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„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă 
pe om şi prin această transformare, creează natura.”   
                                                                                       Democrit 
CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 Cercetările din cadrul tezei de doctorat se referă la o temă 
cu o deosebită însemnătate pentru agricultură, oferind date despre 
necesitatea irigaţiei în perioada de dezvoltare a legumelor 
cultivate în zona premontană. 
 Cercetătorii care au studiat consumul de apă şi regimul de 
irigare la legume oferă intervale largi în care se încadrează norma 
de irigare, consumul de apă şi numărul de udări aplicate la 
legume. Aceste intervale largi sunt justificate de faptul că tipul de 
sol şi condiţiile de climă variază destul de mult de la o zonă la 
alta, iar aceste aspecte influenţează vizibil consumul de apă şi 
regimul de irigare al legumelor. 
 Datorită acestor argumente consider că tema de cercetare 
cu titlul „CERCETĂRI PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE ŞI 
CONSUMUL DE APĂ LA UNELE LEGUME CULTIVATE ÎN 
ZONA PREMONTANĂ A MUNŢILOR APUSENI” este de 
actualitate, cu un impact ascendent în agricultura ţării noastre şi o 
importanţă deosebită în economia naţională. 
 Odată cu încheierea etapei de cercetare doresc să aduc cele 
mai sincere mulţumiri conducătorului meu de doctorat, domnului 
profesor doctor Viorel Budiu , pentru că m-a îndrumat ca un 
părinte cu multă răbdare, pricepere şi mare tact, fiindu-mi alături 
pe parcursul anilor experimentali,  în organizarea şi structurarea 
experienţelor din cadrul tezei de doctorat. 
 Mulţumesc, de asemnenea, conducerii şi profesorilor 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca, pentru îndrumările  şi susţinerea acordată, personalului şi  
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conducerii primăriilor din Băişoara şi Valea Ierii, Institutului de 
Meteorologie, domnului inginer Lechinţan Teodor care mi-au pus 
la dispoziţie date despre cadrul natural al zonei Băişoara. 
 Aduc deopotrivă  mulţumiri familiei, prietenilor, colegilor 
şi tuturor celor care, într-o formă sau alta mi-au fost de ajutor 
pentru realizarea tezei de doctorat şi doresc să precizez că 
neîmplinirile inerente unei astfel de lucrări îmi aparţin în 
întregime. 
 

CAPITOLUL I - CONSIDERA ŢII GENERALE PRIVIND  
CULTURILE DE CASTRAVE ŢI ŞI CEAPĂ 
 În capitolul I sunt prezentate aspecte generale privind 
cultura legumelor în câmp, precum şi importanţa alimentară, 
terapeutică, particularităţile biologice şi cerinţele faţă de climă şi 
sol la castraveţi şi ceapă. De asemenea, este redată istoria acestor 
specii şi răspândirea lor pe plan mondial şi în România. 
 Legumicultura deţine puţin peste 2% din suprafaţa agricolă, 
pe plan mondial, însă cu aceaste valori participă la realizările din 
ansamblul agriculturii cu 30%. Aceste date statistice subliniază 
eficienţa economică deosebit de ridicată a acestei ramuri, în 
economia întregului sistem al agriculturii (DUŢĂ, 2006). 
 Castraveţii sunt cultivaţi aproximativ în toate judeţele ţării, 
deşi cele mai bune condiţii sunt întâlnite în sud, sud-est, sud-vest 
şi vest pe o suprafaţă de 8.000 ha, ceea ce reprezintă 2-3% din 
totalul suprafeţei legumicole a României (SCURTU, 1998, 
CIOFU RUXANDRA şi colab., 2003). 
  În România, ceapa este o plantă legumicolă importantă, 
fiind cultivată pe circa 25.000 ha, în toate zonele ţării şi cu 
precădere în bazinele legumicole: Işalniţa, Dărăşti, Făgăraş, 
Tibucani,  Vinga, etc., însă pe suprafeţe restrânse se cultivă în 
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jurul oraşelor mari, cum sunt: Bucureşti, Timişoara şi Cluj 
(CIOFU RUXANDRA şi colab., 2003). 
 
