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Descrierea ocupaţiei

Ocupaţia corespunde celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a
ciupercilor prin crearea unor condiţii de viaţă corespunzătoare plantelor în scopul
realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea stratului,
înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile.
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale
diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului
înconjurător.
Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de
temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea
producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi
instruirea acestora.
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Domeniul
competenţă

de Nr.
crt.

Competenţe
fundamentale
Competenţe generale
pe domeniul de
activitate
Competenţe specifice
ocupaţiei

Titlul unităţii

1

Comunicarea la locul de muncă.

2

Munca în echipă

3

Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I..

4

Amenajarea spaţiului pentru cultura ciupercilor

5

Aprovizionarea ciupercăriei cu materiale de
cultură

6

Producerea compostului pentru cultura
ciupercilor.

7

Însămânţarea miceliului

8

Efectuarea lucrărilor de întreţinere a culturilor de
ciuperci

9

Recoltarea ciupercilor

10

Valorificarea producţiei de ciuperci
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UNITATEA 1
COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Descriere
Unitatea include competenţele referitoare la comunicarea specifică activităţii de ciupercar. Unitatea
se referă atât la comunicarea cu alţi lucrători din echipă, cât şi la comunicarea cu terţi:
aprovizionări, clienţi, alţi agricultori.
Elemente de competenţă
1.Transmite şi primeşte informaţii

2.Participă la
profesionale

discuţii

pe

Criterii de realizare
1.1.Comunicarea este realizată numai cu persoane
ce au aceleaşi atribuţii în cadrul activităţilor, cu
respectarea raporturilor ierarhice, operative şi
funcţionale.
1.2.Metoda de comunicare folosită este
corespunzătoare procedurilor interne şi permite o
transmitere rapidă şi corectă a informaţiilor.
1.3.Informaţiile transmise sunt reale, complete şi
exprimate în limbajul specific locului de muncă.
2.1.Problemele profesionale sunt discutate şi
teme rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii
grupului.
2.2.Punctele de vedere proprii sunt argumentate
clar şi sunt exprimate fără reţinere.
2.3.În cadrul discuţiilor în grup este respectat
dreptul la opinie al celorlalţi participanţi.
2.4.Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm,
înţelegere şi atenţie.

Gama de variabile
Persoane fizice autorizate: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale.
Forme de comunicare: verbală, scrisă.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
schema organizatorică şi legăturile ierarhice, operative şi funcţionale
procedurile interne de comunicare specifice activităţilor de producere a ciupercilor
tehnologia de specialitate
La evaluare se va urmări:
modul în care se respectă raporturile ierarhice, operative şi funcţionale şi procedurile interne de
comunicare
corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional
modul de adresare şi coerenţă în formularea ideilor
modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute
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UNITATEA 2
MUNCA ÎN ECHIPĂ
Descriere
Unitatea se referă la integrarea activităţii proprii în activitatea echipei cu care colaborează în diferite
etape ale activităţii de producere a ciupercilor.
Elemente de competenţă

Criterii de realizare

1.1. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat
1.Identifică rolul propriu în cadrul corect, în funcţie de tipul lucrării de executat.
echipei
1.2. Atribuţiile specifice fiecărui membru al echipei
sunt stabilite de comun acord, în funcţie de
indicaţiile şefului direct.
2.1. Activitatea proprie este desfăşurată, astfel încât
2.Desfăşoară activităţi în cadrul echipei să se încadreze în activitatea generală a echipei.
2.2. Eventualele necorelări ale activităţii proprii cu
activitatea celorlalţi membri ai echipei sunt
soluţionate în timp util.
2.3 Sarcinile individuale sunt îndeplinite cu
încadrarea în normele de lucru şi de timp
prestabilite.
Gama de variabile
(i) Lucrări de executat: lucrări specifice culturii ciupercilor :
-amenajarea spaţiilor
-producerea compostului
-însămânţarea miceliului
-întreţinerea culturii
-recoltarea şi valorificarea producţiei
Membrii echipei: colegi, şeful de echipă
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
schema organizatorică şi raporturile ierarhice funcţionale specifice locului de muncă
componenţa echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activităţi specifice de producere a
ciupercilor
tipuri de lucrări specifice ciupercilor
La evaluare se va urmări:
modul în care se identifică rolul propriu în cadrul echipei în cazul unei lucrări
modul în care se desfăşoară activitatea proprie pe parcursul unei lucrări din cadrul tehnologiei de
producere a ciupercilor
capacitatea de integrare intr-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei
fazele de desfăşurare a lucrărilor specifice şi a altor tipuri de activităţi care implică colaborarea
cu alţi lucrători
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UNITATEA 3
APLICAREA N.P.M. ŞI N.P.S.I.
Descriere
Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea N.P.M. şi N.P.S.I. pe durata desfăşurării tuturor
activităţilor de producere a ciupercilor. Unitatea presupune utilizarea şi menţinerea echipamentelor
de protecţie a muncii în condiţii de securitate, precum şi depozitarea corespunzătoare a materialelor
specifice.
Elemente de competenţă
1. Aplică NPM

