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INTRODUCERE 

 

Cultivarea legumelor nu este în nici un caz un lucru uşor, fiind nevoie de foarte 

multă muncă şi răbdare, dar prin străduinţă şi devotament total se poate ajunge la 

rezultate excelente. Chiar dacă pe parcurs apar dezamăgiri (şi probabil că ele vor apărea), 

acestea vor dispărea în momentul în care grădinarul amator sau cel specializat va recolta 

rodul muncii sale.  

De-a lungul istoriei, dezvoltarea lucrurilor s-a desfăşurat de la simplu la complex, 

însă evoluţia artei grădinăritului este o excepţie de la această regulă. Metodele de cultură 

utilizate în cazul multor culturi sunt mult mai simple decât cele care erau în vogă la 

generaţiile anterioare. În ultimii 15 ani s-a observat un progres impresionant în ceea ce 

priveşte apariţia varietăţilor de legume, fiind remarcabil faptul că aceste sortimente mai 

noi şi mai bune sunt mult mai uşor de cultivat decât cele pe care le-au înlocuit 

(ROCKWELL, 2008). 

Specia umană este într-o continuă evoluţie, dar cel puţin din punct de vedere al 

hranei a păstrat reminescenţele alimentaţiei strămoşilor bazată atât pe produse vegetale cât 

şi pe diferite tipuri de carne. Meniul vremurilor străvechi era compus în principal din 

frunze, muguri, flori, rădăcini, diverse plante, legume, fructe sălbatice şi unele insecte. În 

vremea aceea exista o variaţie mai mare în acest domeniu decât astăzi, dar treptat, prin 

experienţă, primii oameni au învăţat să evite acele plante, legume şi fructe sălbatice care 

aveau gust neplăcut sau erau toxice. Pe măsura evoluţiei însă, rolul vegetalelor a scăzut tot 

mai mult, iar carnea şi alte produse au devenit esenţiale. În ultima vreme se pune accent 

foarte mare pe consumul de legume şi fructe, care au un rol important în alimentaţie, ele 

fiind surse sigure de vitamine şi minerale, care protejează corpul uman şi îl apără de 

diverse boli şi maladii (www.ipedia.ro).  

În momentul de faţă, în lume se cultivă sute de specii de legume, multe dintre ele 

preluate din flora spontană pentru calităţile nutritive şi terapeutice deosebite. Comparativ 

cu această varietate sortimentală, în ţara noastră se cultivă frecvent aproximativ 70 de 

specii şi varietăţi, numeroase alte legume cu valoare nutritivă şi economică ridicată nu se 
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cunosc sau sunt răspândite pe suprafeţe mici din lipsa cererii tradiţionale pentru aceste 

produse. Argumentul principal al diversificării sortimentului actual îl constituie 

importanţa alimentară a unor specii mai puţin cultivate, conţinutul biochimic al acestora 

completând rolul legumelor în dietele raţionale care prevăd limitarea consumului de 

alimente de natură animală, bogate în grăsimi, în favoarea vegetalelor ca sursă nelimitată 

de vitamine, săruri minerale, acizi organici, substanţe nutritive cu rol plastic, energetic şi 

biocatalizator (CIOFU, 2010; PROIECTUL P.S. 3.2.1.). 

Un sortiment impresionant de legume orientale a devenit treptat disponibil în 

ultima vreme şi în zonele vestice. Aroma subtilă, textura fragedă, culorile deosebite şi 

calitatea lor nutriţională a făcut posibilă pătrunderea lor rapidă în grădinile şi bucătăriile 

oamenilor, ele fiind cultivate nu numai de către grădinarii amatori dar şi de către marii 

producători. În paralel cu evoluţia verzei albe de căpăţână în Europa, şi în China s-au 

dezvoltat plante vărzoase, care fac parte din aceeaşi familie cu varza mult utilizată în 

bucătăriile din zonele vestice, familia Brassicacea. Ambele au evoluat din ascendenţi 

sălbatici, au prezentat şi în trecut surse importante de hrană, iar în momentul de faţă 

ambele prezintă numeroase varietăţi care se comercializează pe tot parcursul anului. 

(DAVIDSON and TOM, 2006)  

Cele mai cunoscute legume orientale, care au fost studiate în cadrul acestei teze de 

doctorat, sunt cele două varietăţi ale verzei chinezeşti. Prima, Brassica campestris L. var. 

pekinensis (Lour.) Olson (sin. Brassica rapa var. pekinensis) formează o căpăţână mai 

mult sau mai puţin compactă, în timp ce Brassica campestris  var. chinensis (L.) Makino 

(sin. Brassica rapa subsp. chinensis) formează numai o rozetă de frunze, ambele tipuri 

prezentând însă frunze cu nervuri şi peţioluri bine dezvoltate. 

O caracteristică aparte a vărzoaselor orientale este reprezentată de vigoarea lor 

naturală de creştere: seminţele germinează, de obicei, foarte repede şi plantele se dezvoltă 

atât de rapid, încât aproape poţi să le vezi cum cresc (în 5 săptămâni jumătate de la 

transplantare, o varză chinezească poate atinge greutatea de 1 kg, în timp ce o salată va 

atinge numai 225 g în aceeaşi perioadă). Majoritatea acestor legume orientale ajung la 

maturitate în mai puţin de patru luni, mult mai repede decât varza, conopida sau varza de 

Bruxelles, la care perioada de la semănare până la recoltare poate dura 5-12 luni 

(LARCOM, 2008). 
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Deoarece până în momentul de faţă, la noi în ţară, nu există cercetări sau date 

ştiinţifice concrete în ceea ce priveşte cultura acestei specii, teza de doctorat intitulată 

„Cercetări privind unele particularit ăţi agrotehnologice ale verzei chinezeşti 

(Brassica campestris sin. Brassica rapa) în vederea promovării în cultur ă” are ca şi 

scop studiul amănunţit a unor particularităţi agrotehnologice aferente culturii de varză 

chinezească în vederea promovării acesteia în cultură. Pentru atingerea scopului s-au 

studiat diferite cultivaruri ale celor două varietăţi, s-au analizat diferite distanţe de 

plantare, precum şi diferite epoci de înfiinţare a culturilor, s-a urmărit efectul vârstei 

răsadurilor asupra creşterii, dezvoltării şi a producţiei de varză chinezească, efectuându-

se totodată unele determinări în ceea ce priveşte valoarea nutritivă a speciei.  

Teza de doctorat este structurată pe 9 capitole, având 426 pagini în care sunt 

incluse 166 tabele, 248 figuri şi 10 planşe, precum şi rezumatele în limba română şi 

engleză. 

 

 

Nu pot finaliza această introducere fără a aduce sincere mulţumiri conducătorului 

de doctorat, domnul Prof. dr. Alexandru Silviu Apahidean, pentru ajutorul acordat în toţi 

aceşti ani, pentru înţelegerea arătată şi efortul depus, pentru răbdarea şi amabilitatea sa, 

dar şi pentru explicaţiile, observaţiile şi sugestiile oferite, care mi-au fost de un real folos 

în elaborarea acestei teze, dar şi pe plan profesional şi personal. 

Adresez, de asemenea, mulţumiri întregului colectiv al disciplinei de 

Legumicultură, pentru ajutorul acordat în realizarea părţii experimentale a lucrării, dar 

şi colegilor, studenţilor şi tuturor celor care au fost alături de mine pe parcursul celor 

trei ani de doctorat. 

 

Autoarea 
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CAPITOLUL I.  

STADIUL CERCET ĂRILOR PRIVIND VARZA CHINEZEASC Ă 

 

CHAPTER I.  

STUDY OF KNOWLEDGE REGARDING CHINESE CABBAGE 

 

1.1. IMPORTANŢA 

 

De la varza chinezească se consumă căpăţâna sau rozeta de frunze în funcţie de 

varietatea botanică, utilizate în stare proaspătă ca salată sau la pregătirea diferitelor 

preparate culinare (POŞTA, 2008). 

Gustul şi aroma verzei chinezeşti cu căpăţână este foarte delicată. Unele varietăţi 

tind să fie mai dulci, altele mai picante, unele sunt mai apoase decât celelalte. Plantele care 

aparţin acestei varietăţi au nevoie de o gătire uşoară şi rapidă, deoarece în sens contrar 

aroma lor particulară se distruge. 

Deşi varietatea pekinensis este cultivată aproape în exclusivitate pentru a fi 

comercializată în stadiu de căpăţână, ea se poate recolta în stadiu de rozetă, cu frunze tinere, 

căpăţâni semi-maturizate folosindu-se în acest caz frunzele sau după înflorire pentru 

utilizarea tulpinilor şi ramificaţiilor florifere, care au gust dulceag (LARKCOM, 2008). 

Comparativ cu varza albă de căpăţână, varza chinezească conţine mai multă apă, mai 

puţine calorii şi carbohidraţi, dar o cantitate mai mare de vitamine, săruri minerale, fiind o 

bună sursă de beta-caroten, glucozinolaţi, antioxidanţi şi calciu biodisponibil. S-a 

demonstrat faptul că consumul de varză chinezească poate avea efecte anticancerigene, 

contribuind la prevenirea: cancerului de plămâni, de pancreas, de ovare şi de rinichi, dar 

şi la îmbunătăţirea ratei de supravieţuire după cancerul de sân (NECHUTA et al., 2012; 

www.passeportsante.net). 

 

1.2. ORIGINEA ŞI RĂSPÂNDIREA 

 

China este considerată ţara de origine a verzei chinezeşti, aici această legumă este 

cultivată de foarte mult timp (KING and JIPING, 1996). La noi în ţară este cunoscută din 



Laczi Enikő                                                                                                                         Rezumat al tezei de doctorat 

 

 9 

perioada interbelică, iar o acţiune organizată de introducere a sa în cultură a avut loc în 

perioada 1957-1960, dar fără a se putea realiza o generalizare în producţie (DUMITRESCU 

şi colab., 1998). În momentul de faţă se cultivă în unele zone din Transilvania, Muntenia 

şi Dobrogea (BUTNARIU şi colab., 1992; GIORGOTA şi NICOLAE, 2010). 

În timp ce B. campestris subsp. chinensis (varza chinezească fără căpăţână) a fost 

cultivată numai în sudul Chinei, timp de cel puţin 1600 ani, cea cu căpăţână (B. 

campestris subsp. pekinensis), care în acea vreme avea căpăţâna afânată, a fost prima 

dată înregistrată în secolul al X-lea, iar o apariţie clară a celor cu căpăţână mai bine 

dezvoltată a fost înregistrată în anul 1330 (OPEŇA et al., 1988). 

 

1.3. PARTICULARITĂŢI 

 

Prin natura ei, varza chinezească este o plantă bienală. Perioada scurtă de 

vegetaţie permite însă obţinerea părţii recoltabile şi a seminţelor în acelaşi an, fiind 

caracterizată în acest caz ca plantă anuală (CEAUŞESCU, 1980; STAN şi MUNTEAN, 2001, 

APAHIDEAN şi APAHIDEAN, 2005).  

Varza chinezească cu căpăţână (fig. 1.1.) arată mai degrabă ca o salată bine 

dezvoltată, nu ca şi o varză tipică rotundă sau aplatizată din Europa.  

 

 

 

Fig. 1.1. Varza chinezească cu căpăţână  
(căpăţână cilindrică – stânga, căpăţână tip butoi - dreapta) (original) 

Fig. 1.1. Headed chinese cabbage  
(Cylindrical head type – left, Barrel head type – right) (original) 
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Ea formează o căpăţână alungită, cu frunzele foarte înguste care se suprapun, 

uneori formând căpăţâni mai laxe. Căpăţânile variază foarte mult din punct de vedere al 

formei şi greutăţii, aceasta putând varia de la 1,4 – 4,5 kg. 

Formele clasice ale plantelor aparţinând varietăţii chinensis (fig. 1.2.) se pot 

caracteriza ca şi rozete de frunze care formează nişte căpăţâni laxe. Cultivarurile acestei 

varietăţi diferă în formă şi mărime, ele putând fi foarte mari şi robuste, având 60 cm sau 

chiar mai mult, sau chiar foarte mici, pitice cu o înălţime de 8-10 cm. La cele mari 

greutatea poate depăşi 2 kg. 

 

 

Varza chinezească este caracterizată de un sistem radicular foarte extins, fibros, fin 

ramificat (OPEŇA et al., 1988), dar mai puţin dezvoltat decât la celelalte varietăţi de varză 

(CEAUŞESCU, 1980; BUTNARIU şi colab., 1992; STAN şi MUNTEAN, 2001). Tulpina este 

scurtă şi mai groasă decât la varza albă, iar din ea pornesc, de la suprafaţa solului, 

frunzele (CEAUŞESCU, 1980; BERAR, 1998; GIORGOTA şi NICOLAE, 2010). Frunzele 

sunt sesile, prezintă o nervură centrală foarte bine dezvoltată (având 4-6 cm la bază), 

plată, de culoare albă şi un limb foliar amplu, moale, verde, neregulat dinţat, care se 

dezvoltă de la baza tulpinii. Frunzele exterioare sunt de obicei mai mult sau mai puţin 

pubescente (CHOUX and FOURRY, 1994). Inflorescenţa este simplă, alungită, 

nedeterminată. Poartă flori dipedicelate dispuse în raceme terminale pe tulpina principală 

şi pe ramificaţii. Florile sunt hermafrodite perfecte. Fructul verzei chinezeşti este o silicvă 

glabră, de multe ori numit păstaie (OPEŇA et al., 1988). 

Fig. 1.2. Varza chinezească varietatea chinensis (original) 
Fig. 1.2.Chinese cabbage from chinensis variety (original) 
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Această specie creşte bine la temperaturi relativ mici, are nevoie de o temperatură 

medie de 22ºC pentru producerea răsadurilor şi formarea frunzelor din rozetă, de 16-20ºC 

pentru formarea căpăţânilor (OPEŇA et al., 1988), în ultimele faze ale formării acestora 

temperaturile ideale se încadrează între 10-13ºC (BURT et al., 2006; SHATTUCK and 

SHELP, 2004). 

Majoritatea speciilor din familia Brassicacea sunt considerate a fi plante de zi 

lungă. Cu cât este mai mare lungimea zilei cu atât plantele vor înflori mai amplu şi mai 

repede. Perioada minimă pentru fotoinducţie la varza chinezească este de nouă zile. 

Necesitatea faţă de apă creşte mult odată cu etapele de creştere, fiind cea mai 

mare în timpul formării căpăţânilor. Seceta din această perioadă nu permite formarea 

căpăţânilor, în timp ce umiditatea excesivă şi aeraţia deficitară a solului sunt în 

detrimentul creşterii şi formării căpăţânii, plantele pierind dacă stagnarea apei durează 

mai mult de trei zile (OPEŇA et al., 1988). 

