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Cuvinte cheie: fertilizare, substrat, nutritiv, influenţă, factori, caractere, eficienţă 

economică, cultură, soiuri, muşcate. 

 

Industria floriculturii este unică datorită faptului ca a fost fondată pe baza principiilor a 

trei grupuri importante: a producătorilor, a cercetătorilor şi al industriei de comerţ. Cultivatorii, 

ca practicieni, sunt cei mai îndeaproape implicaţi în producţia plantelor floricole şi sunt 

responsabili cu înmulţirea, creşterea şi finisarea culturilor.  

Comunitatea academică, cercetători, profesori etc. sunt implicaţi în dezvoltarea bazei 

ştiinţifice şi diseminarea informaţiei necesare cultivatorilor pentru obţinerea unor producţii de 

succes. Cercetarea floriculturii variază, incluzând metodele de investigare a producţiei 

comerciale, metodele de îmbunătăţire a practicilor de cultură, studiul proceselor fundamentale la 

nivel celular şi molecular din plantă etc. Al treilea grup principal, comunitatea oamenilor de 

afaceri, comercianţii, se concentrează pe distribuţia şi comercializarea produselor horticole. 

 Ei fac legătura între toate grupurile oferind ajutor în implementarea noilor cercetări şi 

oferind feedback comunităţii ştiinţifice din partea producătorilor cu privire la zonele care 

necesită un studiu mai aprofundat. Consumatorul are, de asemenea, un rol esenţial în modelarea 

industriei horticole dictând tendinţele prin intermediul cererii şi a tiparelor cheltuielilor. 

 Pentru ca industria producţiei de flori să prospere trebuie să fie proactive şi să dezvolte 

cele mai bune metode de cultivare a plantelor, de fabricare a îngrăşămintelor superioare şi de 

distribuire a unor produse de calitate prin realizarea unor ajustări frecvente în scopul satisfacerii 

cererii consumatorilor. Utilizarea fertilizanţilor, a apei de irigat şi a substraturilor nutritive pentru 

cultura şi producţia speciilor floricole a fost în centrul atenţiei şi interesului cercetărilor ştiinţifice 

din ultimul deceniu.  

Datele prezentate în prezenta teză de doctorat au rolul de a oferi informaţii referitoare la 

un sistem de fertilizare optim, superior din punct de vedere economic, pentru a creşte eficienţa 

culturii unor soiuri de muşcate, calitativ cât şi cantitativ superioare care să contribuie decisiv la 

un flux ideal al unei afaceri profitabile în producţia de specii floricole. 

Teza de doctorat este structurată după cum urmează: Cuvânt înainte, Introducere, 7 

capitole, Bibliografie, Index alfabetic autori şi rezumate (în limba română şi în limba engleză). 

Informaţiile expuse în teza de doctorat totalizează un număr de 210 pagini, 55 de tabele şi 62 de 

grafice şi figuri, 148 de titluri bibliografice. 

Primul capitol al tezei de doctorat „Stadiul cercetărilor privind speciile genului 

Pelargonium – Studiu bibliografic” prezintă o scurtă descriere a genului Pelargonium, date 

referitoare la proprietăţile chimice ale muşcatelor, proprietăţile nutritive, referiri istorice cu 
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privire la genul Pelargonium, date despre înmulţire, boli şi dăunători, cerinţe faţă de condiţiile 

ecologice de cultură şi fertilizare precum şi date bibliografice referitoare la îngrăşămintele 

organice şi minerale utilizate la fertilizarea muşcatelor, stările de aprovizionare a muşcatelor cu 

elemente nutritive, tipuri de îngrăşăminte utilizate la fertilizarea muşcatelor, perioada de utilizare 

a îngrăşămintelor în fertilizarea muşcatelor şi principiile de bază ale aplicării îngrăşămintelor la 

muşcate. 

Informaţia ştiinţifică din acest prim capitol a stat la baza cercetării aferente prezentei teze 

de doctorat, ajutând la structurarea experimentelor. 

Cel de-al doilea capitol „Cercetări proprii privind efectul fertilizării diferenţiate şi a 

substraturilor nutritive asupra gradului de înflorire a muşcatelor” prezintă motivaţia, 

scopul, obiectivele cercetării şi condiţiile de desfăşurare a experimentelor marcând începutul 

celei de-a doua părţi a tezei de doctorat, parte axată pe contribuţiile proprii aduse în cercetare. 

Datorită faptului că varietăţile şi speciile Pelargonium zonale şi Pelargonium peltatum 

sunt plante extrem de populare în domeniul grădinăritului, cultivate ca anuale în zonele cu clima 

temperată, considerăm că subiectul prezentei teze de doctorat este de real interes, în special 

pentru România. Pelargonium este unul dintre cele mai folosite genuri din lume pentru decorul 

rondourilor sau a ghivecelor.  

Cifre recente arată că vânzările anuale în Europa şi America de Nord sunt în valoare de 

peste 700 milioane dolari anual (MITHILA et al., 2001). În România, producţia muşcatelor şi 

interesul pentru aceste plante au început să se extindă şi să capete un contur bine definit. Un 

factor important, şi putem afirma decisiv, în producţia muşcatelor este fertilizarea. Din păcate 

informaţiile ştiinţifice despre fertilizarea muşcatelor, în România, nu sunt actualizate, fertilizările 

muşcatelor fiind făcute adaptând regulile de fertilizare a altor plante ornamentale.  