2. Aplică NPSI

3. Aplică procedurile de urgenţă

Criterii de realizare
1.1. Legislaţia şi normele de protecţie a muncii sunt
însuşite în conformitate cu specificul locului de
muncă.
1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este
utilizat corect.
1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi
păstrat în condiţii de siguranţă, conform normelor
în vigoare.
1.4. Activitatea specifică este desfăşurată cu
respectarea permanentă a normelor de protecţia
muncii.
1.5. Situaţiile periculoase sunt identificate şi
raportate cu promptitudine persoanelor abilitate,
conform reglementărilor de la locul de muncă.
2.1. Normele PSI sunt aplicate conform specificului
locului de muncă.
2.2. Normele PSI sunt aplicate cu rigurozitate pe
toată perioada de desfăşurare a activităţii.
2.3. Riscul de incendiu este identificat şi raportat cu
promptitudine persoanelor cu răspundere în
domeniu.
3.1. Măsurile de urgenţă sunt aplicate cu rapiditate,
corectitudine şi luciditate respectând procedurile
interne.
3.2. Primul ajutor este acordat rapid, corespunzător
tipului de accident
3.3. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt
utilizate corect şi cu promptitudine, în funcţie de
natura incendiului.
3.4. Evacuarea se face în conformitate cu planurile
afişate la loc vizibil.

Gama de variabile
Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă.
Truse pentru prim ajutor şi feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţii
de producere a ciupercilor
sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor
noţiuni pentru acordarea primului ajutor
materiale şi echipamente pentru stingerea incendiilor
proceduri de urgenţă în cazul calamităţilor naturale

La evaluare se va urmări:
corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de
stingere a incendiilor în toate etapele de activitate în procesul de producere a ciupercilor
corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident
capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute
capacitatea de acordare a primului ajutor în caz de accident
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UNITATEA 4
AMENAJAREA SPAŢIULUI PENTRU CULTURA CIUPERCILOR
Descriere
Unitatea se referă la activităţile desfăşurate pentru stabilirea amplasamentului şi pregătirea spaţiului
pentru cultura ciupercilor care să asigure condiţii optime de creştere a soiului cultivat.
Elemente de competenţă
1.Stabileşte sistemul de cultură

2.Amenajează spaţiul pentru cultura
ciupercilor

Criterii de realizare
1.1. Spaţiul de cultură este stabilit în funcţie de
producţia planificată şi de soi.
1.2. Amplasamentul este stabilit ţinând cont de
maximizarea suprafeţei de cultură.
1.3. Spaţiul de cultură este stabilit corespunzător
sistemului de cultură.
1.4. Sistemul de cultură stabilit este dotat cu
aparatura necesară asigurării microclimatului.
2.1. Spaţiul este curăţat şi dezinfectat corespunzător
pentru asigurarea condiţiilor optime de realizare a
culturii.
2.2. Amenajarea spaţiului de culturi este realizată
prin dotarea corespunzătoare cu elemente de
maximizare a suprafeţei de cultură.
2.3. Aparatura din dotare necesară pentru
asigurarea microclimatului este verificată din punct
de vedere funcţional / completată corespunzător.

