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ÎNTREŢINEREA PLANTAŢIILOR DE COACĂZ

După cum am văzut, lucrările de înfiinţare a plantaţiilor de
coacăz au comportat o serie de studii şi măsuri tehnico-
organizatorice pentru a asigura condiţii bune de creştere a
coacăzului, însă fără o întreţinere corespunzătoare plantaţia
nu are şanse de a rezista singură concurenţei vegetaţiei
spontane care se instalează, agenţilor patogeni, secetei sau
carenţei solului în elemente minerale.

Atâta timp cât această cultură făcea obiectul unor
îndeletniciri de amatori, în grădinile familiale, mai mult ca
divertisment, se acreditase ideea că necesită mai puţine
lucrări de întreţinere, rentabilitatea şi eficienţa lor economică
nu constituia o preocupare, deşi existau o serie de mici
cultivatori care-şi completau în mod substanţial veniturile lor
de la aceste culturi.

Pentru obţinerea unor rezultate economice bune, plantaţia de coacăz necesită o serie de lucrări de întreţinere
care se referă la: întreţinerea solului, fertilizarea, formarea, conducerea şi tăierea tufelor, irigarea, protecţia
împotriva bolilor şi dăunătorilor etc.

 

Întreţinerea solului în plantaţiile de coacăz negru şi roşu

Intervalele dintre rândurile de coacăz pot fi întreţinute ca ogor lucrat, prin culturi intercalate, îngrăşăminte verzi,
erbicidare sau prin înierbare, în funcţie de cantitatea de precipitaţii care cad în zonă, de panta terenului şi de
măsurile antierozionale care trebuie luate.

a) Ogorul lucrat

Ogorul lucrat, în pomicultura modernă, se recomandă
numai acolo unde sunt probleme cu asigurarea apei, pentru
a evita pe de o parte pierderea prin evaporaţie, prin
capilaritatea solului şi pe de altă parte de a reduce
competiţia dintre coacăz şi vegetaţia care poate exista pe
interval. Deşi coacăzul este o specie care necesită multă
apă (peste 700 mm precipitaţii), plantat în zone mai sărace
din punct de vedere hidric, prin lucrarea repetată a solului se
temperează în anumite perioade a anului stresul hidric.

Este de preferat să nu se folosească acest mod de
întreţinere din următoarele considerente:

– nu asigură accesul mijloacelor mecanice pe timp umed,
pentru diferite lucrări urgente, dintre care protecţia fitosanitară;

– grăbeşte mineralizarea humusului şi ca atare sărăceşte solul în materie organică;
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– favorizează eroziunea de suprafaţă pe terenurile în pantă;

– solul fără vegetaţie se încălzeşte mai mult vara, formând un microclimat greu de suportat de către coacăz etc.

Ogorul lucrat se menţine prin distrugerea repetată a buruienilor şi crustei cu grapa cu discuri sau cultivatorul,
folosite de obicei alternativ, sau cu freza.

b) Culturi intercalate

Acest mod de întreţinere se aplică de obicei în plantaţiile tinere, până în anul 4-5, când tufele sunt în formare şi
nu umbresc prea mult intervalul dintre rânduri. Se folosesc cu succes căpşun, cartofi, culturi legumicole de talie
mică (cele ce merg în zona respectivă: bostănoase, fasole, mazăre, ceapă şi usturoi verde sau uscat etc.).

Între cultura intercalată şi rândul de coacăz trebuie să
rămână o bandă de protecţie de 1 m, pentru a avea lumină
şi a fi bine aerisite tinerele tufe. În plantaţiile mature se pot
cultiva alternativ din două în două intervale, specii cu
pretenţii mai mici faţă de lumină, sau specii cu ciclu scurt:
spanac, salată, mazăre, fasole pitică, cartofi etc. Specia
intercalată trebuie să suporte tratamentele fitosanitare
aplicate plantaţiei de coacăz, iar recoltarea şi valorificarea
producţiei interalate se va face în corelaţie cu programul de
protecţie fitosanitară, pentru a nu valorifica produse cu
reziduuri de pesticide.