Motivaţia cercetării acestui subiect a rezultat în urma celor expuse mai sus şi ca urmare a 

dorinţei de a conduce experimente care să ofere rezultate cu impact benefic în cultura 

muşcatelor, rezultate care să permită obţinerea unor plante de calitate atât din punct de vedere al 

aspectului estetic cât şi al sănătăţii plantei. Cercetările au urmărit efectul fertilizării diferenţiate şi 

a substraturilor nutritive asupra gradului de înflorire a muşcatelor.  

Cercetările aferente tezei de doctorat s-au axat pe experimente menite să evidenţieze 

combinaţiile de sol şi fertilizant favorabile dezvoltării muşcatelor şi în special, favorabile 

înfloririi (principala calitate ornamentală). Scopul final al cercetărilor este acela de a formula 

concluzii ce vor permite alegerea unor substraturi şi fertilizanţi eficienţi în cultura muşcatelor. 

Un alt scop al prezentei teze de doctorat este acela de a oferi producătorilor de muşcate 
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informaţii pertinente care să favorizeze obţinerea unor culturi sănătoase, cu reale calităţi 

ornamentale şi eficiente din punct de vedere economic. 

Astfel, obiectivele tezei de doctorat au fost stabilite în scopul obţinerii unor informaţii 

referitoare la un sistemul de fertilizare care să crească eficienţa culturii unor soiuri de muşcate.  

Teza de doctorat a avut patru obiective principale după cum urmează: 

1. Stabilirea modului de dezvoltare al plantei în funcţie de tipul de sol utilizat; 

2. Stabilirea influenţei tipului de fertilizant asupra dezvoltării plantei; 

3. Gradul de înflorire al plantei în funcţie de sol şi fertilizant; 

4. Influenţa tipului de fertilizant şi a tipului de sol asupra rezistenţei plantei din punct de 

vedere al perioadei de decor; 

5. Determinarea combinaţiei optime de substrat nutritiv + fertilizant, din punct de vedere 

economic, în cultura muşcatelor ornamentale. 

Îndeplinirea obiectivelor tezei de doctorat se bazează pe un studiu aprofundat al literaturii 

ştiinţifice de specialitate şi pe experimente destinate cercetării efectelor diferiţilor fertilizanţi şi 

substraturi de înrădăcinare asupra unor varietăţi din speciile Pelargonium zonale şi Pelargonium 

peltatum. 

În experimentele aferente tezei de doctorat au fost utilizate următoarele tipuri de 

materiale şi echipamente: materiale utilizate la construcţia serei; materiale utilizate la plantare 

(ghivece); material vegetal; materiale utilizate pentru înrădăcinare (substraturi de înrădăcinare); 

fertilizanţi; echipamente utilizate la fertilizare; echipamente utilizate în irigare. Stabilirea 

materialelor utilizate în experimente, organizarea experimentelor şi obiectivele aferente acestora 

au permis desfăşurarea cercetărilor în condiţii optime permiţând culegerea datelor necesare 

finalizării prezentei teze de doctorat. Astfel au fost urmăriţi factorii experimentului şi 

interacţiunea dintre ei, precum şi influenţa lor asupra varietăţilor de Pelargonium peltatum şi 

Pelargonium zonale incluse în cercetare. 

În Capitolul 3 „Metodă de cercetare” primele subcapitole tratează elementele spaţiale, 

cadrul natural şi condiţiile climatice ale zonei în care s-au desfăşurat experimentele. Tot în acest 

capitol este descris materialul biologic utilizat, substraturile, tipurile de fertilizanţi, materialele 

utilizate la construcţia serei, observaţiile şi determinările efectuate şi tehnologia de cultură 

aplicată. 

În experimente au fost luate în studiu câte două varietăţi ale speciilor Pelargonium zonale 

şi Pelargonium peltatum. Cele două varietăţi ale speciei Pelargonium zonale sunt: Pelargonium 

zonale „Savannah Corall” şi Pelargonium zonale „Savannah White”. Varietăţile speciei 
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Pelargonium peltatum luate în studiu sunt: Pelargonium peltatum „Atlantic Ville de Paris 

Strawberry” şi Pelargonium peltatum „Atlantic White”.  

În experimente au fost utilizate patru tipuri de substraturi în scopul determinării influenţei 

acestor substraturi împreună cu tipul de fertilizant asupra înfloririi varietăţilor de Pelargonium 

luate în studiu. Cele trei tipuri de fertilizanţi sunt: Atonik, Osmocote şi gunoi de grajd. 

Experimentele care au stat la baza tezei de doctorat au fost organizate în perioada 2010-

2012 şi amplasate în sera construită pe o proprietate privată din zona Poieni, judeţul Cluj, pe un 

teren uniform ca fertilitate şi microrelief (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cercetarea a fost organizată ca un experiment polifactorial cu următorii factori 

experimentali: factorul 1 – varietăţile speciilor Pelargonium zonale şi Pelargonium peltatum 

folosite (Fig. 2); factorul 2 – substratul de înrădăcinare folosit (Fig. 3); factorul 3 – tipul de 

fertilizant folosit (Fig. 4). 