Gama de variabile
Sistem de cultură:
spaţiu închis
creştere dirijată
Spaţiu de cultură:
construcţie ce poate fi amenajată pentru cultura ciupercilor
suprafaţa ce poate fi cultivată cu ciuperci
Maximizarea spaţiului de cultură:
straturi suprapuse
saci de polietilină, lăzi
Microclimat:
temperatură specifică fazelor de dezvoltare
umiditate oscilantă conform tehnologiei
aerare
Aparatura necesară asigurării microclimatului:
termometre
umidiometru
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
tipuri de soiuri şi hibrizi
destinaţia producţiei de ciuperci (consum proaspăt, industrializare)
condiţii de microclimat pentru amplasarea culturii de ciuperci
condiţii de cultură (tip de compost)
tipurile substanţelor fito-sanitare

La evaluare se va urmări:
corectitudinea cu care este stabilit amplasamentul culturilor de ciuperci prin corelarea cu
condiţiile legate de climă: condiţiile de umiditate, sursele de apă, nivelul productivităţii posibile
şi cerinţele pieţei
responsabilitatea cu care sunt alese soiurile şi hibrizii adaptaţi la condiţiile de rentabilitate şi la
cerinţele pieţei
argumentarea corectă a deciziilor luate
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UNITATEA 5
PROVIZIONAREA CIUPERCĂRIEI CU MATERIALE DE CULTURĂ
Descriere
Unitatea cuprinde activităţi de aprovizionare cu materii prime şi materiale necesare realizării
producţiei de ciuperci planificate.
Elemente de competenţă
1. Stabileşte necesarul de materii prime
şi materiale

2. Aprovizionează ciupercăria cu
materialele necesare

3. Depozitează materialele aprovizionate

Criterii de realizare
1.1. Necesarul de materii prime şi materiale este
identificat corect, în funcţie de destinaţie.
1.2. Necesarul de materii prime este stabilit
corespunzător tipului de substrat / compost.
1.3. Necesarul de materii prime şi materiale este
identificat cu atenţie, în funcţie de cerinţele soiului
cultivat.
2.1. Materiile prime şi materialele sunt recepţionate
cu atenţie astfel încât să corespundă din punct de
vedere cantitativ şi calitativ cu normele în vigoare.
2.2. Aprovizionarea cu materiale necesare se face
cu atenţie, verificând autenticitatea şi valabilitatea
materiilor prime şi materialelor.
2.3. Substanţele chimice necesare combaterii
bolilor şi dăunătorilor sunt verificate cu
responsabilitate, din punct de vedere al efectului
selectiv.
3.1. Materiile prime necesare compostului sunt
depozitate şi păstrate în condiţii corespunzătoare.
3.2. Substanţele chimice pentru tratamente sunt
depozitate în spaţii special amenajate.
3.3. Materialul de cultură este păstrat cu atenţie în
ambalajul iniţial până la însămânţare.
3.4. Materialele sunt depozitate în ordine, cu simţ
practic, în funcţie de dimensiuni.

Gama de variabile
Compost : diferite reţete de amestecuri de grosiere (paie, ciocălăi, rumeguş, vreji de
mazăre), bălegar, malţ, îngrăşăminte chimice cu fosfor, amendamente calcaroase pregătite
prin fermentare, pasteurizare.
Tipurile de compost diferă în funcţie de soiul cultivat
Calitatea materiilor prime / componentele compostului :
culoare caracteristică
umiditate scăzută
fără miros de mucegai
vechime un an
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Miceliu : materialul de cultură din care se obţin ciupercile prin însămânţarea în substrat /
compost
Starea fito-sanitară : lipsa sau prezenţa unor atacuri de boli şi dăunători
Efectul selectiv al substanţelor de combatere : distrug factorii de dăunare şi protejează omul.
Condiţii de păstrare a materiilor prime necesare compostului :
locuri uscate
fără precipitaţii
aerisite
Spaţii pentru depozitarea substanţelor chimice :
separate
special amenajate
cu acces special

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
reţete de pregătire a composturilor
tipuri de compost
tipuri de materii prime şi materiale necesare diferitelor reţete de compost
caracteristicile fizico-chimice ale materialelor aprovizionate
compatibilitatea/necompatibilitatea între materii prime şi materiale
condiţii de depozitare pentru diferite tipuri de materii prime şi materiale

La evaluare se va urmări:
stabilirea corectă a necesarului de materiale şi materii prime necesare producerii ciupercilor
modul de asigurare pe cantităţi şi grupe a materiilor prime şi materialelor conform perioadei de
folosinţă a acestora
alegerea corectă a surselor de aprovizionare care să asigure cel mai bun raport calitate/preţ şi în
condiţii optime de livrare
modul responsabil de verificare a calităţii materialelor aprovizionate
corectitudinea cu care asigură spaţii de depozitare corespunzătoare pentru materialele
aprovizionate
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UNITATEA 6
PRODUCEREA COMPOSTULUI PENTRU CULTURA CIUPERCILOR
Descriere
Unitatea se referă la organizarea producerii compostului necesar pentru înfiinţarea culturilor de
ciuperci.
Elemente de competenţă
1. Stabileşte tipul de compost