Varza chinezească prosperă bine în soluri fertile, luto-argiloase deoarece necesită o 

cantitate considerabilă de nutrienţi care să susţină o creştere rapidă într-un timp relativ scurt. 

pH-ul ideal pentru varza chinezească cu căpăţână este situat între 5,5-7,0, în timp 

ce la cealaltă varietate acesta se situează între limite mai restrânse: 6,5-7 (CLARKE, 2004). 

Luarea în cultură a acestei specii este limitată în multe regiuni ale globului de către 

înflorirea prematură. Deşi varietăţile de varză chinezească diferă considerabil în ceea ce 

priveşte predispoziţia faţă de înflorirea prematură, din datele prezentate mai sus se poate 

observa faptul că înflorirea prematură este în strânsă legătură cu factorii de vegetaţie. 

Este, deci, foarte importantă alegerea varietăţilor corespunzătoare pentru diferitele 

perioade în care se înfiinţează culturile. Chiar dacă plantele înfloresc, o parte din recoltă 

se poate salva prin recoltarea frunzelor, tulpinilor şi a ramificaţiilor florifere. 

Cauzele înfloririi premature (fig. 1.3.) sunt complexe şi interdependente. Astfel, 

în măsură mai mică sau mai mare, factorii următori joacă un rol în formarea prematură 

a florilor: 

• Temperaturile scăzute din primele săptămâni de la germinarea seminţelor 

au fost considerate până nu de mult singurul factor care provoacă înflorirea prematură. 

Temperaturile scăzute, la germinarea seminţelor şi în stadiile incipiente ale perioadei de 

vegetaţie, duc la iniţierea florilor în schimbul iniţierii frunzelor. Tinerele plante trebuie 
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pur şi simplu să acumuleze un anumit număr de unităţi de căldură pentru prevenirea 

înfloririi. Odată ce acest lucru se are loc plantele pot fi supuse temperaturilor mai scăzute. 

• Lungimea zilei: 

există o tendinţă mai mare de 

emitere a tulpinilor florifere în 

condiţii de zi lungă (mai mult de 

12-14 ore de lumină/zi) decât în 

cele de zi scurtă. În emisfera 

nordică riscul este mai mare în 

primăvară sau vara timpuriu. 

• Factori genetici: 

unele varietăţi sunt mai puţin 

predispuse să înflorească decât 

altele. Aceasta face posibilă selectarea şi producerea varietăţilor rezistente la înflorit. 

• Stresul: mai multe cauze stresante, cum sunt: şocul transplantării, lipsa apei, 

excesul de umiditate sau schimbarea bruscă a temperaturilor pot agrava tendinţa de 

emitere a tijelor florifere (LARKCOM, 2008). 

În experienţa efectuată de către LACZI et al. (2011a) în zona Podişului 

Transilvaniei, unele variante ale culturii din câmp au prezentat procente foarte mari de 

înflorire prematură, acestea ajungând şi la 100%, autorii recomandând evitarea semănării 

prea timpurii sau a plantării prea târzii. Într-o altă experienţă efectuată în aceeaşi zonă, 

însă în solarii, procentul de plante cu înflorire prematură a variat între 10,71-53,57%, 

concluzia autorilor fiind că prin reducerea acestui procent, producţia poate creşte foarte 

mult, chiar să fie dublă (LACZI et al., 2011b). 

 

Măsuri pentru evitarea înfloririi premature: 

• Cultivarea plantelor în spaţii protejate, cum ar fi răsadniţele calde sau serele; 

• Efectuarea semănăturii în alveole pentru a permite formarea unui sistem 

radicular puternic şi de a reduce şocul de la plantarea la locul definitiv; 

• Menţinerea unor temperaturi ridicate, de cel puţin 18-20ºC sau la chiar a 

temperaturii ideale, de 22ºC în timpul procesului de germinare. Odată ce seminţele au 

Fig. 1.3. Plante de varză chinezească înflorite (original) 
Fig. 1.3. Flowering Chinese cabbage plants (original) 
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germinat şi plantele au format trei-patru frunze temperatura se poate reduce la circa 16ºC 

timp de 4-6 săptămâni. Trebuie avut în vedere, totuşi, ca răsadurile să beneficieze de 

lumină şi umiditate suficientă; 

• Protecţia suplimentară a plantelor, dacă se preconizează temperaturi scăzute, 

de exemplu cu un tunel ridicat din folie din material de plastic. Este imposibil de precizat 

cât trebuie păstrată o anumită temperatură la anumite varietăţi pentru a evita înflorirea 

prematură. Totuşi, Centrul de Cercetări Rodale a precizat faptul că plantele sunt predispuse 

să înflorească dacă temperaturile medii rămân sub 10ºC timp de 2-3 săptămâni; 

• Folosirea varietăţilor rezistente la înflorire prematură, pentru acest scop varietăţi 

noi, îmbunătăţite sunt dezvoltate constant, care sunt adecvate pentru culturi mai timpurii; 

• Întârzierea semănatului dacă temperaturile scăzute persistă; 

• Deoarece plantele din varietatea chinensis sunt mai sensibile decât cele din 

varietatea pekinensis, asigurarea aceluiaşi tratament cu temperaturi ridicate nu va avea 

întotdeauna rezultatele aşteptate, astfel se recomandă călirea cu mare atenţie a răsadurilor 

înainte de plantare; 

• Alegerea varietăţilor rezistente la temperaturi joase pentru culturile de primăvară; 

• Alegerea varietăţilor rezistente la temperaturi înalte pentru culturile de vară; 

la varietatea chinensis cu peţiolul verde precum şi cele de tip canton sunt bine adaptate la 

aceste temperaturi; 

• Realizarea irigării în mod frecvent pentru a evita uscarea solului şi pentru 

asigurarea unei creşteri constante; 

• Umbrirea culturilor, cu diferite plase special confecţionate, mai ales la 

culturile de vară (LARKCOM, 2008). 

Experienţe privind toleranţa varietăţilor la căldură au efectuat CHAILING  (1996) şi 

QIANG (1997), ambii utilizând diferiţi hibrizi creaţi de AVRDC, iar cercetările au avut 

loc în cadrul Universităţii Kasetsart din Kamphaengsaen. 

Într-un studiu realizat de către GUTTORMSEN and MOE (1985b) asupra efectului 

vârstei plantelor şi a temperaturii asupra înfloririi premature a verzei chinezeşti s-a ajuns 

la concluzia că ambii factori au o importanţă deosebită în acest proces fiziologic. 
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Cultivarurile cu rezistenţă la boltire şi cu o perioadă de vegetaţie scurtă, se 

pretează cel mai bine pentru a fi cultivate în solarii, în timp ce cele care sunt indiferente 

faţă de lungimea zilei sunt ideale pentru cultura din câmp (LACZI, 2010b). 

Recoltarea prin mai multe treceri a fost introdusă în ultimii ani la legumele 

verdeţuri (MARUO et al., 2003; TAKAGAKI  et al., 2003; FOGG, 1983) însă nu este unul 

nou, el fiind cunoscut şi utilizat în producţia diferitelor plante cum sunt cele ierboase sau 

cele pentru ceai (BELESKY and FEDDERS, 1995; MURTAGH and SMITH , 1996; BORE et al., 

2003), fiind ideal pentru culturile care sunt în pericol de boltire. 

Efectul vârstei răsadului asupra calităţii şi producţiei de varză chinezească a fost 

studiat de către WANG et al. (2002). Ei au ajuns la următoarele concluzii:  

• cu cât răsadurile erau mai în vârstă cu atât aveau un număr mai mare de 

frunze, o talie mai înaltă şi greutate mai mare; 

• nu s-au înregistrat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte efectul vârstei 

răsadurilor asupra greutăţii căpăţânilor. 

Desimea de plantare a verzei chinezeşti a fost o temă mult cercetată de către 

specialiştii din domeniu în ultimii ani. Într-o experienţă efectuată în condiţiile specifice 

Podişului Transilvaniei s-a ajuns la concluzia că desimea optimă de plantare în culturile 

timpurii din solarii a fost cea de 80 mii plante/ha (LACZI et al., 2012a).  

LEONARDI (2001) a realizat o experienţă în ceea ce priveşte influenţa desimii de 

plantare şi a perioadei de recoltare asupra producţiei şi caracteristicilor rozetelor de 

frunze ale varietăţii chinensis. Cultura a fost înfiinţată în ciclul de vară-toamnă, iar 

desimile de plantare folosite au fost: 6, 9, 12, 15 şi 18 plante/m2, plantele fiind recoltate 

la 37, 44 şi 51 zile de la plantare. Autorul a ajuns la concluzia că producţia a crescut 

odată cu creşterea desimii de plantare, în timp ce greutatea unitară a scăzut, însă fără a 

avea efecte negative asupra producţiei. 

Studii privind perioada de plantare şi distanţa de plantare pe rând a plantelor 

asupra producţiei şi calităţii verzei chinezeşti din varietatea chinensis a realizat SIOMOS 

(1998) în Thessaloniki, Grecia. Deşi densitatea mai mare a plantelor a redus greutatea 

individuală a plantelor, producţia totală a fost mai mare în acest caz. O altă concluzie a 

fost că nici perioada de plantare, nici distanţa de plantare nu au avut efect asupra 

substanţei uscate, substanţei solubile sau asupra conţinutului în fibre. 
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CAPITOLUL II. 

CERCETĂRI PROPRII PRIVIND UNELE PARTICULARIT ĂŢI 

AGROTEHNOLOGICE ALE VERZEI CHINEZE ŞTI 

 

CHAPTER II. 

OWN RESEARCH REGARDING AGROTEHNOLOGICAL PROPERTIES 

OF CHINESE CABBAGE 

 

2.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Scopul principal al cercetărilor ale acestei teze de doctorat este studiul amănunţit 

al unor particularităţi agrotehnologice aferente culturii de varză chinezească (Brassica 

campestris var. pekinensis şi Brassica campestris var. chinensis) în vederea promovării 

acesteia în cultură. Pe lângă perfecţionarea tehnologiei de cultură a acestei legume s-a 

urmărit totodată obţinerea unei producţii de cantitate şi calitate superioară la o gamă 

variată de soiuri, respectiv hibrizi. 

Obiectivele prin care s-a urmărit realizarea scopului propus sunt următoarele: 

• Studiul celor două varietăţi de varză chinezească: var. pekinensis, respectiv 

var. chinensis, atât din punct de vedere agrotehnologic cât şi agrobiologic; 

• Determinarea vârstei optime a răsadurilor şi a epocii optime de înfiinţare a 

culturilor în vederea obţinerii unor producţii de cantitate şi calitate superioare; 

• Stabilirea unei desimi de plantare corespunzătoare cu efect pozitiv asupra 

creşterii randamentului la unitatea de suprafaţă; 

• Stabilirea unei tehnologii optime de cultură care se pretează la condiţiile 

pedoclimatice zonei Podişului Transilvaniei; 

• Introducerea în cultură a noi soiuri şi hibrizi de varză chinezească, precum 

şi urmărirea evoluţiei acestora pe tot parcursul perioadei de vegetaţie; 

• Stabilirea ciclurilor optime de cultură a acestei specii în vederea cultivării 

pe tot parcursul anului precum şi a obţinerii unor producţii superioare; 

• Promovarea acestei specii legumicole atât în rândul consumatorilor, cât şi 

în cea a producătorilor, dată fiind strânsa legătură dintre cerere şi ofertă; 
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• Studiul condiţiilor pedoclimatice şi a condiţiilor de microclimat ce se 

realizează în spaţii protejate, în vederea asigurării plantelor a unor condiţii optime de 

creştere şi dezvoltare. 

În vederea atingerii scopului şi a obiectivelor urmărite, în cei trei ani de experienţe, 

respectiv în perioada 2010-2012, au avut loc o serie de experienţe, toate desfăşurându-se 

în condiţii de tehnică experimentală riguroasă fiind amplasate în câte trei repetiţii. La 

varietatea pekinensis s-au folosit cinci cultivaruri: soiul Granat, respectiv hibrizii Nepa, 

Michihli, Kingdom 80 şi Vitimo, dintre acestea primele trei formează căpăţâni alungite, 

cilindrice, în timp ce ultimele două formează căpăţâni îndesate, sub formă de butoi. La 

varietatea chinensis s-au utilizat cinci hibrizi: All season, Canton long, Dwarf choy sum, 

Dwarf green petiole şi Colour&Crunch. Deoarece, la noi în ţară, nu se prea găsesc 

seminţe de varză chinezească, mai ales ale varietăţii chinensis, în afară de seminţele 

soiului Granat şi a hibrizilor Nepa şi Vitimo, seminţele s-au procurat din străinătate.  

Pe parcursul perioadei de vegetaţie s-au efectuat observaţii şi determinări: astfel, la 

plantare s-au înregistrat date privind înălţimea plantelor, diametrul rozetelor, numărul de 

frunze şi greutatea răsadurilor; la o lună de la plantare, la varietatea pekinensis, respectiv 

la trei săptămâni de la plantare la varietatea chinensis s-au efectuat observaţii în ceea ce 

priveşte înălţimea plantelor, diametrul rozetelor şi numărul de frunze, iar la recoltare s-a 

măsurat înălţimea plantelor, diametrul rozetelor, numărul de frunze şi greutatea acestora, 

la varietatea pekinensis fiind înregistrate şi date referitoare la căpăţână (înălţime, 

diametru, greutate şi număr frunze). 

Pe lângă aceste date, la o lună, respectiv la 3 săptămâni de la plantare, dar şi la 

recoltare, s-a înregistrat numărul de plante care au emis tulpini florifere, cu ajutorul 

căruia s-a determinat procentul de plante înflorite prematur. 

Producţia s-a stabilit prin cântărire, pe parcele experimentale, pe variante şi 

repetiţii, recoltarea efectuându-se când majoritatea căpăţânilor sau a rozetelor de frunze 

au ajuns la mărimea specifică soiului, respectiv a hibridului. Producţia obţinută pe 

parcele experimentale, a fost calculată la hectar prin raportarea celor două suprafeţe. 

Datele astfel înregistrate au fost interpretate statistic prin metoda analizei varianţei, şi cu 

ajutorul metodei comparaţiilor multiple (testul Duncan), precum şi prin stabilirea 

corelaţiilor existente între diferite caractere analizate. 
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CAPITOLUL III. 

STUDIUL CONDI ŢIILOR PEDOCLIMATICE ALE 

PODIŞULUI TRANSILVANIEI 

 

CHAPTER III. 

THE STUDY OF TRANSYLVANIAN TABLELAND 

PEDOCLIMATIC CONDITIONS 

 

Pentru caracterizarea climatică generală a zonei în care s-au desfăşurat 

experienţele, s-au folosit datele meteorologice afişate pe site-ul www.tutiempo.net, date 

înregistrate de staţia agrometeorologică a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca, dar şi unele date preluate din Anuarul Statistic al României.  