 
CAPITOLUL II- STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR 
PRIVIND CONSUMUL DE AP Ă ŞI REGIMUL DE IRIGARE AL 
PLANTELOR LEGUMICOLE 
 
 În acest capitol sunt prezentate aspecte generale privind 
consumul de apă al plantelor, şi de asemenea, stadiul actual al 
cercetărilor privind consumul de apă şi regimul de irigare al 
plantelor legumicole în general şi în special, al culturilor de 
castraveţi şi ceapă. 
 În mod natural plantele au la dispoziţie umiditatea, a cărei 
cantitate este situată între coeficientul de ofilire şi capacitatea de 
câmp şi care constituie intervalul umidităţii active. Acest interval 
are valori diferite, în funcţie de sol, pentru că şi limitele care îl 
determină sunt diferite (NICOLAN şi colab., 1971). 
 Printre factorii de vegetaţie apa este cel pe care omul îl 
poate influenţa în cea mai mare măsură. 
 Pe plan mondial şi naţional eforturile depuse pentru 
extinderea suprafeţelor agricole irigate şi pentru creşterea 
producţiei la hectar la toate plantele agricole sunt cu totul 
justificate dacă se are în vedere că în ultimul secol s-a produs 
„explozia demografică”.  
 Este impresionant ritmul de creştere a populaţiei globului. 
Astfel, în anul 1800 populaţia totală a globului a fost de circa 1 
miliard, în 1830 de 2 miliarde, în 1930 a ajuns la 3 miliarde, în 
anul 1974 la circa 4 miliarde, în anul 1987 la 5 miliarde, în anul 
1999 la peste 6 miliarde, iar în anul 2011 la peste 7 miliarde. Se 
presupune că în anul 2025 populaţia globului va depăşi 8 miliarde  
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locuitori şi în anul 2050 va depăşi 9,3 miliarde. Organizaţia 
Naţiunilor Unite a prezis că populaţia Terrei va ajunge la circa 10 
miliarde de locuitori în anul 2100, potrivit Business Insider 
(Ziare.com, ştiri internaţionale, 2013, cum va fi lumea în 2100-
raport O.N.U.)  
 După regiunile naturale geografice din ţara noastră, 
numărul anilor normali, ploioşi şi secetoşi se împart astfel (tabelul 
2.1. după TOPOR, 1962). 
 

Tabelul 2.1.  
Numărul anilor normali, ploioşi şi secetoşi 

Zona naturală Ani normali 
(%)  

Ani ploioşi 
(%)  

Ani secetoşi 
(%)  

Transilvania 20 32 48 
Oltenia-Banat 20 24 56 

Muntenia 20 21 69 
Moldova 21 10 69 
Dobrogea 6 5 89 

 
 
