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Brassica oleracea, convar. botrytis, var .Italica, Fam. Brassicaceae 

(Cruciferae), se cultivă pentru inflorescenţele sale de culoare verde închis. Numele său 

englez derivă din italianul “brocco” şi din latinul “bracchium”, care înseamnă braţ sau 

ramură (BOSWELL, citat de SINGH şi colab.,2004).  

Conform ultimelor cercetări primele 10 legume din lume, mai importante din 

punct de vedere nutritiv sunt: 1-broccoli, 2-spanac, 3-varza de Bruxelles, 4-fasole, 5-

mazăre, 6-sparanghel, 7-anghinare, 8-conopidă, 9-cartofi dulci (batat), 10-morcovi 

(www.the-perfectshape.com /category/vegetables/). 

Broccoli, este o legumă cunoscută pentru calităţile sale de prevenire a cancerului, 

poate contribui prin consumul regulat, la întărirea sistemului imunitar, încetinind 

procesul de îmbătrânire, acestea fiind numai câteva dintre concluziile cercetătorilor 

nutriţionişti. 

În această eră a antibioticelor, a hormonilor, a corticoizilor şi a altor produse de 

sinteză poate părea straniu că se revine la terapii constituite numai din folosirea plantelor, 

fructelor, legumelor sau cerealelor (VALNET, 1987). 

Broccoli şi mugurii de broccoli conţin un compus fitochimic numit sulforaphan, 

ce omoară bacteria Helicobacter pylori. Această bacterie se face vinovată de 

majoritatea ulcerelor şi cancerelor la stomac. Prin teste s-a dovedit că sulforaphanul 

poate distruge această bacterie, de altfel rezistentă la tratamentul cu antibiotice. 

Substanţele cu sulf pe care le conţine broccoli, precum şi vitaminele, au un rol deosebit 

de important în stoparea înmulţirii haotice a celulelor canceroase, contribuind la 

prevenirea şi chiar vindecarea unor tipuri de cancer, ca: cel de esofag, laringe, stomac, 

prostată, colon şi plămâni.  

Se recomandă consumarea de broccoli crud sau sub formă de suc în cantitate cât 

mai mare, cu atât mai mult cu cât fitonutrienţii din legumele crucifere sunt foarte buni 

protectori ai ţesuturilor moi. 

Broccoli se cultivă pe tot globul, exceptând zonele tropicale umede. China este cea 

mai mare ţară producătoare de conopidă şi broccoli din lume cu 8,5 mil. tone. Pe locul 

doi se află India cu 6,5 mil. tone, producţia celor două ţări, reprezentând 80 % din 

producţia la nivel mondial. 
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Deşi tendinţa generală rămâne cultivarea unui sortiment de legume tradiţional, în 

ultimii ani se constată un început de diversificare, tendinţa fiind datorată, atât 

importurilor, a apariţiei unor categorii de consumatori care işi permit să cumpere legume 

mai variate şi scumpe, cât şi prezenţei cât mai mare a unor cetăţeni străini care lucreză în 

România şi care au preferinţe specifice, de exemplu: varză chinezească, varză de 

Bruxelles, salată creaţă, broccoli, sparanghel şi altele. 

Cu toate că la început acest sortiment provenea în special din import, o serie de 

producători autohtoni au început să cultive astfel de specii, pe care le contractează cu 

marile lanţuri de magazine sau le desfac pe piaţa liberă, cu preţuri acceptabile (STEFAN, 

şi colab.,2008). 

În Romania, cererea mare pentru broccoli înregistrată de marile lanţuri de 

magazine, crează o oportunitate pentru fermierii autohtoni în a cultiva această specie, 

mai ales că aprovizionarea supermarketurilor cu asemenea sortimente se face, în 

principal, din import. Cultura de brocoli este sporadică, probabil şi pentru că, abia în 

ultimii ani, românii au descoperit-o în hipermarket-uri sau au devenit mai informaţi în 

privinţa acesteia. 

Cultura de broccoli nu este pretenţioasă faţă de factorii de vegetaţie şi fiecare 

poate avea această legumă minunată în propria grădină, cu un minimum de efort, 

asemănându-se, în privinţa condiţiilor de creştere, cu varza şi conopida.  

Scopul principal al cercetărilor  experimentale din anii 2010 - 2012, a fost acela 

de a stabili unele măsuri agrotehnologice prin care să sporim eficienţa producţiei de 

broccoli. S-a urmărit modul de comportare în cultură al unor hibrizi de broccoli, epoca 

optimă de cultură, precum şi posibilitatea realizării culturilor prin semănat direct 

comparativ cu cele realizate prin răsad, în condiţiile naturale specifice zonei Reghin - 

Mureş.  