Pentru studiul condiţiilor pedoclimatice ale acestei zone s-au analizat următorii factori:  

• Temperatura medie a aerului  

• Temperatura maximă şi minimă absolută 

• Precipitaţiile atmosferice 

• Umiditatea relativă a aerului 

• Durata de strălucire a soarelui 

• Regimul şi repartiţia nebulozităţii 

• Regimul eolian 

• Ceaţa şi grindina 

• Numărul zilelor cu ploaie, ninsoare şi furtună 

Varza chinezească este puţin pretenţioasă faţă de factorii de mediu, mai ales în 

ceea ce priveşte temperatura, ea având nevoie în jur de 15-20oC în cursul perioadei de 

vegetaţie. Temperaturile înregistrate în zona în care au avut loc experienţele sunt 

satisfăcătoare pentru cultura acestei specii, mai ales pentru cultura de toamnă. Pentru 

cultura de primăvară, în schimb, se pot folosi diferite mijloace, cum ar fi producerea 

răsadurilor în sere, cultura în solarii sau protejarea culturilor cu ajutorul tunelelor joase, 

pentru a satisface cerinţele plantelor din punct de vedere al temperaturii. Temperaturile 

mai mari de 25oC, precum şi cele mai mici de -10oC au efecte negative asupra culturilor, 
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însă datorită faptului că luna cu cea mai mare temperatură medie lunară este iulie, şi 

numai în lunile decembrie, ianuarie şi februarie temperaturile medii lunare scad sub 0oC, 

acestea nu au influenţă asupra culturilor. 

În privinţa precipitaţiilor trebuie precizat faptul că acestea au rol direct numai asupra 

culturilor din câmp, pe cele din spaţiile protejate influenţându-le numai prin nebulozitate şi 

umiditate atmosferică. Din cei trei ani de experienţe, cel mai ploios an a fost 2010 

(cantitatea de precipitaţii depăşind 800 mm), în anul următor cantitatea de precipitaţii 

scăzând foarte mult, fiind necesare mai multe udări pe parcursul perioadei de vegetaţie. 

Nivelul umidităţii atmosferice are rol mai ales în spaţiile protejate, unde valori mai 

mari ale acestui factor pot conduce la apariţia unor boli criptogamice. Pentru a evita acest 

neajuns este foarte importantă aerisirea spaţiului de cultură. În ultimii 10 ani umiditatea 

atmosferică a avut o valoare medie de 75,95%. 

Durata de strălucire a soarelui are valori mai mari în lunile de vară, în perioada 

iunie-august, adică la sfârşitul culturii timpurii şi începutul culturii târzii, acest factor 

nefiind unul limitativ pentru cultura verzei chinezeşti. 

Numărul zilelor în care s-au înregistrat furtuni şi căderi de grindină este destul de 

scăzut, astfel că sunt şanse reduse să se producă pagube în ceea ce priveşte culturile sau 

spaţiile de cultură. 

Viteza medie a vântului pe perioada analizată a variat între 4,8 şi 11,5 m/s, acesta 

neafectând nici culturile, nici spaţiile de cultură. 

În urma analizării datelor înregistrate în seră şi solarii, se constată faptul că atât în 

cazul producerii răsadurilor, cât şi pe parcursul perioadei de vegetaţie plantele au 

beneficiat de o temperatură, umiditate atmosferică şi de o intensitate luminoasă ideale. 

Cu toate acestea afirmate, se poate concluziona că varza chinezească îşi găseşte 

condiţii optime de cultură în zona studiată.  
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CAPITOLUL IV.  

INFLUEN ŢA EPOCII DE PLANTRE ŞI A VÂRSTEI R ĂSADURILOR 

ASUPRA CREŞTERII, DEZVOLT ĂRII ŞI PRODUCŢIEI  

DE VARZĂ CHINEZEASCĂ 

 

CHAPTER IV.  

THE INFLUENCE OF PLANTING PERIOD AND SEEDLINGS AGE 

UPON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD  

OF CHINESE CABBAGE 
 

Cele patru experienţe organizate au fost bifactoriale, factorii fiind reprezentaţi de 

epoca de plantare şi vârsta răsadurilor. Din combinarea factorilor au rezultat 8 variante 

experimentale, care au fost amplasate în câte trei repetiţii, suprafaţa unei parcele 

experimentale fiind de 3 m2. 

La cultura extratimpurie din solar factorii şi graduările acestora au fost: 

• Factorul A: epoca de plantare, cu 4 graduări: 

o a1 – prima decadă a lunii martie (Martie I) 

o a2 – a doua decadă a lunii martie (Martie II) 

o a3 – a treia decadă a lunii martie (Martie III) 

o a4 – prima decadă a lunii aprilie (Aprilie I) 

• Factorul B: vârsta răsadurilor, cu 2 graduări: 

o b1 – răsaduri de 48 de zile 

o b2 – răsaduri de 38 de zile 

La cultura de toamnă din solar graduările factorilor au fost următoarele: 

• Factorul A: epoca de plantare, cu 3 graduări 

o a1 – prima decadă a lunii octombrie (Octombrie I) 

o a2 – a doua decadă a lunii octombrie (Octombrie II) 

o a3 – a treia decadă a lunii octombrie (Octombrie III) 

• Factorul B: vârsta răsadurilor, cu 2 graduări 

o b1 – răsaduri de 34 de zile 

o b2 – răsaduri de 24 de zile 
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Cultura timpurie din câmp a avut următorii factori, respectiv graduări: 

• Factorul A: epoca de plantare, cu 4 graduări 

o a1 – a doua decadă a lunii aprilie (Aprilie II) 

o a2 – a treia decadă a lunii aprilie (Aprilie III) 

o a3 – prima decadă a lunii mai (Mai I) 

o a4 – a doua decadă a lunii mai (Mai II) 

• Factorul B: vârsta răsadurilor, cu 2 graduări 

o b1 – răsaduri de 46 de zile 

o b2 – răsaduri de 36 de zile 

Cultura de toamnă din câmp a prezentat următorii factori şi graduări: 

• Factorul A: epoca de plantare, cu 3 graduări 

o a1 – a doua decadă a lunii septembrie (Septembrie II) 

o a2 – a treia decadă a lunii septembrie (Septembrie III) 

o a3 – prima decadă a lunii octombrie (Octombrie I) 

• Factorul B: vârsta răsadurilor, cu 2 graduări 

o b1 – răsaduri de 33 de zile 

o b2 – răsaduri de 23 de zile 

Cele mai bune rezultate din punct de vedere al producţiei au fost obţinute în 

cultura extratimpurie din solar, astfel în ceea ce urmează sunt prezentate date referitoare 

la creşterea şi dezvoltarea plantelor, precum şi producţiile obţinute în această cultură. 
 

Tabelul / Table 4.1. 

Gradul de dezvoltare al plantelor la maturitate 
Development degree of plants at maturity 

Cluj-Napoca, 2010 
Planta / Plant 

Varianta / Variant 

Nr. / 
No. 

Luna - decada / 
Month - decade 

Vârsta răsadurilor / 
Seedlings age 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

Număr frunze / 
Number of leaves 

1 Martie I / March I 48 zile / 48 days 60,50 76,17 1,73 30,00 

2 Martie I / March I 38 zile / 38 days 60,67 69,50 1,31 27,33 

3 Martie II / March II 48 zile / 48 days 60,33 70,00 1,38 31,00 

4 Martie II / March II 38 zile / 38 days 59,17 75,83 1,50 28,17 

5 Martie III / March III 48 zile / 48 days 60,83 73,33 1,38 25,67 

6 Martie III / March III 38 zile / 38 days 66,17 77,17 1,88 27,33 

7 Aprilie I / April I 48 zile / 48 days 52,50 67,33 1,27 28,83 

8 Aprilie I / April I 38 zile / 38 days 62,67 74,33 1,77 27,50 

Media / Average 60,35 72,96 1,53 28,23 



Laczi Enikő                                                                                                                         Rezumat al tezei de doctorat 

 

 21 

Măsurătorile efectuate la recoltare relevă faptul că cele mai înalte plante (66,17 cm), 

cele cu diametrul cel mai mare (77,17 cm) şi cele cu greutatea cea mai mare (1,88 kg) s-au 

înregistrat la varianta care a fost înfiinţată în a treia decadă a lunii martie, cu răsaduri în 

vârstă de 38 de zile, în timp ce, cea mai mică înălţime medie (52,50 cm), cel mai mic 

diametru al rozetei (67,33 cm) şi cea mai mică greutatea medie (1,27 kg), la varianta 

înfiinţată după 10 zile, însă cu răsaduri de 48 de zile (tabelul 4.1.). 

În privinţa gradului de dezvoltare al căpăţânilor de varză chinezească la recoltare, se 

poate spune că varianta a şaptea, la care răsadurile de 48 de zile au fost plantate în prima 

decadă a lunii aprilie, s-a evidenţiat prin căpăţâni cu cea mai mică înălţime (54,50 cm), cea 

mai mică greutate (0,91 kg), dar cu cel mai mare diametru al acestora (32,67 cm). Cea mai 

mare greutate medie, 1,41 kg, s-a semnalat la varianta înfiinţată în ultima decadă a lunii 

martie, cu răsaduri de 38 de zile. Numărul frunzelor din căpăţână a variat între 14,17 (la 

varianta înfiinţată în a treia decadă a lunii martie cu răsaduri de 48 de zile) şi 17,67 (la 

varianta înfiinţată în a doua decadă a lunii martie cu răsaduri de aceeaşi vârstă) (tabelul 4.2.). 

 

Tabelul / Table 4.2. 

Gradul de dezvoltare al căpăţânii la recoltare 
Development degree of cabbage head at harvest 

Cluj-Napoca, 2010 
Căpăţâna / Cabage head 

Varianta / Variant 

Nr. / 
No. 

Luna - decada / 
Month - decade 

Vârsta răsadurilor / 
Seedlings age 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

Număr frunze / 
Number of 

leaves 

1 Martie I / March I 48 zile / 48 days 56,17 28,83 1,32 16,50 

2 Martie I / March I 38 zile / 38 days 57,83 26,67 0,94 15,17 
3 Martie II / March II 48 zile / 48 days 58,33 29,33 1,08 17,67 
4 Martie II / March II 38 zile / 38 days 57,00 24,17 1,16 15,83 
5 Martie III / March III 48 zile / 48 days 60,33 24,33 0,95 14,17 
6 Martie III / March III 38 zile / 38 days 61,83 26,17 1,41 15,00 

7 Aprilie I / April I 48 zile / 48 days 54,50 32,67 0,91 17,17 

8 Aprilie I / April I 38 zile / 38 days 62,67 37,17 1,26 15,67 
Media / Average 58,58 28,67 1,13 15,90 

 

În tabelul 4.3. este prezentată influenţa combinată a vârstei răsadurilor şi a epocii de 

plantare asupra producţiei. În urma plantării în prima epocă, respectiv prima decadă a lunii 

martie, producţia obţinută, în cazul utilizării răsadurilor de 48 de zile a fost de 61,37 t/ha, în 

timp ce prin utilizarea celor de 38 de zile aceasta a fost de numai 44,02 t/ha, cu 17,35 t/ha 

mai puţin decât în primul caz, diferenţa fiind foarte semnificativ negativă. Luând media 
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celor două ca şi variantă martor, ambele prezintă diferenţe semnificative, pozitivă, 

respectiv negativă, producţiile fiind mai mici în cazul folosirii răsadurilor mai tinere.  

În urma plantării în decada a treia a lunii martie, producţia obţinută prin folosirea 

răsadurilor de 38 de zile, a fost de 65,80 t/ha, cu 49,20% mai mult ca şi în cazul utilizării 

celeilalte categorii de răsaduri; sporul de producţie de 21,10 t/ha, asigură o diferenţă 

foarte semnificativ pozitivă faţă de varianta martor. Faţă de media experienţei, de 54,95 

t/ha, producţiile obţinute au fost mai mici, respectiv mai mari cu 19,7%, diferenţele 

asigurate statistic fiind semnificative. 

La ultima variantă experimentală, la care plantarea s-a executat în prima decadă a 

lunii aprilie cu răsaduri de 38 de zile, producţia obţinută a fost de 58,88 t/ha, în acelaşi 

timp folosirea răsadurilor de 48 de zile a dus la o scădere considerabilă a producţiei cu 

38,93%, diferenţa de 16,5 t/ha fiind distinct semnificativ pozitivă (tabelul 4.3.). 

 

Tabelul / Table 4.3. 

Influenţa combinată a vârstei răsadurilor şi a epocii de plantare asupra producţiei de varză chinezească 
Combined influence of seedlings age and planting period upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2010 
Varianta / Variant 

Vârsta 
răsadurilor / 

Seedlings age 

Perioada de plantare / 
Planting period 

Producţia 
medie / 
Average 

yield 
(t/ha) 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

48 zile / 48 days Martie I / March I 61,37 100,0 0,00 Mt. 116,5 8,67 * 

38 zile / 38 days Martie I / March I 44,02 71,73 -17,35 ooo 83,5 -8,67 o 

Media / Average 52,70 - - - 100,0 0,00 Mt. 

48 zile / 48 days Martie II / March II 50,32 100,0 0,00 Mt. 96,6 -1,79 - 

38 zile / 38 days Martie II / March II 53,90 107,11 3,58 - 103,4 1,79 - 

Media / Average 52,11 - - - 100,0 0,00 Mt. 
48 zile / 48 days Martie III / March III 44,10 100,0 0,00 Mt. 80,3 -10,85 oo 

38 zile / 38 days Martie III / March III 65,80 149,20 21,10 *** 119,7 10,85 ** 

Media / Average 54,95 - - - 100,0 0,00 Mt. 

48 zile / 48 days Aprilie I / April I 42,38 100,0 0,00 Mt. 83,7 -8,25 o 

38 zile / 38 days Aprilie I / April I 58,88 138,93 16,5 *** 116,3 8,25 * 
Media / Average 50,63 - - - 100,0 0,00 Mt. 

DL / LSD (p 5%)    6,13   6,13 
DL / LSD (p 1%)    8,91   8,91 
DL / LSD (p 0,1%)    13,36   13,36 

 

La cultura extratimpurie din solar (fig. 4.1.) procentul mediu de înflorire 

prematură, la o lună de la plantare, a avut valoarea de 16,07%, ajungând la 37,95% până 

la recoltare. Cele mai multe plante înflorite, 53,57%, s-au înregistrat la prima variantă, 

care a fost înfiinţată în prima decadă a lunii martie, cu răsaduri de 48 de zile. 
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La nici o cultură efectuată toamna nu s-au înregistrat plante înflorite prematur, astfel 

condiţiile climatice din această perioadă sunt în defavoarea acestei dereglări fiziologice. 
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Datorită condiţiilor climatice nefavorabile, la cultura timpurie din câmp (fig. 4.2.), 

la primele două variante (înfiinţate în a doua decadă a lunii aprilie), precum şi la ultima 

(înfiinţată în a doua decadă a lunii mai, cu răsaduri de 36 de zile) toate plantele au emis 

prematur tulpini florifere, procentele medii de înflorire prematură având valori de 31,25%, 

la o lună de la plantare, respectiv 76,88% la recoltare. 
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Influen ţa vârstei răsadurilor, a locului de cultură şi a interacţiunii vârsta 

răsadurilor x locul şi perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească. 