Din combinaţia celor trei factori experimentali s-au obţinut 48 de variante experimentale, 

notate cu V1, V2….V48. Au fost efectuate câte trei repetiţii pentru fiecare variantă. Pe parcursul 

desfăşurării experienţelor s-au efectuat diferite observaţii în ceea ce priveşte caracterele 

morfologice, evoluţia creşterii şi dezvoltării plantelor. Măsurătorile şi observaţiile au avut loc 

constant, pe toată durata experimentului, vizând caracteristicile cele mai importante pentru 

obiectivele tezei de doctorat. 

Fig. 1. Amplasarea experimentului/Experiment placement 
Original  
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Pelargonium zonale 

„Savannah Corall” A1 

„Savannah White" A2 

Pelargonium peltatum 

„Atlantic Ville de Paris 
Strawberry” A3 

„Atlantic White”  A4 

Fig. 2. Factorul 1/Factor 1 
Original 
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  Substrat I - turbă TS3 standard + clay  S1 

Substrat II -Turbă S2 

Substrat III - turbă de frunze  S3 

Substrat IV - pământ de grădină  S4 

Fig. 3. Factorul 2/Factor 2 
Original 

 

Fig. 4. Factorul 3/Factor 3 
Original 
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Datele au fost analizate atât pentru o sigură măsurare, într-un anumit moment al perioadei 

de vegetaţie cât şi pentru măsurători care au vizat întreaga perioadă de vegetaţie, în special 

întreaga perioadă de decor. Datele obţinute în urma unei singure măsurări au fost analizate din 

punct de vedere al comparaţiei între principalele caracteristici decorative.  

Datele referitoare la întreaga perioadă de decor au fost interpretate statistic prin metoda 

analizei varianţei precum şi prin stabilirea corelaţiilor existente între diferite caractere analizate 

(cu ajutorul modelelor prezentate de către ARDELEAN şi colab., 2007). Analizele de sol s-au 

realizat cu respectarea metodologiei recomandate de I.C.P.A. (1981, 1987). 

Butaşii de Pelargonium sp. utilizaţi la înfiinţarea experimentului provin de la firma 

REDFOX, Germania. Fertilizantul Atonik a fost administrat pe toată perioada de cultură, dozarea 

fiind de 1:4000 (0,25 ml Atonik/1l apă), cu pauze de 7 zile între fertilizări. Fertilizantul 

Osmocote a fost administrat o data cu plantarea butaşilor în ghivece, într-o doză de 12 g/ghiveci 

(6g/l). 

Capitolul 4 „Rezultate şi discuţii” este împărţit în 3 subcapitole.  

Subcapitolul 4.1. prezintă rezultatele analizelor de laborator referitoare la compoziţia 

substraturilor: 

- Substrat III - turbă de frunze; 

- Substrat IV - pământ de grădină fertilizat cu gunoi de grajd. 

 Substraturile utilizate în experimente, au provenienţă şi compoziţie diferită. Astfel, 

pentru substraturile provenite din comerţ (Substrat I - Turbă TS3 Standard + Argilă şi Substrat II 

–Turbă) există date complete referitoare la compoziţie în timp ce pentru turba de frunze şi 

pământul de grădină utilizate, au fost necesare teste suplimentare. Aceste analize au avut loc în 

laboratorul de Analiză Sol-Plantă al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 

Cluj-Napoca. 

Subcapitolul 4.2. prezintă interpretările datelor obţinute în urma observaţiilor şi 

determinărilor întreprinse pe parcursul experimentelor, fiind analizată influenţa fertilizării cu 

Atonik asupra varietăţilor speciei Pelargonium peltatum: „Atlantic Ville de Paris Strawberry” şi 

„Atlantic White”. Datele analizate sunt reprezentate de valorile medii ale celor trei repetiţii 

obţinute în urma unei măsurări, în momentul maxim de vegetaţie, pentru fiecare cultivar în parte. 

Referitor la Pelargonium peltatum „Atlantic Ville de Paris Strawberry” a rezultat că cea 

mai bună influenţă asupra numărului de flori o are fertilizarea cu Atonik pe substrat S1 (Fig. 5); 

cel mai mic număr de flori a fost obţinut în cazul fertilizării cu Atonik pe substrat S3; cel mai 

bun efect asupra numărului de frunze îl are combinaţia fertilizant Osmocote + S2 (turbă), gunoi 
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de grajd + S4 (pământ de grădină); cele mai mici valori fiind obţinute în cazul combinaţiei 

fertilizant Atonik + S3 (turbă de frunze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Comparaţia influenţei asupra numărului de flori/The comparison of the influence on the 

number of flowers 
Original 

În cazul înălţimii cele mai bune rezultate se obţin în urma fertilizării cu gunoi de grajd şi 

Osmocote, utilizând substrat S4 (pământ de grădină) şi S3 (turbă de frunze). Diametrul coroanei 

este influenţat pozitiv în special de fertilizarea cu Atonik şi Omocote şi a substraturilor S1 (turbă 

TS3 standard + argilă ) şi S2 (turbă). Referitor la Pelargonium peltatum „Atlantic White” reiese 

că cea mai bună influenţă asupra numărului de flori o are fertilizantul Atonik în combinaţie cu 

substratul S1. Cel mai mic număr de flori la cultivarul Pelargonium peltatum „Atlantic White” a 

fost obţinut la varianta în care s-a utilizat gunoi de grajd şi pământ de grădină (Fig. 6); cea mai 

bună influenţă asupra numărului de frunze o are fertilizantul Atonik şi substratul S2; cel mai mic 

număr de frunze s-a obţinut utilizând gunoi de grajd şi pământ de grădină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Comparaţia influenţei asupra numărului de flori/The comparison of the influence on the 

number of flowers 
Original 
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Cele mai ridicate valori referitoare la înălţime au fost obţinute în urma aplicării 

fertilizantului Atonik şi a utilizării substratului S1. Diametrul coroanei a fost influenţat pozitiv de 

aplicarea fertilizantului Atonik, pe substratul S1. 