2. Pregăteşte spaţiul de producere a
compostului

3. Produce compostul

Criterii de realizare
1.1. Tipul de compost este stabilit în funcţie de
cerinţele sortimentului de ciuperci cultivat
1.2. Tipul de compost este stabilit în funcţie de
posibilităţile tehnologice de producere
1.3. Cantitatea de compost este stabilită în funcţie
de suprafaţa efectivă de cultură
2.1. Spaţiul de producere a compostului este
dimensionat corespunzător, astfel încât să asigure
condiţii optime pentru realizarea acestuia.
2.2. Spaţiul de producere a compostului este dotat
cu materialele/ uneltele necesare astfel încât
operaţiile de pregătire să se desfăşoare operativ
2.3. Condiţiile igienico-sanitare din spaţiul de
producere a compostului sunt asigurate conform
tehnologiei specifice.
2.4. Spaţiul de producere a compostului este
pregătit cu atenţie şi profesionalism, ori de câte ori
este nevoie.
3.1. Compostul este produs respectând reţeta şi
tehnologia specifică.
3.2. Amestecul de materii prime este realizat
corect, prin respectarea proporţiilor şi a
uniformităţii.
3.3. Pregătirea compostului este realizată prin
parcurgerea corectă a celor două etape de
fermentare.
3.4. Compostul este produs respectând condiţiile de
temperatură şi umiditate specifice tehnologiei de
producere.

Gama de variabile
Tipuri de compost:
clasic cu pasteurizare naturală
sintetic cu pasteurizare dirijată cu abur tehnologic.
Posibilităţi tehnologice de producere
resurse locale
materii prime posibil de aprovizionat
combinaţii posibile şi rentabile
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Cantitatea de compost : 80-100 kg compost la 1 mp de suprafaţă utilă
Dimensionarea platformei să asigure :
realizarea amestecului
tasarea
omogenizarea
umectarea
întoarceri de afânare
Materiale/ unelte necesare pe platformă :
lopeţi
furci
furtune pentru apă
surse de apă
tractor cu lamă pentru aşezare şi tasare
folie de polietilenă pentru acoperire
Condiţii igienico-sanitare :
curăţenie
dezinfecţie
Etape de pregătire a compostului :
1. anaerobă prin preînmuiere, tasare şi omogenizare
2. aerobă prin întoarcere cu afânare
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
componentele şi tehnologia de producere a compostului
procedee de stabilire a cantităţii de compost
amenajarea platformei pentru producerea compostului
La evaluare se va urmări:
responsabilitatea cu care stabileşte componentele
corectitudinea cu care face amestecurile
promptitudinea cu care execută operaţiile de pregătire a compostului
atenţia cu care asigură condiţiile igienico-sanitare necesare
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UNITATEA 7
ÎNSĂMÂNŢAREA MICELIULUI
Descriere
Unitatea se referă la activităţile necesare de înfiinţare a culturii de ciuperci prin însămânţarea
miceliului.
Elemente de competenţă
1. Pregăteşte spaţiul de însămânţare a
miceliului

2. Însămânţează miceliul

3. Acoperă straturile însămânţate

Criterii de realizare
1.1. Spaţiul de însămânţare este pregătit, verificând
calitatea compostului prin mijloace organoleptice.
1.2. Aşezarea compostului pe stelaje este realizată
în aşa fel încât stratul să asigure grosimea
corespunzătoare soiului din cultură.
1.3. Umectarea stratului de compost este realizată
cu apă curată la nivelul optim de germinare a
miceliului conform tehnologiei.
2.1. Însămânţarea miceliului este realizată cu
atenţie, prin aplicarea procedurilor de lucru.
2.2. Însămânţarea este realizată uniform,
corespunzător densităţii recomandate de tehnologie.
2.3. Stratul însămânţat este stropit în doze optime
cu insectofungicide.
2.4. Stratului însămânţat i se asigură condiţii de
microclimat, conform tehnologiei.
3.1. Substratul însămânţat se acoperă cu hârtie de
ziar netipărit, la momentul optim
3.2. Hârtia acoperitoare se menţine permanent
umedă, astfel încât să se asigure condiţiile de
germinare a miceliului.
3.3. Stratul însămânţat este acoperit cu un amestec
preparat conform tehnologiei.
3.4. Acoperirea stratului însămânţat este realizată
uniform şi la momentul indicat de tehnologie.