Obiectivele cercetării  au constat în determinarea comportării în cultură a 

hibrizilor (Cezar, Calabrese Natalino, Ramoso Calabrese şi Green Calabrese); influenţa 

metodei de cultură şi a epocii de înfiinţare a culturilor asupra creşterii plantelor de 

broccoli (înăţimea plantelor, diametrul rozetei de frunze, numărul de frunze pe plantă, 

dimensiunile inflorescenţei, greutatea inflorescenţelor); influenţa epocii de înfiinţare a 
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culturii şi a metodei de cultură, asupra producţiei de broccoli; influenţa factorilor studiaţi 

asupra eficienţei culturii. 

Culturile experimentale au fost organizate în perioada 2010-2012, pe lotul 

experimental din incinta Liceului Tehnologic „Ioan Bojor” din localitatea Reghin, judeţul 

Mureş. Condiţiile pedoclimatice din Transilvania şi zona Reghinului sunt favorabile 

pentru cultura de broccoli, mai ales în perioada de primăvară şi de toamnă când 

temperaturile înregistrează valori moderate, favorabile pentru formarea inflorescenţelor 

de calitate superioară. 

EXPERIENŢA I - INFLUENŢA METODEI DE CULTURĂ ŞI A EPOCII DE 

ÎNFIINŢARE A CULTURII ASUPRA PRODUCŢIEI DE BROCCOLI 

În anii 2010 şi 2011 scopul experienţei a fost de a stabili epoca optimă de cultură 

şi posibilitatea realizării culturilor de broccoli prin semănat direct comparativ cu cele 

realizate prin răsad.  

În experienţă s-a folosit hibridul Calabrese Natalino, un hibrid timpuriu cu 

perioada de vegetaţie de 60 -70 zile de la transplantare care formează inflorescenţe 

mijlocii, de 300- 400 g. 

Factorii experimentali au fost metoda de cultură (prin răsad şi prin semănat direct) 

şi epoca de înfiinţare a culturii (lunile aprilie, mai şi iunie). Din combinarea factorilor 

experimentali au rezultat şase variante experimentale care au fost amplasate în trei 

repetiţii. În timpul perioadei de vegetaţie s-a aplicat tehnologia specifică culturilor de 

broccoli în câmp şi s-au efectuat observaţiile stabilite prin protocolul experimental. 

În medie pe doi ani (2010-2011), în epoca I de cultură, producţia a fost de 29,57 

t/ha faţă de 18,02 t/ha, în epoca III. Sporul de producţie înregistrat la epoca I de cultură a 

fost de 26,0 %, iar diferenţa de producţie a fost distinct semnificativă. 

Comparând cele două metode s-a contatat că la metoda prin semănat direct 

producţia a fost de 26,56 t/ha, faţă de 20,85 t/ha la metoda prin răsad, diferenţa de 

producţie fiind foarte semnificativă. 

Din analiza influenţei combinate a metodei şi a epocii de înfiinţare a culturii de 

broccoli s-a detaşat o influenţă favorabilă asupra producţiei, metoda prin semănat direct 

în cele trei epocii de cultură. Astfel în epoca 1 metoda de cultură prin semănat direct 

asigură un spor de producţie de 33 % şi o diferenţă de producţie foarte semnificativă. În 
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epoca a-II-a, metoda de cultură prin semănat direct asigură o producţie de 25,27 t/ha 

comparativ cu 21,50 t/ha la metoda prin răsad. Sporul de producţie a fost cu 18 % iar 

diferenţa de producţie distinct semnificativă. În epoca a-III-a producţiile au fost mai 

scăzute dar şi în acestă epocă tot la metoda prin semănat direct producţia a fost mai mare, 

20,53 t/ha, faţă de metoda prin răsad de 15,50 t/ha, cu o diferenţă distinct semnificativă. 

Din analizarea rezultatelor medii privind interacţiunea factorilor: epoca de cultură 

şi metoda folosită, s-a constatat că producţia de broccoli, a fost mai mare în epoca I de 

cultură, la metoda prin semănat direct, aceasta fiind de 33,72 t/ha cu 33 % mai mare faţă 

de cea realizată în epoca II. La metoda de cultură prin răsad, s-a evidenţiat epoca I cu un 

spor de producţie de 18 % comparativ cu cea realizată în epoca II-a. 