Subcapitolul 4.3. prezintă interpretările datelor obţinute în urma observaţiilor şi 

determinărilor întreprinse pe parcursul experimentelor, fiind analizată influenţa fertilizării cu 

Atonik asupra varietăţilor speciei Pelargonium zonale: „Savannah Corall” şi „Savannah White”. 

Datele analizate sunt reprezentate de valorile medii ale celor trei repetiţii obţinute în urma unei 

măsurări, în momentul maxim de vegetaţie, pentru fiecare cultivar în parte. Referitor la 

Pelargonium zonale „Savannah Corall” s-a observat că cea mai bună influenţă asupra numărului 

de flori o are fertilizarea cu Atonik pe substrat S2; cel mai mic număr de flori a fost obţinut în 

cazul fertilizării cu Atonik pe substrat S3 (Fig. 7); cel mai bun efect asupra numărului de frunze 

îl are combinaţia Fertilizant gunoi de grajd + S4 (pământ de grădină) iar cele mai mici valori 

fiind obţinute în cazul combinaţiei Osmocote + S3 (turbă de frunze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Comparaţia influenţei asupra numărului de flori/The comparison of the influence 
on the number of flowers 

Original 

În cazul înălţimii cele mai bune rezultate s-au obţinut în urma fertilizării cu Atonik şi 

utilizând substrat S2 (turbă). Diametrul coroanei este influenţat pozitiv în special de fertilizarea 

cu Atonik şi Omocote şi a substraturilor S1 (turbă TS3 standard + argilă ) şi S2 (turbă). 

În cazul cultivarului Pelargoniun zonale „Savannah White” cel mai mare număr de flori a 

fost obţinut în cazul fertilizării cu Osmocote pe substrat S1. Valorile cele mai mari referitor la 

diametrul coroanei au fost obţinute în cazul fertilizării cu gunoi de grajd şi al utilizării 
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pământului de grădină. Gunoiul de grajd şi substratul S4 (pământ de grădină) a influenţat pozitiv 

numărul de frunze.  

Rezultatele referitoare la influenţa fertilizanţilor şi substraturilor incluse în experimente 

asupra cultivarului Pelargonium zonale „Savannah White” arată că din punct de vedere al 

înălţimii cele mai bune rezultate au fost obţinute pe substrat S1 şi fertilizare cu Osmocote. 

Capitolul 5 „Analiza statistică a datelor rezultate în urma experimentelor referitoare 

la efectul fertilizării diferenţiate şi a substraturilor nutritive asupra gradului de înflorire la 

Pelargonium peltatum şi Pelargonium zonale” prezintă interpretarea statistică a datelor 

rezultate din experimente. 

Pentru analiza statistică a datelor obţinute în urma experimentelor care au vizat specia 

Pelargonium peltatum au fost utilizate observaţiile şi măsurătorile efectuate pe întreaga perioadă 

de vegetaţie şi decor.  

Referitor la varietăţile speciei Pelargonium peltatum, numărul de flori formate la cele 

două varietăţi de muşcate folosite a fost aproximativ egal. Astfel, la varietatea Atlantic Ville de 

Paris Strawberry plantele au format în medie 29,28 flori, în timp ce plantele aparţinând varietăţii 

Atlantic White, în medie 29,25 flori.  

Diferenţa dintre numărul de flori formate a fost de numai 0,01%, ceea ce din punct de 

vedere statistic subliniază faptul că nu există diferenţă asigurată statistic între cele două variante 

experimentale. Plantele cultivate în primele trei substraturi, respectiv: turba standard + argilă, 

turba simplă şi turba de frunze au înregistrat cel mai mare număr de flori pe plante, cele mai 

puţine flori observându-se în cazul culturii efectuate în pământ de grădină.  

Numărul mediu de flori, în cazul influenţei unilaterale a fertilizantului asupra numărului 

de flori, a variat între 25,60 (în cazul folosirii ca şi fertilizant a gunoiului de grajd) şi 31,42 (în 

cazul folosirii îngrăşământului Atonik). Fertilizarea efectuată cu îngrăşămintele Atonik şi 

Osmocote a adus un spor în ceea ce priveşte numărul de flori formate la plantele de 

Pelargonium, comparativ cu fertilizarea cu îngrăşământul natural, acestea formând mai multe 

flori cu 12,7%, în cazul îngrăşământului Osmocote, şi 18,6%, în cazul îngrăşământului Atonik, 

diferenţele de 3,38, respectiv 4,92 flori fiind foarte semnificativ pozitive.  

