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REZUMAT 

 

 Legumele rădăcinoase constituie, în ţara noastră, o sursă de hrană, de produse 

proaspete, pe tot parcursul anului. Interes, în consum şi cerere pe piaţă, prezintă: 

morcovii, ţelina, pătrunjelul, păstârnacul, ridichile şi sfecla roşie. 

Concepţiile actuale despre alimentaţia raţională, acordă consumului de morcovi 

importanţă prioritară, pentru că asigură o gamă largă de vitamine, săruri minerale şi apă 

vitală, atât de necesare pentru activitatea fiziologică normală a organismului uman.  

Având calităţi de tonifiere şi remineralizare, deosebit de importante pe timpul 

iernii, pentru organismul uman, numeroase proprietăţi terapeutice, suculenţă gust plăcut, 

aromă şi culoare care conferă vitalitate, morcovul se înscrie printre cele mai importante şi 

mai des folosite legume.  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Scopul principal al cercetărilor este acela de-a obţine informaţii şi a îmbunătăţii 

tehnologia de cultură, cu privire la producţie, atât în ce priveşte cantitatea, dar mai ales 

calitatea rădăcinilor de morcovi, sub influenţa cultivarului, perioadei de cultură şi a 

tipului de îngrăşământ administrat, în condiţiile climatice din zona de experienţă.  

Obiectivele cercetărilor prin care s-a urmărit realizarea scopului propus au fost: 

• studiul comportării a două cultivaruri de morcov în condiţiile climatice din 

zonă; 

• stabilirea perioadei optime de semănat, pentru zona Transilvaniei; 

• stabilirea influenţei cultivarului, epocii de semănat şi a fertilizării asupra 

producţiei; 

• asigurarea calităţii comerciale, biologic alimentare şi biochimice a rădăcinilor 

de morcovi. 

Pentru realizarea scopului propus, s-au stabilit epocile de cultură, caracterele 

morfo-productive ale morcovilor şi s-au efectuat analize biochimice ale produsului pe 

variantele experimentale. 

Material şi metodă 

Cultivarele de morcovi folosite în această experienţă au fost Nantes-5 şi Flakker-3. 
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NANTES-5, soi omologat la noi în 1952, are o rozetă de frunze mai puţin 

dezvoltată, 6-8 frunze, cu peţioli subţiri. Rădăcina îngroşată este cilindrică, cu gâtul 

proeminent şi vârful rotunjit tipic soiului, de 15-19 cm lungime, de culoare roşie-

portocalie, cu cilindrul central mic reprezentând 1/3 din diametrul rădăcinii. 

FLAKKER-3, a fost obţinut în anul 1937 şi ameliorat continuu. Rozeta de frunze 

este bine dezvoltată. Rădăcina îngroşată este conică, lungă de 18-22 cm, cu gâtul larg de 

5-6 cm, puţin rotunjită la vârf. Rădăcina are culoarea portocalie, cilindrul central de 

mărime mijlocie puţin mai deschis la culoare decât restul rădăcinii. Este un soi tardiv, 

foarte productiv şi rezistent la păstrarea peste iarnă. 

Experienţele de tip trifactorial au fost efectuate pe parcursul anilor 2010-2012. 

Culturile experimentale au fost amplasate după metoda blocurilor subdivizate, cu parcele 

randomizate, în trei repetiţii în următoarele variante: 

Factorul A – epocă de semănat cu două graduări: a1 timpurie (martie); a2 târzie (mai); 

Factorul B – fertilizarea fazială  cu două graduări: b1 chimic; b2 organic;  

Factorul C- soiul cu două graduări: c1 Nantes -5; c2 Flakker-3. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 