CAPITOLUL III- SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCET ĂRII 
 
 Scopul cercetării constă în stabilirea consumului de apă şi a 
regimului de irigare, în diferite condiţii de fertilizare, la două 
plante legumicole mult solicitate –castraveţii şi ceapa- în zona 
premontană a munţilor Apuseni, în vederea obţinerii unor 
producţii ridicate şi constante, în fiecare an.  
 Zona premontană cu factorii pedo-climatici specifici ar 
putea fi  zona indicată pentru cultivarea unor legume cum sunt: 
ceapa, soiurile- Stuttgart, Piroska şi castraveţii, soiurile-Petit de 
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Paris, Marketmore (Marketomore) cultivate în câmp, în condiţii de 
irigare şi fertilizare. În acest sens, cercetările noastre pot veni în 
sprijinul cultivatorilor.  
 Determinarea consumului de apă al legumelor (ceapă şi 
castraveţi) şi cunoaşterea momentului optim de irigare pot duce la 
stabilirea unui regim de irigare optim pentru aceste legume 
cultivate în zona premontană, astfel încât să se obţină producţii 
superioare, cantitativ şi calitativ, cu cheltuieli reduse privind 
aplicarea irigaţiei.  
 Obiectivele propuse pentru realizarea scopului acestei 
lucrări au fost următoarele: 
  Deoarece populaţia globului şi a ţării bineînţeles este în 
creştere, nevoia legumelor pentru populaţie creşte, iar studierea 
cadrului natural al zonei premontane este binevenită dacă:  
- aceasta este prielnică unor culturi de legume (cum sunt ceapa şi 
castraveţii),  folosite de populaţie pe scară largă; 
 - se acoperă o parte din necesarul la aceste legume prin extinderea 
suprafeţelor cultivate în aceste zone. 
 Pentru a  reduce costurile de producţie la aceste legume, 
studierea a două specii de legume, cu câte două soiuri fiecare şi a 
modului de comportare a acestora, în zona premontană este şi ea 
binevenită prin: 
-stabilirea regimului optim de irigare la aceste legume;  
-stabilirea consumului de apă a acestor legume;  
-stabilirea regimului optim de fertilizare pentru aceste legume; 
-stabilirea materialului legumicol, care s-a adaptat cel mai bine 
pentru aceste zone, pentru fiecare specie în parte. 
 Pentru a ajunge la concluziile cele mai valoroase din punct 
de vedere economic urmăresc producţiile obţinute pentru fiecare 
variantă în parte, la fiecare specie legumicolă studiată, astfel: 
- urmăresc producţiile la ceapă atât din punct de vedere cantitativ,  
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cât şi calitativ pentru fiecare din cele 12 variante studiate; 
- urmăresc producţiile la castraveţi atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ pentru fiecare din cele 12 variante 
studiate. 
 Toate aceste obiective, intens urmărite, consider că vor 
putea aduce o contribuţie la determinarea corectă a consumului de 
apă şi a regimului de irigare în variante de fertilizare pentru zona 
premontană la aceste legume, şi totodată îmbunătăţesc informaţiile 
legumicultorilor din această zonă, astfel încât să obţină recolte 
bogate, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ pentru a 
acoperi o parte din necesarul la aceste legume pentru populaţie. 
 
 
CAPITOLUL IV- CADRUL NATURAL AL ZONEI ÎN CARE S-
AU EFECTUAT CERCET ĂRILE 
 

 

Fig. 4.1. Câmpul experimental-Băişoara 2013 

Comuna Băişoara face parte din comunele judeţului Cluj, 
fiind aşezată tocmai în inima Munţilor Apuseni (LUCA 
MINODORA SUSANA, 2007).  

Câmpul în care s-au efectuat experienţele este situat în 
vatra comunei Băişoara, încadrat de  râul Iara şi soseaua DN 
107M (figura 4.1). Sursa imaginii câmpului experimental este- 
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ANCPI-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Cadastrală 
(MOTEOC, 2013).  
 Râul Iara izvorăşte la o altitudine de 1775 m, are o lungime 
de 48 km până la vărsare în Arieş, unde altitudinea aval este de 
358 m la Buru. Suprafaţa Bazinului Iara este de 321 km², 
altitudinea medie a Bazinului Iara fiind de 957 m, însă la intrare în 
Băişoara, adică pe Cheia Băişorii are o altitudine de 512 m, la 
confluenţa cu Ierţa are o altitudine de 509 m, iar în dreptul 
câmpului experimental, deoarece acesta se află între cele două 
repere,  poate avea o altitudine între 510-511 m (ATLASUL 
CADASTRULUI APELOR DIN ROMÂNIA, 1992).  
 Sub aspect hidrografic, Comuna Băişoara aparţine 
bazinului hidrografic al râului Iara. 
 

 
 

Fig. 4.2. Râul Iara în zona câmpului experimental, Băişoara 
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Fig. 4.3. Analize de laborator - punct de colectare – Caps 
 
 Din figura 4.3. prezentată mai sus reiese, că apa râului Iara 
este bună pentru irigaţii (PROIECT STAŢIE DE EPURARE, 
2009).  
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 În figura 4.4 şi 4.5. prezint modul de determinare a 
profilului de sol şi recoltarea probelor de sol din câmpul 
experimental din Băişoara în care mi-am desfăşurat activitatea  
de-a lungul celor trei ani de cercetare (2008-2010).  
 

