
PLANTAREA CĂPȘUNULUI CU 

PLANTATORUL SPECIAL 

Plantarea căpșunului prezintă o importanță deosebita 

pentru reusita unei culturi de succes. 
Pentru o plantare corecta si sigura la culturile moderne se foloseste plantatorul special construit 

pentru capsun. 

Atentie!!! Plantatorul conic din legumicultura nu este bun pentru capsun deoarece radacinile nu vor 

ramane drepte in sol. 

Puteți urmări în videoclipul de mai jos plantarea capsunului cu plantator de la minutul 40. 

ÎNFIINȚAREA PLANTAȚIILOR DE CĂPȘUNI CU DR. ING NELU ORLAIE, 

DEMOSTRATIE DE PLANTARE LA CAPSUNI 
Reusita infintarii unei culturi depinde de 3 factori in momentul plantarii. 
1. Radacina capsunului dupa plantare trebuie sa ramana dreapta in sol deoarece daca varfurile 

vor sta indoite in sus planta nu se va mai dezvolta iar la urma se usuca de aceea trbiue efectuata 

fasonarea inainte de plantarea fara plantator cu o foarfeca se reteaza toate varfurile cam la 10-15 cm 

in functie de vigoarea plantei. La plantarea cu plantatorul se fasoneaza cu acesta dupa ce planta este 

introdusa in sol pana la nivelul coletului. Acesta are o lama in varf cu care se apasa radacinile in jos 

in sol la nivelul 10-15 cm si apoi se reteaza dupa care se taseaza usor pamantul langa planta. 
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2. Planta dupa plantare sa fie cu coletul exact la nivelul solului. Daca radacina ramane putin 

descoperita in cateva zile planta se va usca. Chiar daca se uda plantele dupa plantare si solul se mai 

aseaza si se desco[ere radacina trebuie revenit si acoperit cu pamant incat sa nu se vada deloc 

radacina descoperita. 
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3. „Inima plantei” sa nu fie acoperita cu pamant deoarece de acolo pornesc toate frunzele si 

inflorescentele. Daca se accpere cu pamant planta sufera si moare. 
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Plantatorul pentru capsuni 

  

  



VA OFERIM PLANTATOARE PENTRU CAPSUN LA PRETUL 

DE 20 LEI/BUC.  
Etapele plantarii cu plantatorul 

1 Se repartizeaza plantele inainte la 25-30 cm pe langa ata. Intre randuri se lasa 70-90 cm. 

 
2 Cu o mana se tine planta de la nivelul coletului iar cu cealalta se prinde varful radacinii cu lama de 

la plantator cam la 2 -3 cm de la varful radacinii. 

 
3 Se apasa cu plantatorul planta in sol pana ajunge la nivelul solului cu nivelul coletului iar cu 

cealalta mana se tine usor de planta. 

  



  

4 Se tine de planta bine iar cu plantatorul se apasa brusc ca radacina sa fie retezata. 

 
5 Se taseaza usor pamantul langa planta. 

 
6 Se uda obligatoriu daca in ziua respectiva nu ploua iar solul nu este saturat de apa. 

  

  

 