Deşi între răsadurile folosite a fost o diferenţă de zece zile, între producţiile obţinute în 

urma înfiinţării diferitelor variante cu acestea nu s-au semnalat diferenţe susţinute din 

punct de vedere statistic, totuşi o producţie mai mare s-a înregistrat la variantele la care 

s-au utilizat cele cu o vârstă mai înaintată. Acest lucru nu se poate afirma şi din punct 

Fig. 4.2. Procentul de înflorire prematură în cultura timpurie din câmp 
Fig. 4.2. Bolting percentage in early culture from open field 

Fig. 4.1. Procentul de înflorire prematură în cultura extratimpurie din solar 
Fig. 4.1. Bolting percentage in extra-early culture from polyethylene tunnel  
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de vedere al locului şi perioadei de înfiinţare, în tabelul 4.4. putându-se observa 

diferenţe semnificative între producţiile medii obţinute în cele două locuri de cultură şi 

cele două perioade diferite. Cea mai mare producţie s-a înregistrat în cazul culturii 

extratimpurii din solar, producţia de 52,60 t/ha fiind mai mare cu aproximativ 20 t/ha 

decât cea obţinută în cultura de toamnă efectuată în câmp. Cea mai mică producţie s-a 

semnalat în cazul culturii efectuate primăvara în câmp, acest lucru datorându-se 

procentului foarte mare de înflorire prematură. 

În ceea ce priveşte interacţiunea celor doi factori, cea mai mare producţie s-a 

înregistrat la cultura extratimpurie din solarii, la variantele înfiinţate cu răsaduri mai 

tinere, urmat cu o diferenţă semnificativă de varianta înfiinţată în acelaşi loc şi în 

aceeaşi perioadă, însă cu răsaduri mai în vârstă. Cele mai mici producţii s-au observat la 

ambele categorii de răsaduri plantate primăvara în câmp, precum şi la variantele 

înfiinţate toamna în solar, valorile acestor producţii situându-se la acelaşi nivel din 

punct de vedere statistic (tabelul 4.4.). 

Tabelul / Table 4.4. 

Influenţa vârstei răsadurilor, a locului de cultură şi a interacţiunii vârsta răsadurilor x locul şi 
perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească 

The influenece of seedlings age, place and time of culture and interaction between seedlings age 
x place and time of culture upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2010 

Locul şi perioada de cultură / 
Cultivation place and time 

 
 
 

Vârsta răsadului / 
Seedlings age 

Cultura 
extratimpurie 

din solar / Extra 
early culture 

from 
polyethylene 

tunnel 

Cultura 
timpurie din 

câmp / 
Early culture 

from open 
field 

Cultura de 
toamnă din 
solar / Late 
culture from 
polyethylene 

tunnel 

Cultura de toamnă 
din câmp / Late 

culture from open 
filed 

Media vîrstă răsad / 
Seedling age average 

Răsaduri mature / Older seedlings 49,54  b 16,36  e 28,16  d 35,85  c 32,48  A 

Răsaduri tinere / Young seedlings 55,65  a 16,53  e 15,52  e 30,00  d 29,43  A 

Media locului şi a perioadei de cultură / 
Place and time of culture average 

52,60  M  16,44  P 21,84  O 32,93  N  

DS 5% pentru două medii vârstă răsad / SD 5% for two variety average = 4,34; 
DS 5% pentru două medii locul şi perioada de cultură / SD 5% for two time and place of culture = 2,31-2,38; 
DS 5% pentru două medii interacţiune vârstă răsad x locul şi perioada culturii / SD 5% for variety x time and place 
of culture interaction average = 3,13-3,51. 
 
*Notă: diferenţa dintre oricare două valori comparate este nesemnificativă, dacă acele valori sunt urmate de aceeaşi 
literă sau grup de litere. 
*Note: difference between two values followed by at least one common point is insignificant. 
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CAPITOLUL V.  

INFLUEN ŢA CULTIVARULUI ŞI A DESIMII DE PLANTARE ASUPRA 

CREŞTERII, DEZVOLT ĂRII ŞI A PRODUCŢIEI  

DE VARZĂ CHINEZEASCĂ 

 

CHAPTER V.  

THE INFLUENCE OF VARIETY AND PLANTING DENSITY UPON THE 

GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF CHINESE CABBAGE 

 

Experienţele înfiinţate în anul 2011, a căror obiectiv principal a fost stabilirea 

influenţei cultivarului şi a desimii de plantare asupra creşterii, dezvoltării şi producţiei, au 

fost amplasate în solarii şi în câmp, atât primăvara cât şi toamna.  

Toate cele patru experienţe (cultura extratimpurie şi de toamnă din solar, cea 

timpurie şi de toamnă din câmp) au fost organizate şi amplasate după acelaşi principiu, 

acestea fiind bifactoriale, având următorii factori şi graduările aferente: 

• Factorul A: soiul / hibridul, cu 2 graduări: 

o a1 – Granat 

o a2 – Vitimo F1 

• Factorul B: desimea de plantare, cu 3 graduări: 

o b1 – 100.000 plante/ha (0,5/0,2 m) 

o b2 – 80.000 plante/ha (0,5/0,25 m) 

o b2 – 66.667 plante/ha (0,5/0,3 m) 

Cele şase variante au fost plasate în câte trei repetiţii, suprafaţa unei parcele 

experimentale fiind de 1,5 m2. 

Ca şi în experienţa anterioară, şi în acest caz, cele mai mari producţii au fost 

înregistrate la cultura din primăvară din solar. 

Deşi la o lună de la plantare hibridul Vitimo s-a evidenţiat prin plantele cu cea mai 

mare înălţime şi cel mai mare diametru, la recoltare plantele aparţinând soiului Granat au 

avut valori maxime în ceea ce priveşte aceste caractere. Astfel, înălţimea medie a plantelor 

a fost de 60,17 cm şi diametrul de 68,33 cm, la desimea de 80 mii plante/ha. Greutatea 



Laczi Enikő                                                                                                                         Rezumat al tezei de doctorat 

 

 26 

totală a plantelor a fost cuprinsă între 1,04 kg, la soiul Granat plantat la desimea de 100 mii 

plante/ha şi 1,34 kg la plantele hibridului Vitimo, plantate la desimea de 80 mii plante/ha. 

În ceea ce priveşte numărul de frunze există diferenţe mari între cele două 

cultivaruri. Astfel la soiul Granat numărul frunzelor variază între 26,83 şi 27,50, în timp 

ce la hibridul Vitimo între 50,50 şi 56,00 (tabelul 5.1.).  

Tabelul / Table 5.1. 

Gradul de dezvoltare al plantelor la maturitate 
Development degree of plants at maturity 

Cluj-Napoca, 2011 
Planta / Plant 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Desimea (plante/ha) / 
Density (plants/ha) 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

Număr frunze / 
Number of leaves 

1 Granat 100 000 55,83 61,17 1,04 26,83 
2 Granat 80 000 60,17 68,33 1,21 26,83 
3 Granat 66 667 52,83 61,00 1,08 27,50 
4 Vitimo F1 100 000 28,83 52,83 1,23 52,83 
5 Vitimo F1 80 000 30,17 53,50 1,34 56,00 
6 Vitimo F1 66 667 28,17 53,33 1,32 50,50 

Media / Average 42,67 58,36 1,20 40,08 

 

În ceea ce priveşte gradul de dezvoltare al căpăţânilor de varză chinezească la 

recoltare, din datele prezentate în tabelul 5.2., se poate observa că cele mai mari valori medii 

ale înălţimii căpăţânilor (58,00 cm), ale diametrului acestora (57,67 cm) şi ale greutăţii 

(1,07 kg) s-au înregistrat la plantele soiului Granat, plantate la desimea de 80 mii plante/ha. 

Cea mai mică înălţime medie (29,17 cm) s-a notat la desimea de 66,67 mii plante/ha, 

cel mai mic diametru (21,83 cm) la desimea de 80 mii plante/ha, iar cea mai mică greutate 

a căpăţânilor (0,91 kg) la desimea de 100 mii plante/ha, toate la hibridul Vitimo. 

 

Tabelul / Table 5.2. 

Gradul de dezvoltare al căpăţânii la recoltare 
Development degree of cabbage head at harvest 

Cluj-Napoca, 2011 
Căpăţâna / Cabage head 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Desimea (plante/ha) / 
Density (plants/ha) 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

Număr frunze / 
Number of 

leaves 
1 Granat 100 000 57,50 48,50 0,97 21,00 
2 Granat 80 000 58,00 57,67 1,07 21,17 

3 Granat 66 667 52,83 57,00 0,98 21,67 

4 Vitimo F1 100 000 29,33 29,17 0,91 42,83 

5 Vitimo F1 80 000 30,67 21,83 0,98 45,50 

6 Vitimo F1 66 667 29,17 26,00 0,97 40,17 

Media / Average 42,92 40,03 0,98 32,06 
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Referitor la numărul frunzelor din căpăţână se poate observa că la soiul Granat, 

căpăţânile au fost formate dintr-un număr de frunze care a variat între 21,00 (la 

desimea de 100 mii plante/ha) şi 21,67 (la desime de 66,67 mii plante/ha), iar la 

hibridul Vitimo între 40,17 (la desimea de 66,67 mii plante/ha) şi 45,50 (la desimea de 

80 mii plante/ha) (tabelul 5.2.). 

În privinţa influenţei combinate a desimii de plantare şi a cultivarului (tabelul 5.3.) 

s-a constatat că la soiul Granat s-au obţinut producţii cuprinse între 65,11 şi 97,47 t/ha, 

cea mai mare producţie înregistrându-se la desimea de 80 mii plante/ha. Faţă de martorul 

experienţei (desimea de 66,67 mii plante/ha), la desimea de 80 mii plante/ha producţia 

obţinută a fost mai mare cu 49,70%, iar la desimea de 100 mii plante/ha a fost mai mare 

cu 48,47%, ambele diferenţe (32,36 şi 31,56 t/ha) fiind foarte semnificativ pozitive. 

Producţia medie în cazul folosirii acestor trei desimi a avut valoarea de 86,42 t/ha, 

faţă de care o diferenţă distinct semnificativ pozitivă s-a înregistrat în cazul desimii de 80 

mii plante/ha, o diferenţă semnificativ pozitivă la desimea de 100 mii plante/ha şi o 

diferenţă foarte semnificativ negativă la desimea de 66,67 mii plante/ha. 

 

Tabelul / Table 5.3. 

Influenţa combinată a desimii de plantare şi a cultivarului asupra producţiei  
de varză chinezească 

Combined influence of planting density and cultivar upon the Chinese cabbage yield 
Cluj-Napoca, 2011 

Varianta / Variant 
Desimea de 

plantare 
(plante/ha) / 

Planting 
density 

(plants/ha) 

Cultivarul / 
Cultivar 

Producţia 
medie / 
Average 

yield 
(t/ha) 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

66 667 Granat 65,11 100,0 0,00 Mt. 75,3 -21,30 ooo 
80 000 Granat 97,47 149,70 32,36 *** 112,3 11,05 ** 
100 000 Granat 96,67 148,47 31,56 *** 111,9 10,25 * 

Media / Average 86,42 - - - 100,0 0,00 Mt. 

66 667 Vitimo F1 64,33 100,0 0,00 Mt. 82,7 -13,42 oo 
80 000 Vitimo F1 78,27 121,67 13,94 ** 100,7 0,51 - 
100 000 Vitimo F1 90,67 140,95 26,34 *** 116,6 12,91 ** 

Media / Average 77,76 - - - 100,0 0,00 Mt. 

DL / LSD (p 5%)    7,25   7,25 
DL / LSD (p 1%)    10,54   10,54 
DL / LSD (p 0,1%)    15,81   15,81 

 

În cele două culturi efectuate în solar (fig. 5.1., fig. 5.2.), procentele de înflorire 

prematură au avut o evoluţie asemănătoare din punct de vedere al cultivarului folosit, 
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însă diferit din punct de vedere al desimii de plantare. Astfel, la ambele culturi, la 

hibridul Vitimo, nu s-au înregistrat plante înflorite, în timp ce la soiul Granat valoarea 

maximă, de 35,00% s-a observat în cazul culturii extratimpurii, la desimea de 66,67 mii 

plante/ha. La cultura din toamnă, la soiul Granat, procentul de plante înflorite a avut 

valori mai mici, cuprinse între 5% la desimea de 66,67 mii plante/ha şi 10,00% la 

desimea de 100 mii plante/ha. 
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La fel ca şi la culturile din solar, la ambele culturi efectuate în câmp (fig. 5.3., fig. 

5.4.), cele mai puţine plante cu înflorire prematură s-au semnalat la variantele înfiinţate 

cu hibridul Vitimo, cel mai mare procent de înflorire (3,33%) observându-se la cea mai 

mare desime. În privinţa celuilalt cultivar, se poate nota faptul că procentul de înflorire 

prematură a variat între 5,00%, la cultura din toamnă, la variantele înfiinţate la desimea 

de 66,67 mii plante/ha şi 33,33%, la cultura timpurie, la desimea de 80 mii plante/ha. 

Fig. 5.2. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din solar 
Fig. 5.2. Bolting percentage in autumn culture from polyethylene tunnel 

 

Fig. 5.1. Procentul de înflorire prematură în cultura extratimpurie din solar 
Fig. 5.1. Bolting percentage in extra-early culture from polyethylene tunnel 
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Influen ţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivarul x locul şi 

perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească. Producţiile obţinute de cei 

doi hibrizi au valori foarte apropiate, diferenţa dintre acestea nefiind semnificativă. O 

producţie mai mare se poate observa totuşi la hibridul Vitimo, a cărui producţie de 

66,12 t/ha este mai mare cu 1,45 t/ha decât cea înregistrată la soiul Granat. 

Din punct de vedere al locului şi perioadei de cultură, diferenţe semnificative se 

observă între producţia medie obţinută în solarii în cultura extratimpurie şi cea timpurie 

din câmp, între cea extratimpurie din solarii şi cele de toamnă, precum şi între cultura 

timpurie din câmp şi ambele culturi efectuate toamna. 