 
 

Fig. 4.4. Profilul de sol – măsurători, Băişoara, 2008 
 

 
 

Fig. 4.6. Profilul de sol – recoltarea probelor, Băişoara, 2008 
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 Probele de sol recoltate din câmpul experimental (com. 
Băişoara, jud. Cluj, 2008) au fost determinate de domnul ing. 
Lechinţan Teodor 
 Densitatea aparentă a solului din câmpul experimental cu 
castraveţi şi ceapă a fost determinată prin metoda cilindrilor 
metalici cu volum cunoscut; rezultatele sunt exprimate în g/cm³ şi 
sunt prezentate în tabelul 4.1. 
 Coeficientul de higroscopicitate (Hy) a fost determinat prin 
metoda exicatorului sub vid şi vapori de H2SO4 10%; de asemenea 
rezultatele se găsesc prezentate în tabelul 4.1. 
 

 
 

Figura 4.6.  Determinarea –pH ; cu Hellige-PEHAMETER 
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Tabelul 4.1 
Datele analitice ale profilului de sol 

Solul: brun-acid- districambosol 
PROPIETĂŢI / 
Orizonturi şi 
grosime 

Ao 
0-22 

A/B 
22-32 

Bv 
32- 70 

B/R 
70cm 

Analiza 
granulometrică 
Nisip grosier % 

 
6,7 

 
11,7 

 
9,7 

 
5,4 

Nisip fin % 34,2 31,1 27,9 27,2 
Praf  I 17,1 18,4 19,2 21,0 
Praf  II 21,4 20,4 31,2 16,4 
Argilă 21,6 30,4 22,0 30,0 
Indici hidrofizici: 
Coeficient de 
higroscopicitate 

8,4 9,1 6,8 5,4 

Coeficient de ofilire 
% 

12,6 13,7 10,2 8,1 

Densitatea aparentă 
DA g/cm3 1,18 1,33 1,27 1,38 

Densitatea reală 
g/cm3 2,40 2,54 2,51 2,64 

Porozitatea  totală  
% 

50,4 47,3 42,1 49,3 

Însuşiri chimice: 
Reacţia  pH – H2O 

5,17 5,33 5,49 5,76 

Humus % 2,14 2,07 1,76 1,11 
Azot total % 0,276 0,243 0,111 urme 
Suma hidrogenilor 13,27 10,42 10,49           - 
Suma bazelor 9,48 2,95 5,45           - 
Capacitatea de 
schimb 

22,75 13,37 15,94           - 

Gradul de saturaţie 
cu baze 

 41,4 22,5 34,2 

Conţinut în P2O5  

(fosfor) 
 4,1 2,3            - 

Conţinut în K2O 
(potasiu) 

 184,5 122,4            -         
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 Pentru calculele necesare în continuare s-a stabilit un 
coeficient de ofilire mediu pentru adâncimea de 0-32 cm  
              Calcularea mărimii normei de udare ce s-a aplicat pentru 
udările din perioada de vegetaţie s-a calcula după formula:  
m = 
Elemente de calcul: 
110 - constanta relaţiei  
H = 0,40 m 
Da = 1,23 g/ m  
Cc = 26,0% 
Pmin 50%:   m =355  m /ha 
Pmin 70%:    m =213  m /ha 
La P min 50%(m=355 m /ha) revin 107  l/parcela de 3 m  
La P min 70%(m=213 m /ha) revin 64  l/parcela de 3 m  
 
CAPITOLUL V- MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT ŞI 
METODELE DE CERCETARE 
 
Soiul de castraveţi Petit de Paris 
  

 
Fig .5.1.  Castraveţi  soiul Petit de Paris, recoltaţi din câmpul 

experimental, Băişoara 
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Este un soi timpuriu de tip cornichon, cu o perioada de vegetaţie 
de 65 de zile. Fructele prezintă perişori, au o lungime de circa 10 
cm, un diametru de 2 cm şi o greutate de 80-100g . Se pretează 
atât la cultura de câmp, cât şi la cultura în solar. Producţia medie 
este de 15-20 t/ha.  

 
Soiul de castraveţi Marketomore (Marketmore) 
 Marketmore este un soi semitimpuriu (65 zile), cu flori 
mixte; plantele sunt viguroase, cu fructe ferme de 18-20 cm 
lungime (semilungi) şi diametrul 6 cm. Destinat pentru cultura de 
vară în câmp; rezistent la pătarea unghiulară. Producţia medie este 
de 20-25 t/ha. 
 