Având în vedere înălţimea redusă a coacăzului, plantele
intercalate vor avea o talie şi mai mica, pentru a nu umbri şi a nu menţine o umiditate prea ridicată la nivelul
fructelor, care ar favoriza dez- voltarea şi atacul puternic al diferitelor ciuperci.

c) Îngrăşămintele verzi

Cultivarea intervalului dintre rânduri cu îngrăşăminte verzi, care se încorporează în sol în momentul în care au
atins maximum de biomasă, este o măsură eficace şi ieftină de îmbunătăţire a fertilităţii solului, mai ales acolo
unde fertilitatea naturală este mai redusă sau pe solurile care conţin mai mult nisip. Semănarea îngrăşămintelor
verzi se face de obicei toamna, iernează în faza de rozetă, cresc repede în primăvară, iar la începutul lunii mai,
când practic tufele de coacăz au înfrunzit bine, se introduc sub brazdă printr-o arătură  superficială.

Dintre plantele folosite ca îngrăşăminte verzi putem aminti leguminoasele: măzăriche, lupin, soia etc., rapiţă sau
diferite graminee, dintre care mai folosită este secara. De obicei se seamănă amestecuri de leguminoase şi
graminee. Speciile care nu pot ierna sub formă de rozetă se seamănă primăvara devreme.

d) Erbicidarea intervalelor
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Erbicidarea este mai puţin utilizată în plantaţiile de arbuşti,
deoarece prin modul lor de conducere sub formă de tufă
există riscul stropirii frunzelor cu efecte fitotoxice destul de
grave.

Există produse selective preemergente care nu
afecteaza coacăzul şi pot fi folosite mai ales preemergent
sau postemergent timpuriu: Dual Gold, Venzar, Sencor,
Sultan care aplicate pe rând sau chiar pe interval dupa
prelucrarea solului asigură o eficientă combatere a
buruienilor şi aşa greu de distrus cu sapa datorită
specificităţii de creştere a acestora.

Cu rezultate bune se folosesc erbicidele pe baza de glifosat primavara devreme inainte de dezmugurire sau cu
protectie de 2 plăci late de 2 m si inalte de 1 m care vor merge in paralel cu cel care erbicideaza: Glyfos în doză
de 40-60 ml la 10 litri de apă.

e) Inierbarea intervalelor

Este cea mai folosită şi recomandată metodă de întreţinere
a intervalelor în plantaţiile de coacăz.

Înierbarea intervalelor se practică în zonele cu teren în
pantă pentru a reduce eroziunea solului, folosind o serie de
specii de ierburi perene. De obicei, înierbarea se face după
1-2 ani de la înfiinţarea culturii, când plantele încep să
fructifice.

Unde cantitatea de apă asigurată culturii este suficientă
(precipitaţii şi irigare) este recomandat să se folosească
înierbarea tuturor intervalelor. Pe rând solul se menţine
lucrat sub forma unei benzi cu lăţimea de maxim un metru
prin distrugerea periodică a buruienilor. Trebuie acordată atenţie mare buruienilor rapace, perene (pir, susai,
pălămidă) şi volburii care pot compromite cultura dacă se instalează masiv în plantaţie.

Înierbarea terenului pe lângă reducerea eroziunii este importantă deoarece asigură accesul mijloacelor
mecanice indiferent de umiditatea solului, prin sistemul radicular îmbunătăţeşte regimul aerohidric şi după
putrezirea rădăcinilor şi a resturilor de iarbă rămasă (mirişte) creşte conţinutul solului în substanţă organică.
Iarba de pe interval, pe măsură ce creşte, este tăiată şi cel mai bine să rămână ca îngrăşământ verde sau se
poate utiliza ca mulci pe rândul de plante.

Mulcirea rândurilor cu iarbă are o serie de avantaje: împiedică creşterea buruienilor, asigură menţinerea
umidităţii solului, prin descompunere îmbogăţeşte solul în materie organică etc. Folosirea ierbii în furajarea
animalelor, mai ales în fermele mixte, trebuie făcută în legătură directă cu planul de protecţie fitosanitară,
corelând momentele de cosire cu durata de remanenţă a pesticidelor folosite la stropit.
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