Gama de variabile
Calitatea compostului verificată prin mijloace organoleptice:
miros caracteristic de pâine coaptă
culoare cafeniu închis
paiele se rup uşor
Grosimea stratului de compost care rezultă din cantitatea de 80-100 kg / m2
Proceduri de lucru pentru însămânţarea miceliului: manual, prin tasare.
Densitatea de însămânţare a miceliului: 700-1000 g la 100 Kg substrat / compost
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Condiţii de microclimat la însămânţare:
temperatură: 24-250 C
umiditate: 62-65%
Stratul însămânţat este tasat corespunzător după însămânţare pentru a sigura contactul dintre
substrat şi miceliu în vederea germinării.
Momentul optim de acoperire cu hârtie de ziar netipărit este imediat după însămânţare şi
tasare
Hârtia permanent umedă : prin pulverizări fine cu apă
Amestecul de acoperire:
turbă roşie sau neagră fibroasă
nisip calcaros
pământ – de preferinţă din lucerniere
Momentul acoperirii stratului însămânţat cu amestecul de acoperire: la 10-12 zile de la
însămânţare
Cerinţe tehnologice ale amestecului de acoperire:
omogen
să nu formeze crustă
capacitate de reţinere a apei
grosime uniformă
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
soiuri şi hibrizi de ciuperci
calitatea şi normele de folosire a insecto-fungicidelor
modul de însămânţare a miceliului
pregătirea amestecului de acoperire şi utilizarea acestuia

La evaluare se va urmări:
responsabilitatea cu care se execută lucrările de însămânţare în vederea asigurării condiţiilor
optime de dezvoltare a plantelor
corectitudinea cu care se aşează stratul de acoperire astfel încât să se asigure condiţii optime de
dezvoltare a plantelor
atenţia cu care pregăteşte spaţiul de însămânţare a miceliului
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UNITATEA 8
EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE A
CULTURILOR DE CIUPERCI
Descriere
Unitatea se referă la lucrări cu caracter general sau special privind lucrările de întreţinere din punct
de vedere calitativ şi cantitativ.
Elemente de competenţă
1.Execută tratamentele fito-sanitare

2. Întreţine spaţiul de cultură

Criterii de realizare
1.1. Tratamentele fito-sanitare se aplică în vederea
combaterii bolilor şi dăunătorilor specifici culturii
de ciuperci.
1.2. Tratamentele fito-sanitare sunt aplicate corect
conform tehnologiei specifice.
1.3. Produsele folosite pentru efectuarea
tratamentelor fito-sanitare sunt alese cu precauţie,
pentru a nu provoca afecţiuni consumatorilor.
1.4. Prepararea soluţiilor necesare tratamentelor de
combatere este realizată corect, în concentraţiile
recomandate de tehnologie.
2.1. Microclimatul este asigurat conform cerinţelor
tehnologice.
2.2. Spaţiul de cultură este întreţinut curat pentru a
se evita pătrunderea unor agenţi patogeni care să
compromită cultura.
2.3. Microclimatul este asigurat prin reglarea la
parametrii necesari ai umidităţii şi temperaturii,
corespunzători perioadelor critice de dezvoltare a
ciupercilor.

Gama de variabile
Boli şi dăunători specifici:
virusuri
bacterii
ciuperci saprofite
Cerinţe tehnologice:
substanţele şi concentraţiile sunt specifice soiurilor
perioade de aplicare: - preventive
- curative la apariţia agenţilor patogeni
- număr tratamente conform recomandărilor şi a intensităţii
atacului
Tratamente fito-sanitare:
desinfectare termică a stratului de acoperire la 82-83o cu formalină 0,5 l/m3
fumifaţie cu Basudine EC sau Diazinon 1 g/m2
Fundazol 0,18%: 5-20 g/100kg substrat nutritiv
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Menţinerea stării de igienă:
protejarea ferestrelor şi uşilor cu plase de sârmă
filtrarea aerului
încălzirea aerului cu aeroterme
Parametrii de temperatură şi umiditate:
sunt variabili în anumite perioade oscilând în limite mari