Pe baza studiului informaţiei ştiinţifice şi a rezultatelor obţinute în experienţele 

comparative de câmp în trei ani de cultură a morcovului în două perioade diferite de 

semănat, fertilizate fazial cu îngrăşământ chimic şi îngrăşământ organic, folosind două 

soiuri: Nantes-5 (semitimpuriu) şi Flakker-3 (semitârziu), în vederea realizării unor 

producţii mari de rădăcini tuberizate şi cu valoare alimentară ridicată se obţin 

următoarele rezultate: 

Rezultate privind perioada de cultură; culturile de morcov semănate în prima 

epocă (martie) şi cele din a doua epocă de semănat (mai) s-au încadrat, în general, în 

perioadele favorabile vegetaţiei. La ambele soiuri perioadele de cultură au o durată de 

196-203 zile la prima epocă de semănat şi de 138-143 zile la a doua epocă de semănat 

până la recoltare; producţia medie de morcov pe experienţă este mai ridicată în epoca 

întâi de semănat cu 4,37t/ha (16,4%), faţă de epoca a doua. Soiul Flakker-3 realizează 

nivelul cel mai mare de recoltă în cultura semănată timpuriu. Soiul Nantes-5 în epoca a 
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doua de semănat fertilizat chimic înregistrează, de o scădere a nivelului recoltei de 3,37 

t/ha (12,1%), în condiţiile obţinerii unui produs de calitate mai bună. 

Rezultate privind caracterele morfologice: soiurile studiate au avut, în general, 

caracteristicile morfologice ale rădăcinilor specifice în ceea ce priveşte forma, mărimea şi 

culoarea determinate genetic. Diametrul cilindrului central raportat la diametrul rădăcinii 

are valori cuprinse între 40,17% şi 47,87% la soiul Nantes-5 faţă de 62,33% şi 66,27% la 

soiul Flakker-3. La ambele soiuri greutatea medie a rădăcinilor este mai ridicată la 

fertilizarea fazială cu îngrăşământ organic, în special în a doua perioadă de cultură. 

Rezultate privind producţia: în condiţiile naturale ale zonei, a nivelului de 

fertilitate a solului producţiile medii pe experienţă de 30,60 t/ha în 2010, 28,37 t/ha în 

2011 şi 27,56 t/ha în 2012 pot fi considerate normale. Producţia mai scăzută din anul 

2012 a fost determinată de perioada lungă de secetă a solului şi atmosferică din lunile de 

vară care au afectat în special culturile din a doua epocă de semănat; cea mai puternică 

influenţă asupra nivelului recoltei o are cultivarul, soiul Flakker-3 cu un spor mediu de 

5,08 t/ha (19,3%), faţă de soiul Nantes-5; 

Rezultate privind fertilizantul fazial aplicat: reacţia soiurilor studiate la fertilizarea 

fazială cu îngrăşăminte chimice sau organice este diferită. Soiul Flakker-3, cu o perioadă 

de vegetaţie mai lungă realizează producţia cea mai mare (35,30 t/ha) în prima epocă de 

semănat la fertilizarea fazială cu îngrăşământ chimic, iar soiul Nantes-5 reacţionează 

favorabil la fertilizarea fazială cu îngrăşământ organic (29,02 t/ha) la aceeaşi epocă de 

semănat; 

Calitatea comercială a producţiei de morcovi raportată la condiţiile prevăzute de 

standard a fost, în general, foarte bună, proporţia produsului de calitate extra în medie pe 

experienţă depăşind 70%. Soiul Flakker-3 semănat timpuriu şi fertilizat chimic are 

valoarea alimentară cea mai ridicată datorită conţinutului de substanţă uscată solubilă 

(10,4 – 11,6%), de vitamina C (10,32 – 11,32 mg/100g s.p.) de caroten care în varianta 

fertilizată organic atinge nivelul cel mai ridicat (15,48 mg/100g s.p.); 

Valoarea alimentară: soiul Flakker-3 semănat timpuriu şi fertilizat chimic are 

valoarea alimentară cea mai ridicată datorită conţinutului de substanţă uscată solubilă 