Fig. 5.4. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din câmp 
Fig.5.4. Bolting percentage in autumn culture from open field 

 

Fig. 5.3. Procentul de înflorire prematură în cultura timpurie din câmp 
Fig. 5.3. Bolting percentage in early culture from open field 
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Cele mai mari producţii, cu diferenţe nesemnificative între ele, s-au obţinut la 

soiul Granat, cultivat primăvara în solarii (86,42 t/ha) şi la hibridul Granat, cultivat 

primăvara atât în solarii (77,76 t/ha) cât şi în câmp (80,70 t/ha). Între producţiile obţinute 

de către cele două cultivaruri folosite în cultura extratimpurie din solarii, precum şi cea 

de toamnă din câmp nu există diferenţe semnificative, în timp ce între cele înregistrate la 

cultura timpurie din câmp şi cea de toamnă din solar diferenţele sunt asigurate din punct 

de vedere statistic (tabelul 5.4.). 

Tabelul / Table 5.4. 

Influenţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivar x locul şi perioada de cultură 
asupra producţiei de varză chinezească 

The influenece of variety, place and time of culture and interaction between variety x place and 
time of culture upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2011 
Locul şi perioada de cultură / 

Cultivation place and time 
 
 
 

Cultivarul / 
Variety 

Cultura 
extratimpurie din 

solar /  
Extra early culture 
from polyethylene 

tunnel 

Cultura timpurie 
din câmp / 

Early culture 
from open field 

Cultura de toamnă 
din solar / 

Late culture from 
polyethylene tunnel

Cultura de 
toamnă din 

câmp / 
Late culture 

from open filed 

Media hibrid / 
Hybrid average 

Granat 86,42  a 53,66  bc 61,22  b 57,38  bc 64,67  A 

Vitimo 77,76  a 80,70  a 49,91  c 56,10 bc 66,12  A 

Media locului şi a perioadei de cultură / 
Place and time of culture average 

82,09  M  67,18  N 55,57  O 56,74  O  

DS 5% pentru două medii cultivar / SD 5% for two seedlings age average = 9,78; 
DS 5% pentru două medii locul şi perioada de cultură / SD 5% for two time and place of culture = 6,70-7,20; 
DS 5% pentru două medii interacţiune cultivar x locul şi perioada culturii / SD 5% for seedlings age x time and 
place of culture interaction average = 9,47-10,64. 
 
*Notă: diferenţa dintre oricare două valori comparate este nesemnificativă, dacă acele valori sunt urmate de aceeaşi 
literă sau grup de litere. 
*Note: difference between two values followed by at least one common point is insignificant. 
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CAPITOLUL VI.  

STUDIUL UNOR CULTIVARURI DE VARZ Ă CHINEZEASCĂ  

 

CHAPTER VI.  

THE STUDY OF SOME CHINESE CABBAGE CULTIVARS 

 

Tot în anul 2011 s-au înfiinţat colecţii de soiuri şi hibrizi de vară chinezească (atât la 

varietatea pekinensis cât şi la cea chinensis), în vederea efectuării unor observaţii asupra 

creşterii, dezvoltării şi a producţiei ce se poate obţine în urma cultivării acestei specii în 

condiţiile Podişului Transilvaniei. 

În solar s-a înfiinţat cultura extratimpurie şi cea de toamnă, în timp ce în câmp 

două culturi timpurii (una imediat după înfiinţarea culturii în solarii, a doua mai târziu cu 

cca. 10 zile) şi una de toamnă. 

 

6.1. REZULTATE OBŢINUTE LA VARIETATEA PEKINENSIS 

 

Experienţele au fost monofactoriale, factorul fiind reprezentat de soi sau hibrid. 

• Factorul A: soiul/hibridul, cu 5 graduări: 

o a1 – Michihli 

o a2 – Kingdom 80 

o a3 – Granat 

o a4 – Nepa F1 

o a5 – Vitimo F1. 

Variantele au fost amplasate în câte trei repetiţii, suprafaţa unei parcele 

experimentale a fost 1,5 m2. 

Cele mai mari producţii s-au obţinut în cazul culturii extratimpurii, astfel în ceea 

ce urmează este prezentată gradul de dezvoltare al plantelor şi al căpăţânilor la recoltare, 

precum şi influenţa factorilor asupra producţiei. 

La maturitate (tabelul 6.1.), cea mai mare înălţime medie (62,17 cm) a fost 

măsurată la hibridul Michihli, la care însă s-a înregistrat cel mai mic număr de frunze 

(24,83). Cel mai mare număr de frunze pe plante s-a înregistrat la hibridul Kingdom 80, 
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la care plantele au fost formate din aproximativ 51-52 frunze, acestea având şi cea mai 

mare greutate medie, 1,69 kg. 

Tabelul / Table 6.1. 

Gradul de dezvoltare al plantelor la maturitate 
Development degree of plants at maturity 

Cluj-Napoca, 2011 
Planta / Plant 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea totală / 
Total weight 

(kg) 

Număr funze / 
Number of leaves 

1 Michihli 62,17 68,17 1,13 24,83 

2 Kingdom 80 35,50 61,00 1,69 51,83 

3 Granat 55,00 58,67 1,22 27,17 

4 Nepa F1 56,17 69,00 1,04 30,17 

5 Vitimo F1 33,83 46,83 1,32 49,50 

Media/ Average 48,53 60,73 1,28 36,70 

 

Înălţimea căpăţânilor, măsurată după recoltare, a fost cuprinsă între 33,33 cm (la 

hibridul Vitimo) şi 60,50 cm (la hibridul Michihli), diametrul căpăţânilor între 29,17 cm 

(la hibridul Vitimo) şi 43,33 cm (la hibridul Nepa).  

Cea mai mare greutate a căpăţânilor, 1,38 kg, s-a observat la hibridul Kingdom 80, 

în timp ce căpăţânile aparţinând hibridului Nepa, au atins o greutate de numai 0,91 kg. 

Cele mai puţine frunze din căpăţână s-au remarcat la hibridul Michihli (în medie 19,83), 

iar la hibridul Kingdom 80 căpăţânile au fost formate, în medie, din 43,33 frunze (tabelul 6.2.). 
 

Tabelul / Table 6.2. 

Gradul de dezvoltare al căpăţânii la recoltare 
Development degree of cabbage head at harvest 

Cluj-Napoca, 2011 
Căpăţâna / Cabage head 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea totală / 
Total weight 

(kg) 

Număr funze / 
Number of 

leaves 

1 Michihli 60,50 40,33 0,97 19,83 

2 Kingdom 80 38,67 42,50 1,38 43,33 

3 Granat 60,17 40,00 1,10 22,50 

4 Nepa F1 57,33 43,33 0,91 25,00 

5 Vitimo F1 33,33 29,17 1,00 40,50 

Media/ Average 50,00 39,07 1,07 30,23 

 

În datele prezentate în tabelul 6.3. se poate observa că în această experienţă 

producţiile celor cinci cultivaruri au variat între 72,40 t/ha, la hibridul Nepa şi 110,4 t/ha la 

hibridul Kingdom 80. În comparaţie cu soiul Granat, luat martorul experienţei, numai 
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hibridul Kingdom 80 a realizat a producţie mai mare cu 22,27 t/ha, această diferenţă fiind 

foarte semnificativ pozitivă. Hibrizii Michihli şi Nepa, au înregistrat producţii mai mici cu 

10,93, respectiv 15,73 t/ha, diferenţele fiind semnificativ şi distinct semnificativ negative. 

Media producţiilor celor cinci cultivaruri a avut valoarea de 85,63 t/ha. Faţă de 

aceasta, o diferenţă foarte semnificativ pozitivă s-a înregistrat la hibridul Kingdom 80, la 

care sporul de producţie a fost de 28,9%. Diferenţa de producţie faţă de varianta martor, 

de 13,23 t/ha, obţinută la hibridul Nepa, este distinct semnificativ negativă. 

Tabelul / Table 6.3. 

Influenţa unilaterală a cultivarului asupra producţiei de varză chinezească 
Unilateral influence of the cultivar upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2011 
Varianta / Variant 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Producţia 
medie / 
Average 

yield 
(t/ha) 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Producţia 
relativă / 

Relative yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Granat 88,13 100,0 0,00 Mt. 102,9 2,50 - 
Kingdom 80 110,4 125,27 22,27 *** 128,9 24,77 *** 
Michihli 77,20 87,60 -10,93 o 90,2 -8,43 - 
Nepa F1 72,40 82,15 -15,73 oo 84,6 -13,23 oo 
Vitimo F1 80,00 90,77 -8,13 - 93,4 -5,63 - 

Media / Average 85,63 - - - 100,0 0,00 Mt. 

DL / LSD (p 5%)   8,88   8,88 
DL / LSD (p 1%)   12,92   12,92 
DL / LSD (p 0,1%)   19,38   19,38 

 

În figurile 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. şi 6.5. se poate observa că procentele medii de 

înflorire prematură au valori mai mari în culturile efectuate primăvara, în comparaţie cu 

cele din toamnă. În cazul culturilor din solar cel mai mic procent de plante înflorite s-a 

înregistrat la hibridul Vitimo, la care nici o plantă nu a emis prematur tulpini florifere, în 

timp ce cel mai mare, la hibridul Michihli, la care valoarea acestui caracter a fost de 

54,17%, la cultura extratimpurie şi 16,67% la cultura din toamnă. 

La culturile efectuate în câmp, valoarea procentului mediu de înflorire a variat 

între 15,83%, la a doua cultură timpurie din câmp şi 18,83%, la prima cultură timpurie 

din câmp. Cea mai bună comportare, din acest punct de vedere, s-a observat şi în acest 

caz la hibridul Vitimo, la care numai în prima cultură din câmp s-au înregistrat plante cu 

înflorire prematură. În partea opusă se află hibridul Michihli, la care nu mai puţin de 

41,67% din numărul total de plante au emis prematur tulpini florifere în cultura din 

toamnă. Şi la soiul Granat s-a observat un procent mare de boltire, astfel, în prima cultură 
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timpurie, aceasta a avut valoarea de 29,17%, la a doua 29,17%, scăzând până la 16,67%, 

în cazul culturii din toamnă. 
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Fig. 6.3. Procentul de înflorire prematură în prima cultură timpurie din câmp 
Fig. 6.3. Bolting percentage in the first early culture from open field 

 

Fig. 6.2. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din solar 
Fig. 6.2. Bolting percentage in autumn culture from polyethylene tunnel 

 

Fig. 6.1. Procentul de înflorire prematură în cultura extratimpurie din solar 
Fig. 6.1. Bolting percentage in extra-early culture from polyethylene tunnel 
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Influen ţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivarul x locul şi 

perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească. Din datele cuprinse în 

tabelul 6.4. se evidenţiază hibridul Vitimo, la care s-a obţinut cea mai mare producţie 

(62,65 t/ha) indiferent de locul şi perioada de cultură, acesta fiind urmat cu o diferenţă 

mică, nesemnificativă din punct de vedere statistic de către hibridul Kingdom 80 (care a 

realizat o producţie medie de 61,49 t/ha), mai apoi cu diferenţe semnificative, de hibridul 

Nepa (cu o producţie medie de 58,61 t/ha) şi soiul Granat (la care producţia obţinută a 

fost de 57,68 t/ha), a căror producţii este egală din punct de vedere statistic. Hibridul cu 

cea mai mică producţie a fost Michihli, aceasta fiind mai mică cu aproape 10 t/ha decât 

cea obţinută la restul cultivarurilor, diferenţa fiind semnificativă faţă de celelalte. 

Producţia medie obţinută în cultura extratimpurie din solar se detaşează de departe 

de celelalte locuri, respectiv perioade de cultură, producţia obţinută în acest caz, care a 

avut o valoare de 85,63 t/ha, este mai mare cu peste 30 t/ha decât celelalte producţii, 

Fig. 6.5. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din câmp 
Fig. 6.5. Bolting percentage in autumn culture from open field 

 

Fig. 6.4. Procentul de înflorire prematură în a doua cultură timpurie din câmp 
Fig. 6.4. Bolting percentage in the second early culture from open field 
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diferenţa fiind semnificativă. Celelalte producţii au valori cuprinse între 49,39 t/ha (la 

prima cultură timpurie din câmp) şi 54,50 t/ha (la cultura efectuată toamna în câmp), 

diferenţele nefiind semnificative din punct de vedere statistic. 

Analizând interacţiunea cultivar x locul şi perioada de cultură, hibridul care se 

remarcă cu cea mai mare producţie (110,40 t/ha) este Kingdom 80, cultivat primăvara în 

solar. Cu o diferenţă semnificativă şi o producţie de 88,13 t/ha, urmează soiul Granat din 

aceeaşi experienţă, iar cu o producţie de 87,47 t/ha, hibridul Vitimo, cultivat în a doua 

cultură în câmp. Cea mai mică producţie, de numai 29,87 t/ha, s-a înregistrat la hibridul 

Michihli, cultivat tot în a doua parte a primăverii, diferenţele faţă de majoritatea celorlalte 

variante fiind semnificative. 

Tabelul / Table 6.4. 

Influenţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivar x locul şi perioada de cultură 
asupra producţiei de varză chinezească 

The influenece of variety, place and time of culture and interaction between variety x place and 
time of culture upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2011 
Locul şi perioada de cultură / 

Cultivation place and time 
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Michihli 77,20  bc 42,40  fgh 29,87  h 45,60  fg 45,33  fg 48,08  C 

Kingdom 80 110,40  a 49,07  efg 49,87  ef 50,00  ef 49,47  ef 61,76  AB 

Granat 88,13  b 41,00  fgh 33,33  gh 62,93  de 60,23  de 57,12  B 

Nepa F1 72,40  cd 52,67  ef 46,67  fg 53,33  ef 67,21  cd 58,46  B 

Vitimo F1 80,00  bc 63,15  de 87,47  b 50,80  ef 46,67  fg 65,62  A 

Media locului şi a perioadei de cultură / 
Place and time of culture average 

85,63  M 49,66  N 49,44  N 52,53  N 53,78  N  

DS 5% pentru două medii cultivar / SD 5% for two variety average = 4,81-5,19; 
DS 5% pentru două medii locul şi perioada de cultură / SD 5% for two time and place of culture = 5,43-6,01; 
DS 5% pentru două medii interacţiune cultivar x locul şi perioada culturii / SD 5% for variety x time and place of 
culture interaction average = 12,13-14,74. 
 
*Notă: diferenţa dintre oricare două valori comparate este nesemnificativă, dacă acele valori sunt urmate de aceeaşi 
literă sau grup de litere. 
*Note: difference between two values followed by at least one common point is insignificant. 
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6.2. REZULTATE OBŢINUTE LA VARIETATEA CHINENSIS 

 

Colecţia de soiuri de varză chinezească la var. chinensis a fost organizată ca o 

experienţă monofactorială, aceasta fiind detaliată în cele ce urmează: 

• Factorul A: hibridul, cu 5 graduări 

o a1 – All season 

o  a2 – Canton long 

o a3 – Dwarf green petiole 

o  a4 – Dwarf choy sum 

o a5 – Colour & Crunch F1 

Variantele au fost amplasate în câte trei repetiţii, suprafaţa unei parcele fiind de 

1,5 m2. Pentru o mai bună urmărire a creşterii şi dezvoltării plantelor, dar mai ales 

pentru a identifica momentul optim de recoltare al rozetelor de plante, s-au efectuat trei 

recoltări, la câte o săptămână distanţă între ele, la fiecare dintre acestea efectuându-se 

măsurătorile caracteristice. 