EXPERINŢA II. COMPORTAREA UNUI SORTIMENT HIBRIZI DE 

BROCCOLI ÎN CULTURĂ PRIN SEMĂNAT DIRECT 

În anul 2012, s-a urmărit comportarea unor hibrizi de broccoli în cultura prin 

semănat direct. Obiectivele urmărite au fost determinarea creşterii plantelor ( înălţimea 

plantelor, diametrul rozetei, dimensiunile inflorescenţelor), producţia realizată . 

În experienţă s-au folosit hibrizii Cezar, Calabrese Natalino, Ramoso Calabrese şi 

Green Calabrese, care au fost cultivaţi prin semănat direct în câmp. Epocile de semănat 

au fost în luna mai (5.05.2012), iunie (9.05.2012) şi iulie (13.07.2012). Din combinarea 

factorilor experimentali au rezultat 12 variante experimentale care au fost amplasate în 

trei repetiţii. Răsărirea plantelor s-a înregistrat în 10 mai, 14 iunie şi respectiv 13 iulie 

2012. Recoltarea inflorescenţelor principale s-a realizat în prima decadă din luna 

septembrie, la prima epocă de semănat, în prima decadă din luna octombrie pentru epoca 

a II a şi respectiv în prima decadă din luna noiembrie pentru cea de a III-a epocă de 

semănat. În timpul perioadei de vegetaţie s-a aplicat tehnologia specifică culturilor de 

broccoli în câmp şi s-au efectuat observaţiile stabilite prin protocolul experimental.  

Creşterea plantelor de broccoli a fost influenţată de perioada de înfiinţare a 

culturilor, datorită creşterii plantelor în condiţii diferite de temperatură şi au fost 

diferenţiate de la un cultivar la altul. După 30 de zile după răsărire, înălţimea plantelor 

din epoca I, a fost între 5,6 cm la hibridul Ramoso calabrese şi 10,3 cm la hibridul Cezar. 

Plantele din epoca II de semănat au avut între 5,1 cm la hibridul Ramoso 

Calabrese şi 8,7 cm la Cezar iar cele din epoca III au avut o înălţime cuprinsă între 4,2 



 6

cm la Ramoso Calabrese şi 9,3 cm la Green Calabrese. După 60 zile după răsărire 

plantele de broccoli au avut înălţimea cuprinsă între 17,2 cm (Ramoso Calabrese, epoca 

III) şi 32,2 cm (Cezar, epoca I). După 90 de zile plantele au ajuns la o înălţime cuprinsă 

între 30,6 cm (Calabrese Natalino, epoca III) şi 57,4 cm (Ramoso Calabrese, epoca I). Pe 

parcursul celor 90 de zile creşterea zilnică a fost cuprinsă între 0,34 cm/zi la hibridul 

Ramoso Calabrese din epoca III şi 0,64 cm/zi la cultivarul Ramoso calabrese din epoca I. 

După 30 de zile după răsărire numărul de frunze/plantă în epoca I, a fost între 4,4 

la hibrizii Cezar şi Ramoso Calabrese, respectiv 5,9 la Green Calabrese. Plantele din 

epoca II de semănat au avut între 2,9 frunze/plantă la Calabrese Natalino şi 3,6 

frunze/plantă la Cezar, iar cele din epoca III au avut numărul de frunze cuprins între 2,5 

cm la Cezar şi 4,2 la Ramoso Calabrese. 

După 60 zile De la răsărire plantele de broccoli au avut numărul de frunze cuprins 

între 5,2 (Calabrese Natalino, epoca II) şi 14,0 (Green Calabrese, epoca I). După 90 de 

zile de vegetaţie plantele au avut între 13,6 frunze/plantă (Calabrese Natalino, epoca II) şi 

20,5 (Ramoso Calabrese, epoca I).  

Pe parcursul celor 90 de zile creşterea zilnică a numărului de frunze/plantă a fost 

cuprinsă între 0,15 la hibridul Calabrese Natalino din epoca II şi 0,23 la cultivarul 

Ramoso Calabrese din epoca I.  

După 60 zile după răsărire plantele au avut rozeta de frunze cuprinsă între 23,3 cm 

(Green Calabrese, epoca II) şi 57,3 cm (Green Calabrese, epoca I). După 90 de zile 

plantele au avut diametrul rozetei de frunze între 47,6 cm (Green Calabrese, epoca II) şi 

81,0 cm (Ramoso Calabrese, epoca II). Pe parcursul celor 90 de zile creşterea zilnică a 

diametrului rozetei de frunze a fost cuprinsă între 0,52 cm la hibridul Green Calabrese 

din epoca II şi 0,90 cm la cultivarul Ramoso Calabrese din epoca I. 