În cazul varietăţii Atlantic Ville de Paris Strawberry, şi a folosirii îngrăşământului 

Atonik, cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte numărul de flori mediu pe plante s-au 

înregistrat în cazul folosirii substraturilor reprezentate de turba standard + argilă şi turba simplă, 

numărul de flori fiind mai mare în aceste cazuri cu 37,3%, respectiv 31,2%, diferenţele de 9,66, 

respectiv 8,00 flori fiind foarte semnificativ pozitive. Tot un număr mai mare de flori s-a 
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observat şi în cazul substratului format din turbă de frunze, la care s-au format în medie mai 

multe flori cu 4,33, decât la varianta martor, diferenţa fiind semnificativ pozitivă. 

În cazul fertilizării cu Osmocote, numărul florilor a variat între 25,67 (la varianta la care 

s-a folosit ca şi substrat pământul de grădină) şi 31,33 (la varianta la care substratul a fost format 

din turbă standard şi argilă). Diferenţele obţinute, în ceea ce priveşte numărul de flori, 

comparativ cu varianta martor au fost cuprinse între 4,67 şi 5,66, toate fiind semnificativ 

pozitive.  

La varietatea Atlantic White, fertilizat cu îngrăşământul Atonik, creşterea numărului de 

flori a fost obţinută în cazul substraturilor formate din turbă standard + argilă şi turbă simplă. La 

aceste două substraturi numărul florilor a fost mai mare decât la varianta martor cu 18,6%, 

respectiv 16,3%, ambele diferenţe fiind semnificativ pozitive.  

La varietatea Atlantic White, fertilizat cu îngrăşământul Atonik, creşterea numărului de 

flori a fost obţinută în cazul substraturilor formate din turbă standard + argilă şi turbă simplă. La 

aceste două substraturi numărul florilor a fost mai mare decât la varianta martor cu 18,6%, 

respectiv 16,3%, ambele diferenţe fiind semnificativ pozitive.  

În schimb nu se observă diferenţe asigurate statistic între numărul florilor formate în 

cazul utilizării pământului de grădină şi a turbei de frunze.  

La aplicarea îngrăşământului Osmocote, s-a observat creşterea numărului de flori, în 

cazul variantelor la care s-a folosit turba simplă (creşterea fiind de 25,3%, diferenţa de 6,33 flori 

fiind distinct semnificativ pozitivă) şi turba de frunze (creşterea fiind de 18,7%, diferenţa de 4,67 

flori fiind semnificativ pozitivă). Aplicarea ca şi îngrăşământ a gunoiului de grajd a condus la 

obţinerea celor mai multor flori în cazul folosirii substratului format din turbă standard şi argilă, 

la această variantă înregistrându-se cu 40% mai multe flori decât în cazul variantei martor, 

diferenţa de 9,66 flori fiind foarte semnificativ pozitivă.  

Diferenţe nesemnificative faţă de varianta martor s-au observat în cazul substraturilor 

formate din turbă simplă şi turbă de frunze, caz în care numărul florilor a fost mai mare cu valori 

cuprinse între 2,00-3,67. Spre deosebire de diferenţa dintre numărul de flori pe plante între cele 

două varietăţi, în cazul numărului de frunze mediu există diferenţe foarte mari între cele două 

varietăţi utilizate.  

Astfel, un număr mai mare de frunze se observă la varietatea Atlantic Ville de Paris 

Strawberry (un număr mediu de 31,17 frunze/plante) în timp ce la varietatea Atlantic White, 

numărul mediu de frunze a fost de 16,75, cu 15,42 frunze mai puţin, diferenţa fiind distinct 

semnificativ negativă. Înălţimea plantelor a variat între 24,00 cm, la varietatea Atlantic White şi 

42,78 cm la varietatea Atlantic Ville de Paris Strawberry.  
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Tabel 1/Table 1 
Influenţa combinată a varietăţii, substratului şi a fertilizantului asupra numărului de flori  

Combined influence of the variety, substrate and fertilizer upon the flowers number 

Varietatea  
Variety 

Substratul 
Substrate 

Fertilizant 
Fertilizer 

Numărul mediu 
de flori  

Average flower 
number 

Numărul de flori 
relativ  

Relative flower 
number 

Diferenţa  
Difference 

Semnificaţia  
Significance 

Atlantic Ville de Paris 
Strawberry S4 Atonik 25,67 100,0 0,00 Mt. 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S1 Atonik 35,33 137,3 9,66 *** 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S2 Atonik 33,67 131,2 8,00 *** 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S3 Atonik 30,00 116,9 4,33 * 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S4 Osmocote 25,67 100,0 0,00 Mt. 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S1 Osmocote 31,33 122,0 5,66 * 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S2 Osmocote 30,33 118,2 4,67 * 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S3 Osmocote 31,00 120,8 5,33 * 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S4 Gunoi grajd 22,33 100,0 0,00 Mt. 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S1 Gunoi grajd 33,67 150,8 11,34 *** 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S2 Gunoi grajd 25,00 111,9 2,67 - 