Cele mai bune rezultate, spre deosebire de restul experienţelor,  s-au obţinut în cultura 

de toamnă din solar, rezultatele din această cultură fiind detaliate în cele de urmează. 

La fel ca la primele două măsurători efectuate la plantare şi la o lună de la aceasta, 

valorile maxime, respectiv cele minime ale caracterelor urmărite s-au menţinut şi la 

recoltare la aceeaşi hibrizi. Astfel se evidenţiază hibridul Canton long, cu înălţimea de 

23,08 cm, diametrul de 39,67 cm, greutatea de 0,25 kg şi hibridul Dwarf choy sum cu 

înălţimea de 16,00 cm, diametrul de 31,83 cm, greutatea de 0,13 kg şi un număr de 12,17 

frunze pe plante (tabelul 6.5.). 

Tabelul / Table 6.5. 

Gradul de dezvoltare al plantelor la maturitate 
Development degree of plants at maturity 

Cluj-Napoca, 2011 
Planta / Plant 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Hibridul / Hybrid 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Greutatea totală / 
Total weight 

(kg) 

Număr funze / 
Number of leaves 

1 All season 21,17 34,72 0,16 15,56 

2 Canton long 23,08 39,67 0,25 13,17 

3 Dwarf green petiole 18,06 32,11 0,13 15,28 

4 Dwarf choy sum 16,00 31,83 0,13 12,17 

5 Colour&Crunch F1 20,67 36,28 0,16 13,00 

Media / Average 19,79 34,92 0,17 13,83 
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Analizând dinamica recoltărilor în cadrul acestei experienţe (tabelul 6.6.) s-a ajuns 

la următoarele concluzii: 

• Producţiile totale medii au avut valori cuprinse între 17,88 t/ha, la hibridul 

Dwarf green petiole şi 35,35 t/ha, la hibridul Canton long. 

• La majoritatea hibrizilor producţiile obţinute în cadrul celor trei recoltări au 

înregistrat creşteri constante, singura excepţie fiind semnalată la hibridul Canton long, la 

care, la prima recoltare producţia a avut valoarea de 39,24 t/ha, aceasta scăzând la 26,44 t/ha 

la cea de-a doua, şi crescând iar până la 40,38 t/ha la cea de-a treia recoltare. 

• Cea mai mare producţie (31,69 t/ha) în cazul hibridului All season s-a observat 

la ultima recoltare, aceasta crescând cu aproximativ 19 t/ha, în numai două săptămâni. 

• Tot o creştere semnificativă pe parcursul recoltărilor s-a înregistrat şi la 

hibridul Dwarf green petiole, la care în această perioadă producţia medie a crescut de la 

11,14 t/ha la 25,58 t/ha. 

• La hibridul Dwarf choy sum producţia a crescut de la 14,42 t/ha la 20,20 t/ha 

după prima recoltare, ajungând la valoarea de 24,69 t/ha la cea de-a treia. 

• Producţiile înregistrate la hibridul Colour&Crunch au evoluat în limite 

destul de restrânse, acestea ajungând de la 19,11 t/ha la 20,47 t/ha în prima perioadă, mai 

apoi la 25,29 t/ha în cea de-a doua. 

Tabelul / Table 6.6. 

Dinamica recoltărilor / Harvest dynamics 
Cluj-Napoca, 2011 

Producţia medie / Average yield (t/ha) 
Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Hibridul / Hybrid 
Prima recoltare / 

First harvest 
A doua recoltare / 
Second harvest 

A treia recoltare / 
Third harvest 

Media recoltărilor / 
Harvest’s average 

1 All season 12,73 20,11 31,69 21,51 

2 Canton long 39,24 26,44 40,38 35,35 

3 Dwarf green petiole 11,14 16,93 25,58 17,88 
4 Dwarf choy sum 14,42 20,20 24,69 19,77 
5 Colour&Crunch F1 19,11 20,47 25,29 21,62 

 

În ceea ce priveşte influenţa cultivarului asupra producţiei (tabelul 6.7.) s-a constatat că 

faţă de producţia obţinută de varianta martor (hibridul Colour&Crunch), un plus de producţie 

de 63,5%, respectiv o diferenţă foarte semnificativ pozitivă (13,74 t/ha) s-a înregistrat la 

hibridul Canton long. La ceilalţi hibrizi s-au realizat producţii inferioare, o diferenţă 

semnificativ negativă fiind observată la hibridul Dwarf green petiole, a cărei producţii de 17,88 

t/ha a fost mai mică cu 3,74 t/ha decât cea obţinută la hibridul Colour&Crunch.  
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Faţă de media experienţei (23,23 t/ha) o diferenţă de producţie foarte 

semnificativ pozitivă s-a înregistrat la hibridul Canton long, la care sporul de producţie 

a fost de 12,13 t/ha, o diferenţă distinct semnificativ negativă la hibridul Dwarf green 

petiole, care a avut o producţie mai mică cu 5,34 t/ha şi o diferenţă semnificativ 

negativă la hibridul Dwarf choy sum, la care producţia a fost mai mică cu 3,46 t/ha. 

 

Tabelul / Table 6.7. 

Influenţa unilaterală a cultivarului asupra producţiei de varză chinezească 
Unilateral influence of the cultivar upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2011 
Varianta / Variant 

Hibridul / Hybrid 

Producţia 
medie / 
Average 

yield 
(t/ha) 

Producţia 
relativă / 
Relative 

yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Producţia 
relativă / 

Relative yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Colour&Crunch F1 21,62 100,0 0,00 Mt. 93,1 -1,61 - 
All season 21,51 99,5 -0,11 - 92,6 -1,72 - 
Canton long 35,36 163,5 13,74 *** 152,2 12,13 *** 
Dwarf green petiole 17,88 82,7 -3,74 o 77,0 -5,34 oo 
Dwarf choy sum 19,77 91,4 -1,85 - 85,1 -3,46 o 

Media / Average 23,23 - - - 100,0 0,00 Mt. 
DL / LSD (p 5%)   3,01   3,01 
DL / LSD (p 1%)   4,38   4,38 
DL / LSD (p 0,1%)   6,57   6,57 

 

La culturile efectuate în solarii (fig. 6.6., fig. 6.7.) procentele medii de înflorire 

prematură înregistrate la o lună de la plantare, au fost de 10,00% (la cultura extratimpurie) 

şi 10,50% (la cultura din toamnă), iar cele de la recoltare de 22,00% (la cultura 

extratimpurie) şi 15,50% (la cultura efectuată toamna). Cea mai bună comportare din 

punct de vedere al boltirii s-a observat la hibridul All season, la care numai la cultura din 

toamnă au înflorit 5% din plante, în partea opusă, cu cele mai multe plante înflorite, 

aflându-se hibrizii Canton long şi Colour&Crunch. 
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Fig. 6.6. Procentul de înflorire prematură în cultura extratimpurie din solar 
Fig. 6.6. Bolting percentage in extra-early culture from polyethylene tunnel 
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La culturile efectuate primăvara în câmp (fig. 6.8., fig. 6.9.), cele mai multe plante 

înflorite s-au înregistrat la hibridul Dwarf choy sum (35,00%), urmat de hibridul 

Colour&Crunch (27,50%) la prima cultură, în timp ce în cea de-a doua situaţia a fost 

inversă, cele mai multe plante boltite înregistrându-se la hibridul Colour&Crunch (35,00%), 

urmat de hibridul Dwarf choy sum (27,50%). 

În ceea ce priveşte procentul mediu de înflorire, cea mai mică valoare (19,00%), în 

momentul recoltării, s-a înregistrat la cultura din toamnă (fig. 6.10.), urmat, cu diferenţe 

mici, de procentele medii de plante boltite obţinute în prima cultură timpurie (19,50%), 

respectiv de ce-a de-a doua cultură din primăvară (23,00%). 

Ca şi în cultura efectuată în solarii, cea mai bună comportare, respectiv cele mai 

puţine plante afectate de înflorirea prematură, s-au înregistrat la hibridul All season, urmat 

de hibrizii Canton long şi Dwarf green petiole. 
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Fig. 6.8. Procentul de înflorire prematură în prima cultură timpurie din câmp 
Fig. 6.8. Bolting percentage in the first early culture from open field 

 

Fig. 6.7. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din solar 
Fig. 6.7. Bolting percentage in autumn culture from polyethylene tunnel 
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Influen ţa hibridului, a locului de cultură şi a interacţiunii hibridul x locul şi 

perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească. Cea mai mare producţie 

(21,67 t/ha) dintre cei cinci hibrizi luaţi în studiu, indiferent de locul şi perioada de 

cultură, s-a înregistrat la Canton long, urmat îndeaproape de hibridul All season, care a 

realizat o producţie medie de 20,68 t/ha. La ceilalţi hibrizi s-au observat diferenţe 

semnificative atât faţă de hibrizii menţionaţi, cât şi între ei. 

Cele cinci locuri de cultură au influenţat semnificativ producţia de varză 

chinezească, astfel în tabelul 6.8. se poate observa că indiferent de hibridul folosit, 

producţia este mai mare la cultura de toamnă efectuată în solar. Foarte aproape de această 

producţie se situează cea obţinută în cea de-a doua cultură din câmp din primăvară, 

diferenţa dintre cele două nefiind semnificativă din punct de vedere statistic. Se poate 

observa însă că atât între cele două culturi efectuate în solar, precum şi între cele trei din 

câmp diferenţele de producţie sunt asigurate statistic. 

Fig. 6.10. Procentul de înflorire prematură în cultura de toamnă din câmp 
Fig. 6.10. Bolting percentage in autumn culture from open field 

 

Fig. 6.9. Procentul de înflorire prematură în a doua cultură timpurie din câmp 
Fig. 6.9. Bolting percentage in the second early culture from open field 
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Analizând semnificaţia diferenţelor dintre cele douăzeci şi cinci de variante 

obţinute din interacţiunea hibrid x locul şi perioada de cultură se remarcă hibridul Canton 

long, cultivat toamna în solar, cu producţia cea mai mare, de 35,36 t/ha, urmat cu 

diferenţe semnificative de hibridul All season, cultivat tot în solar, însă în cultură 

extratimpurie şi tot de hibridul Canton long, cultivat însă în câmp în a doua parte a 

primăverii, când a obţinut o producţie de 26,76 t/ha. Cea mai mică producţie, de 9,82 t/ha, 

şi diferenţe semnificative faţă de majoritatea variantelor, s-au semnalat la hibridul Dwarf 

choy sum, cultivat toamna în solar. 

Tabelul / Table 6.8. 

Influenţa hibridului, a locului de cultură şi a interacţiunii hibrid x locul şi perioada de cultură 
asupra producţiei de varză chinezească 

The influenece of hybrid, place and time of culture and interaction between hybrid x place and 
time of culture upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2011 

Locul şi perioada de cultură / 
Cultivation place and time 
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All season 29,14  b 18,97  cde 20,78  cd 21,51  c 13,02  fgh 20,68  AB 

Canton long 19,37  cde 12,23  gh 26,76  b 35,36  a 14,61  efgh 21,67  A 

Dwarf green petiole 16,76  cdefg 13,55  fgh 18,91  cde 17,88  cdef 12,39  gh 15,90  C 

Dwarf choy sum 19,31  cde 9,82  h 19,07  cde 19,77  cde 12,03  gh 16,00  C 

Colour&Crunch F1 15,62  defg 21,06  c 20,73  cd 21,62  c 16,82  cdefg 19,17  B 
Media locului şi a perioadei de cultură / 

Place and time of culture average 
20,04  N 15,13  O 21,25  MN 23,23  M 13,77  O  

DS 5% pentru două medii hibrid / SD 5% for two hybrid average = 1,84-1,99; 
DS 5% pentru două medii locul şi perioada de cultură / SD 5% for two time and place of culture = 1,97-2,18; 
DS 5% pentru două medii interacţiune hybrid x locul şi perioada culturii / SD 5% for hybrid x time and place of 
culture interaction average = 4,40-5,34. 
 
*Notă: diferenţa dintre oricare două valori comparate este nesemnificativă, dacă acele valori sunt urmate de aceeaşi 
literă sau grup de litere. 
*Note: difference between two values followed by at least one common point is insignificant. 
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CAPITOLUL VII.  

INFLUEN ŢA CULTIVARULUI, A EPOCII DE PLANTARE ŞI A DESIMII 

PLANTELOR ASUPRA CREŞTERII, DEZVOLT ĂRII ŞI A PRODUCŢIEI 

DE VARZĂ CHINEZEASCĂ  

 

CHAPTER VII.  

THE INFLUENCE OF THE CULTIVAR, PLANTING PERIOD AND 

PLANTS DENSITY UPON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIE LD 

OF CHINESE CABBAGE 

 

Experienţa polifactorială s-a înfiinţat primăvara atât în solar cât şi în câmp, scopul 

principal fiind acela de a stabili influenţa cultivarului, a epocii de înfiinţare a culturii şi a 

desimii de plantare asupra creşterii şi dezvoltării plantelor şi a producţiei obţinute. 

Factorii experimentali, precum şi graduările acestora sunt prezentate mai jos: 

• Factorul A: soiul / hibridul, cu 2 graduări: 

o a1 – Granat 

o a2 – Vitimo F1 

• Factorul B: desimea de plantare, cu 2 graduări: 

o b1 – 100 000 plante/ha (0,5/0,2 m) 

o b2 – 80 000 plante/ha (0,5/0,25 m) 

• Factorul C: epoca de plantare, cu 2 graduări: 

o pentru cultura extratimpurie din solar 

� c1 – epoca a III-a a lunii martie (Martie III) 

� c2 – prima epocă a lunii aprilie (Aprilie I) 

o pentru cultura timpurie din câmp 

� c1 – epoca a II-a a lunii aprilie (Aprilie II) 

� c2 – epoca a III-a a lunii aprilie (Aprilie III) 

Din combinarea factorilor au rezultat 8 variante experimentale, care au fost plasate 

în câte trei repetiţii, suprafaţa unei parcele experimentale fiind de 1,5 m2. 
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Cele mai bune rezultate, în ceea ce priveşte, creşterea şi dezvoltarea plantelor, 

precum şi din punct de vedere al producţiei, s-au obţinut în cultura din solarii, datele 

înregistrate fiind prezentate mai jos. 