Creşterea diferită a plantelor de broccoli în cele trei epoci de semănat au influenţat 

producţia realizată de cei patru hibrizi. În medie producţia de broccoli a fost cuprinsă 

între 15,35 t/ha, în epoca III şi 23,80 t/ha la cele din epoca I . Producţia realizată în epoca 

III a fost mai scăzută cu 8,45 t/ha comparativ cu cea realizată în epoca I. 

Producţia de broccoli a fost cuprinsă între 16,00 t/ha la hibridul Green Calabrese şi 

25,85 t/ha la hibridul Cezar. Comparativ cu hibridul Ramoso Calabrese, hibridul Cezar a 
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realizat un spor de producţie de 22,0 %, diferenţa de producţie faţă de martor fiind foarte 

semnificativă  

În general hibrizii de broccoli studiaţi au realizat producţii mai scăzute atunci când 

semănatul s-a efectuat în epoca III (luna iulie). Producţiile maxime au fost obţinute în 

epoca I de cultură. 

INFLUENŢA METODEI DE CULTURĂ ŞI A EPOCII DE ÎNFIINŢARE A 

CULTURILOR DE BROCCOLI ASUPRA EFICIENŢEI ECONOMICE 

Din analizarea situatiei economice a culturii de broccoli s-a constatat că atât 

cheltuielile directe cât şi costul de productie pe kg au fost mari la variantele prin răsad, 

deşi producţiile lor au fost mai mici decât la metoda prin semănat direct, unde producţiile 

au fost cele mai mari. 

Venitul cel mai mare a fost înregistrat la metoda de cultură prin semănt direct, în 

luna aprilie, de 168.600 lei faţă de 77.500 lei, la metoda prin răsad înfiinţată în iunie. 

Profitul cel mai mare pe kilogram a fost înregistrat tot la varianta cultivată prin 

semănat direct, înfiinţată în luna aprilie, un profit de 3,89 lei/kg, la un preţ de vânzare de 

5 lei/kg, urmat de celelalte variante tot prin semănat direct; 

Profitul cel mai mare la hectar s-a înregistrat la varianta cultivată prin semănat 

direct, în luna aprilie de 131.206 lei/ha, urmată de varianta semănată direct, în luna mai.  

La metoda de înfiinţare prin răsad varianta plantată în luna aprilie profitul la hectar 

a fost de 32.633 lei/ha urmat de 13.623 lei în luna mai. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Pe baza rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate în cei trei ani, la cultura 

de broccoli, în condiţiile de la Reghin, în epoci diferite, prin semănat direct în câmp şi 

respectiv plantarea răsadurilor, s-au desprins următoarele concluzii: 

•în ceea ce priveşte tehnologia de cultură s-a observat că metoda de semănat direct 

în câmp a asigurat valori mai ridicate ale producţiei comparativ cu metoda de cultură prin 

răsad, datorită unei mai bune aprovizionări cu apă din sol, în toate epocile de înfiinţare a 

culturii. 

•producţia a fost mai ridicată atunci când înfiinţarea culturii s-a efectuat în luna 

aprilie prin semănat direct, urmată de variantele înfiinţate în luna mai, prin răsad, 
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deoarece în felul acesta au fost evitate, în perioada de formare a inflorescenţelor a 

temperaturile ridicate din timpul verii. 

•comparativ cu media celor patru cultivaruri, producţia cea mai mare a fost 

realizată de hibridul Cezar 25,87 t/ha, iar cea mai mică producţie s-a înregistrat la 

hibridul Green Calabrese. 

În urma rezultatelor obţinute în culturile experimentale de broccoli înfiinţate prin 

răsad şi prin semănat direct, în epoci de cultură diferite, utilizând mai mulţi hibrizi se pot 

face următoarele recomandări: 

-Zona legumicolă Reghin asigură din punct de vedere pedoclimatic condiţii 

favorabile pentru cultura de broccoli; 

-Cultura de broccoli se poate practica prin semănat direct în câmp, în perioada 

aprilie-mai, în vederea realizării unor producţii rentabile din punct de vedere 

economic; 

-Pentru zona legumicolă Reghin se recomandă cultivarea prin semănat direct a 

hibrizilor Cezar şi Calabrese Natalino, care au asigurat producţii rentabile din 

punct de vedere economic; 

 

 