Atlantic Ville de 
Paris Strawberry S3 Gunoi grajd 27,67 123,9 5,33 * 

Atlantic White S4 Atonik 28,67 100,0 0,00 Mt. 
Atlantic White S1 Atonik 34,00 118,6 5,33 * 
Atlantic White S2 Atonik 33,33 116,3 4,67 * 
Atlantic White S3 Atonik 30,67 107,0 2,00 - 
Atlantic White S4 Osmocote 25,00 100,0 0,00 Mt. 
Atlantic White S1 Osmocote 29,00 116,0 4,00 - 
Atlantic White S2 Osmocote 31,33 125,3 6,33 ** 
Atlantic White S3 Osmocote 29,67 118,7 4,67 * 
Atlantic White S4 Gunoi grajd 23,67 100,0 0,00 Mt. 
Atlantic White S1 Gunoi grajd 33,33 140,8 9,66 *** 
Atlantic White S2 Gunoi grajd 27,33 115,5 3,67 - 
Atlantic White S3 Gunoi grajd 25,67 108,5 2,00 - 
DL / LSD (p 5%)    4,17 
DL / LSD (p 1%)    5,72 
DL / LSD (p 0,1%)    7,79 

 

Folosirea varietăţii Atlantic White a avut un efect negativ asupra caracterului analizat, 

plantele acestuia atingând aproximativ jumătate din înălţimea plantelor varietăţii Atlantic Ville 

de Paris Strawberry, diferenţa dintre cele două de 18,78 cm fiind foarte semnificativă. 
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Substraturile care au avut o influenţă pozitivă, asigurată statistic, asupra înălţimii 

plantelor, comparativ cu varianta martor, pământul de grădină, au fost turba standard + argilă şi 

turba simplă. Diametrul plantelor a avut o valoare de 32,69 cm la varietatea Atlantic White şi 

44,44 cm, la varietatea Atlantic Ville de Paris Strawberry (martorul experienţei). Din analizele 

privind influenţa unilaterală a varietăţii asupra diametrului plantelor, se poate observa că 

diferenţa dintre cele două valori medii, cu o valoare de 11,75 cm, este foarte semnificativ 

negativă. Atât îngrăşământul Atonik, cât şi fertilizantul Osmocote au avut o influenţă pozitivă 

asupra diametrului plantelor, acestea înregistrând diametre mai mari cu 16,8% (în cazul 

îngrăşământului Atonik) şi 15,8% (în cazul îngrăşământului Osmocote), diferenţele faţă de 

diametrul înregistrat în cazul aplicării gunoiului de grajd, fiind mai mare cu 5,83 cm, respectiv 

5,50 cm, ambele fiind distinct semnificativ pozitive. 

Analizând influenţa combinată a varietăţii, substratului şi a fertilizantului asupra 

diametrului plantelor, se poate observa că în cazul varietăţii Atlantic Ville de Paris Strawberry, 

în combinaţie cu aplicarea îngrăşământului Atonik, cele mai mari valori ale caracterului analizat 

s-au înregistrat la varianta martor, substratul de cultură folosit fiind pământul de grădină.  

În cazul varietăţii Atlantic White, indiferent de îngrăşământul folosit cea mai bună 

influenţă s-a înregistrat în cazul substraturilor reprezentate de turbă standard + argilă şi turbă 

simplă. În cazul folosirii îngrăşământului Atonik diametrul plantelor a fost mai mare cu 20,00, 

respectiv 22,00 cm, în cazul îngrăşământului Osmocote, mai mare cu 21,00 cm, respectiv 19,67 

cm, iar în cazul aplicării gunoiului de grajd mai mare cu 24,00 cm, respectiv 21,67 cm, toate 

diferenţele fiind foarte semnificativ pozitive faţă de varianta martor, substratul reprezentat de 

pământul de grădină.  

Folosirea substratului reprezentat de turba de frunze a avut un efect negativ numai în 

cazul aplicării îngrăşământului Atonik, caz în care diametrul mediu al plantelor a fost mai mic cu 

32,00%, diferenţa de 8,00 cm fiind semnificativ negativă. 

Analiza statistică a datelor obţinute în urma experimentelor care au vizat specia 

Pelargonium zonale arată că în cazul influenţei unilaterale a varietăţii asupra numărului de flori, 

se poate observa că varietatea martor, Savannah Corall, a înregistrat un număr de 29,06 flori, în 

comparaţie cu numai 28,08 flori observate la varietatea Savannah White, diferenţa dintre cele 

două varietăţi, de 0,97 flori, fiind distinct semnificativ negativă. Numărul mediu de flori a variat 

între 25,44, în cazul în care substratul folosit a fost pământul de grădină, şi 31,17, în cazul 

variantelor la care s-a folosit turba standard + argilă. 

În ceea ce priveşte influenţa unilaterală a fertilizantului asupra numărului de flori, se 

observă că numărul mediu de flori pe plante a variat între 24,79 şi 31,42 flori pe plante. Influenţa 
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combinată a celor trei factori experimentali, prezentată în tabelul 5.20 relevă faptul că numărul 

florilor a variat între 20,33, la varietatea Savannah White, cultivat în pământ de grădină, fertilizat 

cu gunoi de grajd, şi 35,00, la varietatea Savannah Corall, cultivat în turbă standard, fertilizat cu 

îngrăşământul Atonik. 

În cazul varietăţii Savannah Corall, fertilizat cu îngrăşământul Atonik, numărul florilor a 

fost cuprins între 29,00, la varianta martor, care a fost cultivat în pământ de grădină şi 35,00, în 

cazul substratului format din turbă standard + argilă, diferenţa de 6,00 flori fiind semnificativă 

din punct de vedere statistic. Tot o diferenţă semnificativ pozitivă se observă şi în cazul folosirii 

îngrăşământului Osmocote, între varianta martor şi cea la care s-a folosit substratul format din 

turbă standard + argilă, diferenţa dintre numărul mediu de flori pe plante fiind de 16,1%. 