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare se referă la:
soiuri de ciuperci cultivate în crescătorii
tehnologii de cultură a ciupercilor
produse şi metode de aplicare a tratamentelor preventive şi curative
procedee şi norme de udare
cerinţe tehnologice de asigurare a microclimatului
metode de aplicare a tratamentelor
La evaluare se va urmări:
responsabilitatea cu care sunt efectuate lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor
corectitudinea cu care sunt stabilite momentele optime de aplicare a fiecărei lucrări de întreţinere
responsabilitatea cu care sunt urmărite lucrările de întreţinere, privind respectarea parametrilor
stabiliţi şi efectele lucrărilor efectuate asupra ciupercilor
atenţia cu care sunt pregătite soluţiile pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor
responsabilitatea cu care sunt folosite substanţele de combaterea bolilor şi dăunătorilor
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UNITATEA 9
RECOLTAREA CIUPERCILOR
Descriere
Unitatea se referă la stabilirea condiţiilor tehnice pentru recoltare, pregătirea ambalajelor şi a forţei
de muncă în vederea recoltării, recepţia cantitativă şi calitativă a producţiei.
Elemente de competenţă
1.Pregăteşte recoltarea

2.Recoltează ciupercile

3.Curăţă spaţiul de creştere

Criterii de realizare
1.1. Plantele sunt inspectate periodic, identificând
momentul optim de recoltare în funcţie de
specificul fiecărui soi.
1.2. Ambalajele sunt asigurate şi pregătite în timp
util, în funcţie de momentul recoltării şi de
producţia estimată.
1.3. Forţa de muncă este asigurată în funcţie de
cantitatea planificată pentru recoltare.
2.1.Ciupercile sunt recoltate cu grijă, respectând
tehnologia de recoltare.
2.2. Momentul propice recoltării este stabilit în
funcţie de realizarea randamentului optim de
producţie al soiului de ciuperci.
2.3. Recoltarea este realizată manual, folosind
materialele necesare.
2.4. Recoltarea este efectuată eşalonat în funcţie de
atingerea maturităţii comerciale
2.5. Recoltarea este efectuată cu atenţie, în
ambalaje corespunzătoare.
2.6. Recoltarea culturilor se face concomitent cu
igienizarea corectă a acestora.
3.1. Substratul uzat este evacuat imediat din local,
având grijă ca acesta să nu vină în contact cu
substratul proaspăt pregătit.
3.2. Dezinfectarea spaţiului de creştere se face prin
stropire cu produsele adecvate în concentraţii
stabilite de tehnologie.
3.3. Curăţarea spaţiului de creştere a ciupercilor se
realizează cu atenţie, ori de câte ori este nevoie.

Gama de variabile
Momentul optim de recoltare: apariţia velumului
Randamentul mediu al ciupercilor: 16-27 kg ciuperci / 100 kg substrat
Durata recoltării.
60-90 zile
în valuri/ perioade cu ciuperci uniforme ca dezvoltare
2-5 recoltări
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Materiale necesare recoltatului:
lăzi
coşuri
găleţi
cosoare
Produse adecvate dezinfectării spaţiului:
formalină 10%
sulfat de cupru 4%
sodă caustică 10%
Igienizarea suprafeţei recoltate:
îndepărtarea resturilor
plivitul ciupercilor bolnave şi a butonilor înmuiaţi
Ambalajul la recoltare:
igienic
uşor de depozitat
să nu se degradeze uşor
Tehnologia de recoltare:
desprinderea ciupercilor prin răsucire
cotorul este scos cu atenţie prin tăierea părţii acoperite cu substrat/ compost
Maturitatea comercială:
velum intact
pălărie închisă
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
momentul optim de recoltare al diferitelor soiuri de ciuperci
tehnica recoltării diferitelor soiuri de ciuperci
caracteristicile calitative ale diferiţilor hibrizi şi soiuri de ciuperci la recoltare şi încadrarea
acestora în cerinţele din standarde
produsele folosite la dezinfectarea spaţiului
metode folosite la igienizarea suprafeţei recoltate
La evaluare se va urmări:
corectitudinea cu care sunt stabilite condiţiile tehnice pentru recoltare în vederea determinării
momentului optim de recoltare
responsabilitatea cu care se stabileşte metoda de recoltare în funcţie de destinaţia recoltei şi de
cerinţele beneficiarului
responsabilitatea cu care se pregăteşte şi instruieşte forţa de muncă, privind recoltarea şi sortarea
ciupercilor
ritmicitatea în asigurarea cu materialele necesare recoltatului manual (lăzi, coşuri, găleţi,
cosoare)
atenţia cu care este efectuată recepţia cantitativă şi calitativă a ciupercilor în funcţie de cerinţele
beneficiarului
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UNITATEA 10
VALORIFICAREA PRODUCŢIEI DE CIUPERCI
Descriere
Unitatea se referă la stabilirea condiţiilor tehnice pentru valorificarea, pregătirea ambalajelor şi a
forţei de muncă în vederea fasonării, sortării producţiei în funcţie de cerinţele beneficiarilor.
Elemente de competenţă
1.Identifică potenţialii cumpărători