La măsurătorile efectuate la recoltare (tabelul 7.1.) soiul Granat a ieşit în evidenţă 

având cea mai mare înălţime (63,83 cm) şi cea mai mare greutate a plantelor (1,62 kg), la 

variantele înfiinţate în ultima decadă a lunii martie la o desime de 80 mii plante/ha, şi cel 

mai mare diametru (65,00 cm), la cele înfiinţate în a doua epocă de plantare, dar la 

desimea de 100 mii plante/ha. Cea mai mică înălţime (31,50 cm) şi cel mai mic diametru 

(49,00 cm) s-a înregistrat la ultima variantă, hibridul Vitimo, plantat în prima decadă a 

lunii aprilie, desimea de plantare fiind de 80 mii plante/ha. Tot la această variantă s-a 

înregistrat şi cel mai mare număr de frunze, în medie 62-63 de frunze pe fiecare plantă. 

 

Tabelul / Table 7.1. 

Gradul de dezvoltare al plantelor la maturitate 
Development degree of plants at maturity 

Cluj-Napoca, 2012 
Planta / Plant 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Desimea (plante/ha) / 
Density (plants/ha) 

Epoca de plantare / 
Planting period 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Număr frunze / 
Number of 

leaves 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

1 Granat 100 000 Martie III / March III 56,50 63,17 28,83 1,39 

2 Granat 80 000 Martie III / March III 63,83 62,17 30,83 1,62 

3 Vitimo F1 100 000 Martie III / March III 33,67 53,00 46,67 1,21 

4 Vitimo F1 80 000 Martie III / March III 35,67 54,00 53,67 1,34 

5 Granat 100 000 Aprilie I / April I 59,17 65,00 33,00 1,32 

6 Granat 80 000 Aprilie I / April I 60,33 62,83 35,50 1,43 

7 Vitimo F1 100 000 Aprilie I / April I 32,17 50,67 59,67 1,21 

8 Vitimo F1 80 000 Aprilie I / April I 31,50 49,00 62,83 1,23 

Media / Average 46,60 57,48 36,0 1,34 

 

În ceea ce priveşte căpăţânile (tabelul 7.2.), cea mai mare înălţime, diametru şi 

greutate medie s-a înregistrat la soiul Granat. Astfel, la variantele înfiinţate cu acest soi, în 

a doua perioadă de plantare, la desimea de 80 mii plante/ha, s-a înregistrat o înălţime medie 

de 62,00 cm, iar la cele înfiinţate în prima perioadă, o greutate medie de 1,35 kg/căpăţână. 

Cele mai mici greutăţi ale căpăţânilor s-au observat la hibridul Vitimo, acestea variind între 

0,92-1,01 kg.  
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Tabelul / Table 7.2. 

Gradul de dezvoltare al căpăţânii la recoltare 
Development degree of cabbage head at harvest 

Cluj-Napoca, 2012 
Căpăţâna / Cabage head 

Varianta / Variant 

Nr./ 
No. 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Desimea (plante/ha) / 
Density (plants/ha) 

Epoca de plantare 
/ Planting period 

Înălţimea / 
Height 
(cm) 

Diametrul / 
Diameter 

(cm) 

Număr frunze / 
Number of 

leaves 

Greutatea / 
Weight 

(kg) 

1 Granat 100 000 Martie III / March III 55,83 28,17 21,67 1,13 

2 Granat 80 000 Martie III / March III 61,17 27,33 23,83 1,35 

3 Vitimo F1 100 000 Martie III / March III 22,83 27,83 39,17 0,92 

4 Vitimo F1 80 000 Martie III / March III 32,00 17,00 43,67 0,97 

5 Granat 100 000 Aprilie I / April I 60,83 24,83 26,50 1,08 

6 Granat 80 000 Aprilie I / April I 62,00 23,83 29,00 1,23 

7 Vitimo F1 100 000 Aprilie I / April I 31,00 24,33 50,83 0,97 

8 Vitimo F1 80 000 Aprilie I / April I 31,83 21,50 53,33 1,01 

Media / Average 44,69 24,35 36,00 1,08 

 

Analizând influenţa celor trei factori asupra producţiei (tabelul 7.3.) se poate 

observa că cele mai mari producţii s-au obţinut la soiul Granat, indiferent de epoca de 

plantare şi de desime. Producţia maximă (112,83 t/ha) s-a înregistrat la acest soi, atunci 

când plantarea s-a efectuat în ultima decadă a lunii martie, desimea folosită fiind 100 mii 

plante/ha, în timp ce producţia minimă (77,20 t/ha) la hibridul Vitimo, la variantele 

experimentale care au fost înfiinţate în aceeaşi epocă, însă la desimea de 80 mii plante/ha. 

Tabelul / Table 7.3. 

Influenţa combinată a cultivarului, a epocii şi a desimii de plantare asupra producţiei  
de varză chinezească 

Combined influence of sthe cultivar, planting period and planting density upon  
the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2012 
Varianta / Variant 

Soiul / 
Hibridul / 
Variaty / 
Hybrid 

Epoca de plantare / 
Planting period 

Desimea de 
plantare 

(plante/ha) / 
Planting density 

(plants/ha) 

Producţia 
medie / 

Average 
yield 

(t/ha) 

Producţia 
relativă / 

Relative yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia /
Significance 

Producţia 
relativă / 

Relative yield 
(%) 

Diferenţa / 
Difference 

(t/ha) 

Semnificaţia / 
Significance 

Granat Martie III / March III 100 000 112,83 100,0 0,00 Mt. 110,2 10,42 * 
Vitimo F1 Martie III / March III 100 000 92,00 81,5 -20,83 ooo 89,8 -10,42 o 

Media / Average 102,42 - - - 100,0 0,00 Mt. 

Granat Martie III / March III 80 000 108,27 100,0 0,00 Mt. 116,8 15,53 ** 
Vitimo F1 Martie III / March III 80 000 77,20 71,3 -31,07 ooo 83,2 -15,53 oo 

Media / Average 92,73 - - - 100,0 0,00 Mt. 

Granat Aprilie I / April I 100 000 107,83 100,0 0,00 Mt. 105,3 5,40 - 
Vitimo F1 Aprilie I / April I 100 000 97,03 90,0 -10,80 o 94,7 -5,40 - 

Media / Average 102,43 - - - 100,0 0,00 Mt. 
Granat Aprilie I / April I 80 000 98,67 100,0 0,00 Mt. 110,2 9,13 * 
Vitimo F1 Aprilie I / April I 80 000 80,40 81,5 -18,27 oo 89,8 -9,13 o 

Media / Average 89,53 - - - 100,0 0,00 Mt. 
DL / LSD (p 5%)    7,23   7,23 
DL / LSD (p 1%)    11,36   11,36 
DL / LSD (p 0,1%)    19,64   19,64 
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Cea mai mare diferenţă de producţie (31,07 t/ha) dintre cele două cultivaruri 

folosite s-a observat la înfiinţarea culturii în prima decadă de plantare, la desimea de 80 

mii plante/ha, diferenţa de producţie fiind foarte semnificativ negativă. 

În cultura extratimpurie efectuată în solar (fig. 7.1.), la hibridul Vitimo nu s-au 

înregistrat plante cu înflorire prematură, în timp ce la soiul Granat, plantat în prima 

decadă a lunii aprilie, la desimea de 100 mii plante/ha, au înflorit peste 6% din plante. 

Procentul mediu de înflorire la recoltare a avut o valoare de 1,67%. 

La cultura timpurie efectuată în câmp (fig. 7.2.), din cauza condiţiilor climatice 

nefavorabile, la variantele înfiinţate cu soiul Granat, toate plantele au înflorit prematur, 

iar la hibridul Vitimo, cel mai mare procent de înflorire prematură (6,67%) s-a notat la 

varianta înfiinţată în a doua decadă a lunii aprilie, la desimea de 100 mii plante/ha. 
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Fig. 7.2. Procentul de înflorire prematură în cultura timpurie din câmp 
Fig. 7.2. Bolting percentage in early culture from open field 

 

Fig. 7.1. Procentul de înflorire prematură în cultura extratimpurie din solar  
Fig. 7.1. Bolting percentage in extra-early culture from polyethylene tunnel 
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Influen ţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivarul x locul şi 

perioada de cultură asupra producţiei de varză chinezească. Între producţiile obţinute 

de către cele două cultivaruri există o diferenţă semnificativă de 20,6 t/ha, producţia mai 

mare înregistrându-se la hibridul Vitimo. O diferenţă şi mai mare (de peste 66 t/ha) s-a 

înregistrat în cazul locului de cultură (producţia mai mare, cu o valoare de 96,78 t/ha 

fiind obţinută în cultura din solar), şi aceasta fiind asigurată din punct de vedere statistic. 

Analizând interacţiunea cultivar x locul şi perioada de cultură, se poate 

concluziona că între cele patru variante există diferenţe semnificative. Cea mai mare 

producţie, de 106,9 t/ha, s-a înregistrat la soiul Granat, cultivat în solar, urmat de 

producţia obţinută de hibridul Vitimo, tot în solar care a avut o valoare de 86,85 t/ha, şi 

de cea din câmp, tot a hibridului Vitimo, de 61,45 t/ha (tabelul 7.4.).  

Tabelul / Table 7.4. 

Influenţa cultivarului, a locului de cultură şi a interacţiunii cultivar x locul şi perioada de cultură 
asupra producţiei de varză chinezească 

The influenece of variety, place and time of culture and interaction between variety x place and 
time of culture upon the Chinese cabbage yield 

Cluj-Napoca, 2012 
Locul şi perioada de cultură / 

Cultivation place and time 
Cultivarul / 
Variety 

Cultura extratimpurie  
din solar / 

Extra early culture from 
polyethylene tunnel 

Cultura timpurie  
din câmp / 

Early culture from 
open field 

Media hibrid / 
Hybrid average 

Granat 106,90  a 0,00  d 53,45  B 

Vitimo 86,85  b 61,45  c 74,05  A 
Media locului şi a perioadei de cultură / 

Place and time of culture average 
96,78  M  30,73  N  

DS 5% pentru două medii cultivar / SD 5% for two seedlings age average = 6,17; 
DS 5% pentru două medii locul şi perioada de cultură / SD 5% for two time and place of culture = 4,74; 
DS 5% pentru două medii interacţiune cultivar x locul şi perioada culturii / SD 5% for seedlings age x time and 
place of culture interaction average = 6,70-6,87. 
 
*Notă: diferenţa dintre oricare două valori comparate este nesemnificativă, dacă acele valori sunt urmate de aceeaşi 
literă sau grup de litere. 
*Note: difference between two values followed by at least one common point is insignificant. 
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CAPITOLUL VIII.  

DETERMIN ĂRI EFECTUATE PE PARCURSUL  

DERULĂRII EXPERIEN ŢELOR 

 

CHAPTER VIII.  

DETERMINATIONS EFFECTUATED DURING  

EXPERIMENTS ONGOING 
 

8.1. DETERMINAREA SUBSTANŢEI USCATE SOLUBILE PE CALE 

REFRACTOMETRICĂ 
 

Datele din tabelul 8.1., arată faptul că la cele cinci cultivaruri luate în studiu 

conţinutul mediu în substanţă uscată solubilă variază între 4,40%, la soiul Granat şi 

5,63% la hibridul Vitimo, urmat de hibridul Kingdom 80 (5,56%). 

Tabelul / Table 8.1. 

Cantitatea de substanţă uscată solubilă în frunzele de varză chinezească, var. pekinensis 
Dry matter content in var. pekinensis of chinese cabbage leaves 

Soiul / Hibridul/ 
Variaty / Hybrid 

Conţinutul mediu în substanţă uscată solubilă / 
Average dry matter content (%) 

Michihli 4,65 

Kingdom 80 5,56 

Granat 4,4 
Nepa F1 5,63 

Vitimo F1 5,08 
Media / Average 5,06 

 

Tabelul / Table 8.2. 

Cantitatea de substanţă uscată solubilă în frunzele de varză chinezească, var. chinensis 
Dry matter content in var. chinensis of chinese cabbage leaves 

Hibridul / Hybrid 
Conţinutul mediu în substanţă uscată solubilă / 

Average dry matter content (%) 
All season 2,98 

Canton long 5,45 
Dwarf green petiole 4,05 

Dwarf choy sum 4,60 
Colour&Crunch F1 5,23 
Media / Average 4,46 

 

Din punct de vedere al conţinutului în substanţă uscată solubilă al verzelor chinezeşti 

din varietatea chinensis, în urma analizării datelor prezentate în tabelul 8.2. se remarcă 
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hibridul Canton long (cu un conţinut mediu de substanţă uscată de 5,45%), în partea opusă 

aflându-se hibridul All season (cu un conţinut mediu de substanţă uscată de 2,98%). 

 

8.2. DETERMINAREA ACIDITĂŢII 

 

În tabelul 8.3. se poate observa că cel mai mic conţinut în această substanţă, la var. 

pekinensis,  s-a înregistrat la soiul Granat, la care conţinutul în aciditate este de 0,080%, 

în timp ce cel mai mare conţinut în aciditate, 0,148%, s-a realizat la plantele aparţinând 

hibridului Vitimo. 

Tabelul / Table 8.3. 

Conţinutul în aciditate la var. pekinensis 
Acidity content at var. pekinensis 

Soiul / Hibridul/ 
Variaty / Hybrid 

Conţinutul în aciditate / Acidity content (%) 

Michihli 0,134 
Kingdom 80 0,110 

Granat 0,080 
Nepa F1 0,120 

Vitimo F1 0,148 
Media / Average 0,118 

 

Datele din tabelul 8.4. arată că la varietatea chinensis a verzei chinezeşti conţinutul în 

aciditate variază între 0,080% (la hibridul Dwarf choy sum) şi 0,160% (la hibridul 

Colour&Crunch). Conţinutul mediu în aciditate, la cei cinci hibrizi, a avut valoarea de 0,118%. 

 

Tabelul / Table 8.4. 

Conţinutul în aciditate la var. chinensis 
Acidity content at var. chinensis 

Hibridul / Hybrid Conţinutul în aciditate / Acidity content (%) 
All season 0,108 

Canton long 0,134 
Dwarf green petiole 0,107 

Dwarf choy sum 0,080 
Colour&Crunch F1 0,160 
Media / Average 0,118 

 

 

 

 



Laczi Enikő                                                                                                                         Rezumat al tezei de doctorat 

 

 50 

8.3. DETERMINAREA CONŢINUTULUI ÎN VITAMINA C 

 

Din datele prezentate în tabelul 8.5., care prezintă conţinutul în vitamina C a verzei 

chinezeşti de căpăţână, se poate observa că cel mai mare conţinut în ceea ce priveşte 

această vitamină s-a determinat la hibridul Vitimo, la care în 100 g de produs proaspăt se 

găseşte o cantitate de 59,84 mg vitamina C, urmat de hibridul Nepa, cu 54,56 mg. Cel mai 

mic conţinut în acid ascorbic s-a obţinut la hibridul Kingdom 80, la care 100 g varză 

proaspătă conţine numai 24,64 mg vitamina C. 