Cele mai puţine flori înregistrate s-au observat la varietatea Savannah White, în cazul 

aplicării gunoiului de grajd şi a folosirii ca substrat a pământului de grădină, caz în care plantele 

au format, în medie 20,33 flori.  

Diferenţe distinct semnificativ pozitive s-au înregistrat în cazul utilizării substraturilor 

formate din turbă standard + argilă şi turbă simplă, aceste variante având cu până la 32,8% mai 

multe flori.  

Şi folosirea substratului format din turbă de frunze a adus un număr mai mare de flori, 

diferenţa faţă de varianta martor, de 4,67 flori fiind semnificativ pozitivă. Influenţa unilaterală a 

varietăţii asupra numărului de frunze relevă faptul că la varietatea Savannah Corall, numărul 

frunzelor a fost mai mare decât la cealaltă varietatea folosită, diferenţa de 4,47 frunze fiind 

semnificativă.  

Cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte numărul de frunze, în cazul varietăţii 

Savannah White, la fertilizarea cu îngrăşământul Atonik, s-au înregistrat în cazul variantei 

martor, la care s-au numărat în mediu 19,67 frunze. Înălţimea plantelor, în cazul studierii 

influenţei unilaterale a varietăţii asupra înălţimii plantelor a variat între 12,75 şi 16,67 cm. 

Luând ca şi variantă martor pământul de grădină, diferenţa dintre înălţimea plantelor, în 

comparaţie cu substratul format din turbă standard + argilă, a fost de 5,44 cm, diferenţa fiind 

foarte semnificativ pozitivă şi în comparaţie cu substratul reprezentat de turba de frunze a fost de 

6,22 cm, diferenţa fiind foarte semnificativ negativă. 

Influenţa combinată a varietăţii, substratului şi a fertilizantului asupra înălţimii plantelor 

relevă faptul că în cazul varietăţii Savannah Corall, cele mai bune rezultate, indiferent de 

îngrăşământul folosit s-a înregistrat în cazul folosirii substratului format din turbă standard + 

argilă. Astfel, la variantele fertilizate cu îngrăşământul Atonik, cele mai înalte plante, cu o 
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înălţime mai mare cu peste 50%, faţă de varianta martor, iese în evidenţă acest substrat, diferenţa 

dintre înălţimi, cu o valoare de 9,33 cm fiind foarte semnificativ pozitivă. 

Tabel 2./Table 2 
Influenţa combinată a soiului, substratului şi a fertilizantului asupra numărului de flori 
/Combined influence of the variety, substrate and fertilizer upon the flowers number 

Varietatea  
Variety 

Substratul 
Substrate 

Fertilizant  
Fertilizer 

Numărul 
mediu de flori  
Average flower 

number 

Numărul de 
flori relativ  

Relative flower 
number 

Diferenţa  
Difference 

Semnificaţia  
Significance 

Savannah Corall S4 Atonik 29,00 100,0 0,00 Mt. 
Savannah Corall S1 Atonik 35,00 120,7 6,00 * 
Savannah Corall S2 Atonik 33,00 113,8 4,00 - 
Savannah Corall S3 Atonik 31,33 108,0 2,33 - 
Savannah Corall S4 Osmocote 29,00 100,0 0,00 Mt. 
Savannah Corall S1 Osmocote 33,67 116,1 4,67 * 
Savannah Corall S2 Osmocote 28,67 98,9 -0,33 - 
Savannah Corall S3 Osmocote 29,67 102,3 0,67 - 
Savannah Corall S4 Gunoi grajd 21,33 100,0 0,00 Mt. 
Savannah Corall S1 Gunoi grajd 28,67 134,4 7,34 ** 
Savannah Corall S2 Gunoi grajd 26,00 121,9 4,67 * 
Savannah Corall S3 Gunoi grajd 23,33 109,4 2,00 - 
Savannah White S4 Atonik 28,67 100,0 0,00 Mt. 
Savannah White S1 Atonik 32,33 112,77 3,66 - 
Savannah White S2 Atonik 31,67 110,5 3,00 - 
Savannah White S3 Atonik 30,33 105,8 1,67 - 
Savannah White S4 Osmocote 24,33 100,0 0,00 Mt. 
Savannah White S1 Osmocote 30,67 126,1 6,34 ** 
Savannah White S2 Osmocote 32,33 132,9 8,00 ** 
Savannah White S3 Osmocote 27,67 113,7 3,33 - 
Savannah White S4 Gunoi grajd 20,33 100,0 0,00 Mt. 
Savannah White S1 Gunoi grajd 26,67 131,2 6,34 ** 
Savannah White S2 Gunoi grajd 27,00 132,8 6,67 ** 
Savannah White S3 Gunoi grajd 25,00 123,0 4,67 * 
DL / LSD (p 5%)    4,51 
DL / LSD (p 1%)    6,20 
DL / LSD (p 0,1%)    8,51 

 

La folosirea îngrăşământului Osmocote, valori mai mari, cu 52,1%, respectiv 41,7%, ale 

înălţimii medii ale plantelor s-au înregistrat atât în cazul substratului format din turbă standard + 

argilă, cât şi în cazul folosirii turbei simple, diferenţele de înălţime de 8,33, respectiv 6,67 cm, 

fiind distinct semnificativ pozitive. La substratul format din turbă de frunze, înălţimea medie a 
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fost de numai 9,00 cm, mai mică cu 7,00 cm decât la varianta martor, diferenţa dintre cele două 

fiind distinct semnificativ negativă. 