(10,4 – 11,6%), de vitamina C (10,32 – 11,32 mg/s.p.) de caroten care în varianta 

fertilizată organic atinge nivelul cel mai ridicat (15,48 mg/100 g sp). Soiul Nantes-5, 

semănat târziu şi fertilizat organic asigură în toamnă un produs de calitate superioară, mai 
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fraged şi crocant, dulce cu gust plăcut datorită conţinutului mare de substanţă uscată 

totală (11,4 – 12,9%) şi mai scăzut de substanţă uscată insolubilă (1,9 – 2,2%), conţinut 

mediu de glucide cu o proporţie mai bună a monozaharidelor, aciditate scăzută, conţinut 

ridicat de vitamina C (10,34 mg/ 100 g s.p.); 

Conţinutul de nitraţi şi nitri ţi a rădăcinilor de morcov ca factor limitativ al valorii 

alimentare este variabil în funcţie de soi, perioadă de cultură şi fertilizantul aplicat fazial. 

Conţinutul cel mai scăzut de nitraţi este înregistrat la soiul Flakker-3, mai ales în varianta 

de cultură semănată târziu şi fertilizată organic (11,13 mg/100 g s.p.). De asemenea la 

soiul Nantes-5 în aceeaşi variantă semănat târziu şi fertilizat organic conţinutul de nitraţi 

este mai redus decât în celelalte variante (12,37 mg/100 g s.p.). Aceste valori se găsesc 

sub limita maximă admisă de normele în vigoare de 40 mg/100 g s.p.  

Conţinutul de nitriţi din rădăcinile de morcovi are valorile cele mai ridicate la soiul 

Flakker-3, semănat timpuriu şi fertilizat fazial cu îngrăşământ chimic. Rădăcinile soiului 

Nantes-5 în cultura semănată târziu cu fertilizare fazială organică are conţinutul cel mai 

redus de nitriţi (0,018 mg/100g s.p.) ceea ce îmbunătăţeşte şi mai mult calităţile 

alimentare ale produsului. Conţinutul de nitriţi la toate variantele se găseşte sub limita 

normelor în vigoare (1-5 ppm); 

Conţinutul de nitriţi ale rădăcinilor de morcovi este în strânsă corelaţie cu acela al 

substanţei uscate solubile. Această corelaţie este mai strânsă la cultura soiului Nantes-5 

cu fertilizare organică (r=0,82 – 0,83) şi mai puţin strânsă la acelaşi soi cu fertilizare 

chimică (r=0,52 – 0,66). 

RECOMANDĂRI 

Pe baza concluziilor generale privind rezultatele cercetărilor întreprinse în 

prezenta teză de doctorat şi pentru condiţiile naturale ale zonei de referinţă se pot face 

următoarele recomandări:  

� în cultura de morcovi cu recoltare în toamnă destinaţi consumului direct, păstrării 

îndelungate sau industrializării se recomandă soiul Flakker-3 semănat în prima 

epocă (martie); 

� soiul Nantes-5 poate fi cultivat pentru consum eşalonat în cursul verii prin 

semănat timpuriu. Pentru cultura de toamnă soiul Nantes-5 se seamănă în a doua 

perioadă (mai) deoarece asigură un produs destinat consumului direct sau păstrării 

peste iarnă de calitate superioară; 
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� fertilizarea fazială la soiul Flakker-3 în cultura semănată timpuriu se poate face 

mai eficient cu îngrăşăminte chimice. Se recomandă patru fertilizări faziale cu 

îngrăşământ Complex III (16:16:16) în doză totală de 256 kg/ha, cu aplicare în 

perioada mai – iunie la interval de două săptămâni; 

� soiul Nantes-5 în cultura înfiinţată mai târziu se poate fertiliza cu dejecţii de 

bovine în diluţie de 1:9, aplicate în patru reprize în lunile iulie şi august în doză 

totală de 80 t/ha (8 t dejecţii de bovine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