Tabelul / Table 8.5. 

Conţinutul în vitamina C la var. pekinensis / Vitamin C content at var. pekinensis 

Soiul / Hibridul / 
Variaty / Hybrid 

Conţinutul în vitamina C (mg/100 g s.p.) / 
Vitamin C content (mg/100 g f.w.) 

Michihli 35,20 
Kingdom 80 24,64 

Granat 45,76 
Nepa F1 54,56 

Vitimo F1 59,84 
Media / Average 44,0 

 

Pentru o prezentare cât mai reală în ceea ce priveşte conţinutul în vitamina C la 

varietatea chinensis a verzei chinezeşti s-a recurs la determinarea conţinutului în această 

vitamină din două părţi ale plantei, mai exact din peţiol şi din limbul foliar. În tabelul 8.6. 

se poate observa că între cele două părţi există diferenţe foarte mari în ceea ce priveşte 

acest caracter. Astfel, conţinutul în vitamina C din peţiol variază între 10,56 mg/100 g 

substanţă proaspătă, la hibridul Dwarf choy sum şi 24,64 mg/100 g substanţă proaspătă, la 

hibrizii Canton long şi Colour&Crunch. În peţiol s-au determinat 24,67 mg/100 g substanţă 

proaspătă, tot la hibridul Dwarf choy sum, şi un maxim de 54,56 mg/100 g substanţă 

proaspătă, la hibridul Colour&Crunch.  

Tabelul / Table 8.6. 

Conţinutul în vitamina C la var. chinensis / Vitamin C content at var.chinensis 

Conţinutul în vitamina C (mg/100 g s.p.) / 
Vitamin C content (mg/100 g f.s.) 

Hibridul / Hybrid 
În peţiol / 
In petiole 

În limbul foliar / 
In leaf 

Media / 
Average 

All season 22,88 52,8 37,84 
Canton long 24,64 66,88 45,76 

Dwarf green petiole 21,12 70,4 45,76 
Dwarf choy sum 10,56 38,78 24,67 

Colour&Crunch F1 24,64 84,48 54,56 
Media / Average 20,77 62,67 41,72 
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CAPITOLUL IX.  

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMAND ĂRI 

 

CHAPTER IX.  

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

9.1. CONCLUZII GENERALE 

 

Rezultatele obţinute în urma experienţelor efectuate în perioada 2010-2012, în cadrul 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, privind 

„Cercetări privind unele particularit ăţi agrotehnologice ale verzei chinezeşti 

(Brassica campestris sin. Brassica rapa) în vederea promovării în cultur ă”  permit 

formularea următoarelor concluzii: 

• Din analiza reală a evoluţiei factorilor climatici, rezultă că teritoriul Podişului 

Transilvaniei oferă condiţii bune pentru cultivarea verzei chinezeşti, atât în spaţii 

protejate cât şi în câmp, atât în culturi timpurii cât şi în cele din toamnă. 

• Datorită faptului că nu s-a înregistrat nici un atac puternic de boli sau dăunători, 

nu s-au folosit substanţe chimice de prevenire sau combatere a acestora, excepţie 

făcând primele culturi, când între rândurile de plante, s-a împrăştiat Mesurol 

pentru a limita atacul de limacşi, respectiv de melci cu cochilie. 

• Pe parcursul perioadei de vegetaţie nu s-au efectuat fertilizări faziale, singurele 

îngrăşăminte fiind administrate la pregătirea terenului. 

• În ceea ce priveşte influenţa epocii de plantare şi a vârstei răsadurilor asupra 

creşterii, dezvoltării şi a producţiei: 

o În cultura extratimpurie din solar, cea mai mare producţie, de 65,80 t/ha, s-a 

obţinut prin folosirea răsadurilor mai tinere, de 38 de zile, comparativ cu 

cele de 48 de zile, acestea fiind plantate în a treia decadă a lunii aprilie.  

o În cultura de toamnă din solar, producţiile au scăzut simţitor, înfiinţarea 

mai timpurie (la începutul lunii octombrie sau chiar mai devreme) şi 

utilizarea răsadurilor de 34 de zile în comparaţie cu cele de 24 de zile 

aducând sporuri mari de producţii. 
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o Datorită condiţiilor climatice nefavorabile din câmp, în cultura timpurie 

procentul mediu de înflorire prematură a avut o valoare de 76,88%, cea mai 

mare producţie (43,32 t/ha) obţinându-se la varianta înfiinţată în a treia 

decada a lunii aprilie cu răsaduri mai tinere, de 34 de zile. 

o Ca şi în cazul culturii de toamnă efectuată în solar, şi în câmp producţii 

superioare s-au înregistrat la variantele înfiinţate mai devreme (la mijlocul 

lunii septembrie) cu răsaduri mai în vârstă (de peste 30 de zile), 

neînregistrându-se plante cu înflorire prematură. 

o Cea mai mare producţie, luând în calcul influenţa interacţiunii vârsta 

răsadurilor şi locul şi perioada de cultură, s-a realizat în cultura 

extratimpurie din solar folosind răsaduri mai tinere. 

o Primăvara producţiile au fost mai mari în solarii, în timp ce toamna cele 

obţinute în câmp au fost superioare cantitativ. 

• Studiind influenţa cultivarului şi a desimii de plantare asupra creşterii, dezvoltării 

şi a producţiei s-au deprins următoarele concluzii: 

o În cultura extratimpurie din solar producţii mai mari s-au înregistrat la soiul 

Granat faţă de hibridul Vitimo, şi la desimea de 100 mii plante/ha 

comparativ cu celelalte desimi utilizate, producţiile crescând odată cu 

sporirea numărului de plante utilizate pe unitatea de suprafaţă. 

o Spre deosebire de cultura timpurie din solar, în cea de toamnă producţii 

mari s-au înregistrat la cea mai mică desime de plantare, 66,67 mii 

plante/ha, însă la acelaşi soi Granat. 

o În culturile timpurii din câmp, producţii semnificativ mai mari s-au 

semnalat la hibridul Vitimo, desimea mai mică (66,67 mii plante/ha) având 

influenţă pozitivă asupra acestui factor. 

o În cultura de toamnă din câmp, producţia maximă (72,00 t/ha) s-a înregistrat 

la hibridul Vitimo, la desimea de 66,67 mii plante/ha. Pe total însă plantarea 

la desimea mai mică a soiului Granat a adus sporuri de producţie. 

o Cea mai mare producţie (86,42 t/ha) s-a înregistrat la soiul Granat, 

cultivat primăvara în solar, urmat de producţia obţinută de hibridul Vitimo 

(77,76 t/ha) în aceeaşi cultură. 
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o Ca şi în cazul primului an de experienţe, producţii mai mari s-au obţinut 

primăvara în solarii, toamna în schimb în câmp. 

o Din punct de vedere al înflorii premature hibridul Vitimo s-a comportat 

mult mai bine decât soiul Granat. 

• Studiind diferite cultivaruri de varză chinezească cu căpăţână rezultatele obţinute 

permit concluzionarea următoarelor aspecte: 

o Cea mai mare producţie din cultura extratimpurie din solar s-a înregistrat la 

hibridul Kingdom 80 (110,4 t/ha), urmat de soiul Granat (88,13 t/ha), în 

timp ce în cea din toamnă soiul Granat a obţinut o producţie semnificativ 

mai mare decât celelalte cultivaruri. 

o În ambele culturi din primăvară din câmp producţiile maxime (63,15 t/ha, 

respectiv 87,47 t/ha) s-au semnalat la hibridul Vitimo, în timp ce toamna s-

a evidenţiat hibridul Nepa (cu o producţie medie de 67,21 t/ha). 

o Pe total, producţii mai mari s-au înregistrat primăvara în solarii, toamna în 

schimb în câmp, iar din punct de vedere al hibridului, Vitimo iese în 

evidenţă cu cea mai mare producţie medie (65,62 t/ha), dar şi cu cel mai 

mic procent de înflorire prematură.  

• În ceea ce priveşte varietatea chinensis a verzei chinezeşti, se poate afirma că: 

o Hibridul All season a avut cea mai mare producţie în cultura extratimpurie 

din solar (29,14 t/ha), în timp ce hibridul Canton long, cu producţia de 

35,35 t/ha a ieşit în evidenţă în cultura din toamnă din acelaşi loc de cultură. 

o În prima cultură din primăvară, precum şi în cea din toamnă din câmp, 

hibridul Colour&Crunch înregistrează producţii mai mari faţă de restul 

hibrizilor (acestea având valoare de 21,06 t/ha, respectiv 16,82 t/ha), în a 

doua cultură efectuată primăvara producţia maximă de 26,76 t/ha 

observându-se la hibridul Canton long. 

o Luând în calcul influenţa cultivarului şi a locului şi a perioadei de cultură, 

precum şi interacţiunea factorilor, cea mai mare producţie s-a înregistrat la 

hibridul Canton long, recolta maximă din punct de vedere al locului şi a 

perioadei de cultură semnalându-se toamna în solar. Cea mai mare producţie 

pe total s-a înregistrat la hibridul Canton long, toamna, în solar.  
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o Spre deosebire de cealaltă varietate, în solarii, producţiile mai mari s-au 

semnalat în toamna, iar în câmp primăvara. 

o Din punct de vedere al boltirii, cel mai bine s-a comportat hibridul All 

season, care a prezentat cel mai mic număr de plante înflorite prematur, în 

partea opusă situându-se hibridul Colour&Crunch. 

• Din punct de vedere al influenţei cultivarului, a epocii de plantare şi a desimii 

plantelor asupra creşterii, dezvoltării şi a producţiei concluziile sunt următoarele: 

o Sporuri de producţie, în cultura extratimpurie din solarii, s-au obţinut prin 

folosirea soiului Granat în locul hibridului Vitimo, a desimii de plantare de 

100 mii plante/ha faţă de cel de 80 mii plante/ha, cu plantarea în a treia 

decadă a lunii martie, faţă de plantarea în prima decadă a următoarei luni. 

o În cultura timpurie din câmp toate plantele aparţinând soiului Granat au înflorit 

prematur, iar în ceea ce priveşte hibridul Vitimo, producţii mai mari s-au 

obţinut la desimea de 100 mii plante/ha faţă de 80 mii plante/ha, cu plantarea 

efectuată în a treia decadă a lunii aprilie, faţă de a doua decadă a lunii. 

o Pe total diferenţe semnificative s-au înregistrat nu numai între cele două 

cultivaruri utilizate, ci şi între cele două locuri de cultură. 

• Determinările efectuate pe plantele de varză chinezească permit efectuarea 

următoarelor concluzii: 

o Conţinutul mediu în substanţă uscată a avut o valoare de 4,40% la 

varietatea pekinensis şi 4,46% la varietatea chinensis, cele mai mari valori 

înregistrându-se la soiul Granat, la prima varietate, respectiv la hibridul 

Canton long, la cea de-a doua. 

o Aciditatea medie a fost de 0,118% la ambele varietăţi, valorile maxime 

înregistrându-se la hibrizii Vitimo, respectiv Colour&Crunch. 

o În ceea ce priveşte conţinutul în Vitamina C a acestei legume, aceasta a 

avut o valoare medie de 44% la varietatea pekinensis şi de 62,67% la 

varietatea chinensis, conţinuturile cele mai mari înregistrându-se tot la 

hibrizii Vitimo şi Color&Crunch.  
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9.2. RECOMANDĂRI 

 

• Momentul optim de înfiinţare a culturilor extratimpurii din solarii, cu soiul Granat, 

este a treia decadă a lunii aprilie, în timp ce pentru obţinerea unor producţii mari, 

culturile din toamnă trebuie înfiinţate cât mai devreme (la începutul lunii octombrie sau 

chiar mai devreme). 

• Soiul Granat nu este recomandat pentru cultura în câmp, mai ales primăvara, 

deoarece este predispus înfloririi premature, putând fi însă cultivat toamna atât în solar, 

cât şi câmp. 

• Hibridul Vitimo prezintă o rezistenţă foarte mare faţă de boltire, ceea ce îl 

recomandă pentru culturile din zona Podişului Transilvaniei. 

• În solar, primăvara se recomandă utilizarea desimilor mai mari de plantare (100 mii 

plante/ha), toamna a desimilor mici (80 mii plante/ha). 

• În câmp, desimile mai mici pot asigura sporuri de producţie, atât primăvara, cât şi 

toamna. 

• Hibridul Vitimo este recomandat pentru cultură atât în spaţii protejate, cât şi în 

câmp, fiind preferat de către consumatori datorită căpăţânii compacte pe care o formează.  

• Cultivarurile varietăţii pekinensis recomandate pentru solar sunt hibridul Kingdom 

80, respectiv soiul Granat, pentru cultura în câmp hibrizii Vitimo (pentru cultura timpurie) 

şi Nepa (pentru cultura de toamnă). 

• La varietatea chinensis, se recomandă folosirea hibrizilor All season, Canton long 

şi Colour&Crunch, ultimul fiind ideal pentru cultură în câmp. 

• Hibridul Vitimo (a varietăţii pekinenis), respectiv hibridul Colour&Crunch (a 

varietăţii chinensis) au prezentat valorile cele mai ridicate din punct de vedere nutritional, 

fiind recomandate pentru a fi luate în cultură. 

• Deşi uneori producţiile sunt mai ridicate în urma cultivării acestei specii în câmp, 

se recomandă cultivarea în spaţii protejate datorită calităţii superioare a plantelor. 

• Se recomandă, deci, cultivarea cu încredere a verzei chinezeşti, nu numai de către 

grădinarii amatori, ci şi de către marii producători, nu numai datorită multiplelor calităţi ale 

acestei specii, dar şi datorită faptului că odată cu creşterea populaţiei de origine chinezească 

de la noi din ţară, va creşte si cerea, şi implicit consumul, în ceea ce priveşte această legumă. 
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ASPECTE DIN EXPERIENŢE (1) 

 

a. 

 
b.

 

c. 

 
d.

 

e. 

 
f. 

a. – producerea răsadurilor; b. – răsaduri de diferite vârste; c. aspect din cultura de toamnă 

din solar, anul 2010, d. – aspect din cultura timpurie din câmp, anul 2010; e. – aspect din 

cultura extratimpurie, anul 2011; f. – aspect dintr-o variantă a hibridului Colour&Crunch. 

(Poze originale / Original pictures) 
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ASPECTE DIN EXPERIENŢE (2) 

 

a. 

 
b. 

 

c. 
d. 

 

e. 

 
f. 

a. – aspect din cultura timpurie din câmp; b. –aspect din cultura extratimpurie din solar; 

c. – pregătirea răsadurilor pentru plantare; d. – plantarea efectivă; e. – variantă înfiinţată 

cu soiul Granat; f. – variantă înfiinţată cu hibridul Vitimo. 

(Poze originale / Original pictures) 