La aplicarea gunoiului de grajd, cea mai mare înălţime a fost înregistrată la substratul 

format din turbă standard şi argilă, diferenţa de înălţime dintre aceste plante şi plantele variantei 

martor, de 10,3 cm fiind foarte semnificativ pozitivă. Tot o diferenţă pozitivă, însă distinct 

semnificativă, s-a înregistrat şi în cazul folosirii turbei simple, în acest caz înălţimea a fost mai 

mare cu 6,33 cm. 

Aplicarea îngrăşământului Osmocote a condus la obţinerea unei înălţimi maxime, în 

cazul în care plantele au fost cultivate în substratul format din turbă standard + argilă, înălţimea 

medie în acest caz, de 20,33 cm, fiind mai mare cu 45,2%, decât la varianta martor, diferenţa de 

6,33 cm fiind distinct semnificativ pozitivă. 

Diametrul plantelor a variat între 17,50 cm, la varietatea Savannah White şi 27,64 cm, la 

varietatea Savannah Corall, diferenţa dintre cele două diametre medii, de 10,14 cm fiind distinct 

semnificativă.  

Diferenţe pozitive s-au observat şi în cazul substratului reprezentat de turba simplă, în 

cazul folosirii îngrăşământului Atonik (diametrul plantelor fiind mai mare cu 14,67 cm) şi în 

cazul fertilizării cu gunoi de grajd (diametrul fiind mai mare cu 19,33 cm), diferenţele fiind 

foarte semnificativ pozitive şi semnificativ pozitive din punct de vedere statistic.  

O diferenţă nesemnificativă, comparativ cu varianta martor, în cazul acestui substrat s-a 

înregistrat la fertilizarea cu îngrăşământul Osmocote, caz în care plantele au avut un diametru 

mai mare cu 3,00 cm. 

În cazul substratului format din turbă de frunze diametrul plantelor a fost mai mic 

indiferent de fertilizantul folosit, comparativ cu varianta martor, însă atât în cazul fertilizării cu 

Atonik, cât şi în cazul utilizării gunoiului de grajd, diferenţele au fost nesemnificative. La 

aplicarea îngrăşământului Osmocote, diametrul plantelor a înregistrat o valoare mai mică cu 

44,9%, diferenţa de 13,67 cm fiind foarte semnificativ negativă. 

La varietatea Savannah White diferenţe semnificative între diametrul plantelor s-au 

înregistrat numai în cazul substratului reprezentat de turba de frunze, fertilizat cu Osmocote (în 

acest caz diametrul a fost mai mic cu 22,8%), precum şi fertilizat cu gunoi de grajd (diametrul 

plantelor fiind mai mic cu 52,3%), diferenţele de 4,33 cm, respectiv 10,00 cm fiind distinct 

semnificativ negative. 

În cazul varietăţii Savannah Corall, indiferent de felul îngrăşământului cele mai mari 

diametre s-au înregistrat în cazul substratului format din turbă standard şi argilă. Astfel, 

diametrul plantelor a avut valori mai mari cu 24,14 cm, în cazul fertilizării cu îngrăşământul 
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Atonik, cu 10,33 cm, în cazul folosirii îngrăşământului Osmocote, şi cu 19,33 cm, la folosirea 

îngrăşământului organic, diferenţele fiind distinct şi foarte semnificativ pozitive. 

Capitolul 7 „Concluzii şi recomandări” prezintă concluziile şi recomandările desprinse 

în urma experimentelor efectuate. Concluziile au putut fi formulate clar, datorită rezultatelor 

obţinute. Pe baza concluziilor au fost elaborate recomandările. Astfel, datorită influenţei 

favorabile asupra gradului de înflorire, în cultura speciilor studiate din genul Pelargonium se 

recomandă utilizarea fertilizantului Atonik şi a gunoiului de grajd.  

De asemenea, din punct de vedere al substraturilor, se recomandă utilizarea substratului 

S1 (Turbă TS3 standard + argilă ) şi S2 (Turbă). Un rol deosebit de important în obţinerea unor 

plante cu caractere decorative valoroase îl are modul de alegere a formulei fertilizant+substrat. 

Astfel, se recomandă o atenţie sporită în stabilirea formulei cu cea mai bună influenţă asupra 

principalelor caractere decorative. 

Se recomandă din punct de vedere al eficienţei economice utilizarea în cultura varietăţilor 

studiate ale speciilor Pelargonium zonale şi Pelargonium peltatum a substraturilor Turbă TS3 

standard + argilă şi Turbă şi a fertilizantului Atonik. Având în vedere influenţele pozitive ale 

fertilizării cu gunoi de grajd asupra diametrului coroanei şi a numărului de frunze, se recomandă 

combinarea fertilizanţilor în proporţii benefice atât pentru gradul de înflorire cât şi pentru restul 

caracteristicilor ornamentale (diametru şi număr de frunze). În acest fel se pot obţine plante 

valoroase atât din punct de vedere ornamental cât şi economic. 
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