desprind păstăile, fi gura 9.a,b.
Păstăile se recoltează cu pedunculul întreg sau cu o porțiune de 0,2-0,5 cm lungime, evitându-se 
astfel vătămările păstăilor și alterarea țesuturilor neprotejate.
Pentru conservare prima recoltare a fasolei se face peste 8-10 zile după formarea ovarului, când 
păstăile sunt încă verzi, iar bobii nematurizați. Recoltările ulterioare se efectuează peste 2-4 zile în 
funcție de condițiile meteo [6].
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