2.Stabileşte condiţiile contractuale

Criterii de realizare
1.1. Potenţialii cumpărători sunt identificaţi în timp util,
astfel încât să se asigure un program optim de afluire a
mărfii.
1.2. Potenţialii cumpărători sunt identificaţi prin acţiuni
specifice de prospectare a pieţei, desfăşurate pe termen
mediu şi lung.
1.3. Sunt selectaţi cumpărătorii cei mai apropiaţi ca
distanţă pentru produsele perisabile.
2.1. Condiţiile contractuale sunt stabilite cu atenţie
astfel încât să se obţină cel mai avantajos raport
calitate/preţ.
2.2. Condiţiile contractuale sunt stabilite cu
responsabilitate astfel încât sumele aferente vânzării
ciupercilor să fie obţinute în termen cat mai scurt.
2.3. Condiţiile contractuale sunt stabilite cu atenţie
astfel încât să prevadă clauze de siguranţă pentru
furnizor.

3.1. Pregătirea producţiei de ciuperci pentru valorificare
3.Pregăteşte producţia de ciuperci se face cu responsabilitate, respectând normele de
pentru valorificare
igienă.
3.2. Ciupercile sunt fasonate cu grijă, pentru asigurarea
aspectului comercial.
3.3. Sortarea ciupercilor este realizată în funcţie de
aspect şi cerinţele beneficiarului.
3.4. Producţia de ciuperci este pregătită pentru
valorificare prin ambalare conform cerinţelor clientului.
4.1. Valorificarea producţiei este făcută imediat după
4.Valorifică producţia de ciuperci
recoltare, astfel încât să se asigure păstrarea calităţii şi
minimizarea pierderilor.
4.2. Livrarea către beneficiari este realizată în condiţii
optime şi în timp cat mai scurt.
4.3. În perioade calde, livrarea ciupercilor este realizată
în condiţii optime adecvate condiţiilor de climă.
4.4. Cantităţile livrate sunt stabilite corect,, prin
cântărire.
4.5. Întocmire a actelor de livrare şi transport este
realizată cu responsabilitate, astfel încât să se asigure
îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare şi a clauzelor
contractuale stabilite.
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Gama de variabile
Acţiuni specifice de prospectare a pieţei:
identificarea sectoarelor de valorificare a produselor agricole vegetale;
evoluţia preţurilor;
compararea preţurilor;
negocierea condiţiilor de livrare;
distanţe şi condiţii de transport.
Codiţii contractuale: plată, termen, condiţii de livrare, condiţii de calitate.
Fasonarea ciupercilor presupune uniformitatea lungimii codiţei şi înlăturarea părţii acoperite cu
substrat / compost.
Sortarea ciupercilor după mărime şi gradul de acoperire a velumului.
Ambalaje pentru valorificarea ciupercilor:
lădiţe
casolete
pungi de plastic
plăsuţe
Livrarea în perioade calde: în maşini frigorifice

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare se referă la:
studiul şi prospectarea pieţei
tehnica contractării produselor
tipuri de ambalaje pentru comercializarea ciupercilor
caracteristicile calitative ale diferitelor soiuri de ciuperci şi încadrarea acestora în cerinţele din
standarde
La evaluare se va urmări:
responsabilitatea cu care întocmeşte studiul de piaţă privind comercializarea ciupercilor
atenţia cu care alege cumpărătorii pentru producţia de ciuperci
corectitudinea cu care încheie contracte cu beneficiarii
responsabilitatea cu care asigură sortarea, fasonarea şi ambalarea corespunzătoare a producţiei de
ciuperci în vederea comercializării
atenţia cu care valorifică marfa în timp util pentru a evita pierderile prin degradare

Pagina 22 din22