 
Fig.5.2. Castraveţi soiul Marketmore, recoltaţi din câmpul 

experimental, Băişoara 
 
 
Soiul de ceapă Stuttgart 
 Soiul de ceapă Stuttgart se cultivă în general prin arpagic, 
are o perioada de vegetaţie de 130- 145 de zile, mărimea bulbului 
este mijlocie spre mare, forma bulbului este rotund-turtită, 
culoarea este galben-maronie, rezistenţa la păstrare este foarte 
bună. 
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 Stuttgart este un soi semitârziu pentru obţinerea de arpagic. 
Înfiin ţarea culturii se face prin semănat direct. Bulbii au o mărime 
medie şi o formă rotund turtită. Rezistenţă la păstrare este 
îndelungată (S.C. Kertimag Romania SRL). 
 

 
Fig. 5.3. Arpagicul şi bulbii de ceapă, ale soiului Stuttgart,  

câmpul experimental, Băişoara 
 

Soiul de ceapă Piroska  
 Piroska este o ceapă roşie lucioasă cu bulbi ovali, cu o 
uşoară aromă şi cu rezistenţă bună la cultura în câmp. Ceapa 
Piroska este ideală pentru salate proaspete, dar are şi multe 
utilizări (tratarea infecţiilor, alimentaţie, etc.). 
 Piroska este un soi foarte gustos, un pic picant, 
recomandat pentru salate şi consum proaspăt. Este bun şi pentru 
păstrare (S.C. Kertimag Romania SRL).  
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Fig.5.4. Arpagicul şi bulbii de ceapă, ale soiului Piroska la 

maturitate, câmpul experimental, Băişoara 
 

Metodica experimentală la cultura de castraveţi 
 
 Pentru determinarea regimului de irigare şi a consumului 
de apă la cultura de castraveţi semănată direct în câmp, în 
perioada 2008-2010 s-a organizat în câmpul experimental de la 
Băişoara o experienţă trifactorială  pe tipul 2x2x3, cu următorii 
factori şi graduările lor: 

-Factorul A –fertilizarea, cu graduările: 
 -a1- fertilizat cu gunoi de grajd  30 t/ha; 

 -a2 - fertilizat cu gunoi de grajd  30 t/ha şi complex NPK 
mineral (30:30:30) 

-Factorul B- soiul, cu graduările: 
  -b1- soiul 1- castraveţi Petit de Paris 

 -b2 - soiul 2- castraveţi Marketomore (Marketmore) 
- Factorul C- irigarea, cu graduările: 
 -c1- neirigat 

 -c2 - irigat 50% din IUA 

 -c3- irigat 70% din IUA 
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Metodica experimentală la cultura de ceapă 
 
 Pentru determinarea regimului de irigare şi a consumului 
de apă la cultura de ceapă (arpagic) semănată direct în câmp, în 
perioada 2008-2010 s-a organizat în câmpul experimental de la 
Băişoara o experienţă trifactorială  pe tipul 2x2x3, cu următorii 
factori şi graduările lor: 

-Factorul A –fertilizarea, cu graduările: 
 -a1- fertilizat cu gunoi de grajd  30 t/ha; 

 -a2 - fertilizat cu gunoi de grajd  30 t/ha şi complex NPK 
mineral (30:30:30) 

-Factorul B- soiul, cu graduările: 
  -b1- soiul 1-  ceapă Stuttgart 

 -b2 - soiul 2- ceapă Piroska 
- Factorul C- irigarea, cu graduările: 
 -c1- neirigat 

 -c2 - irigat 50% din IUA 

 -c3- irigat 70% din IUA 

 Din combinarea celor trei factori pentru cele două legume 
(castraveţi şi ceapă) au rezultat un număr de 12 variante atât 
pentru culturile de castraveţi, cât şi pentru culturile de ceapă. 
 
CAPITOLUL VI- REZULTATE  OB ŢINUTE PRIVIND  
REGIMUL DE IRIGARE ŞI CONSUMUL DE APĂ LA  
CASTRAVEŢI ŞI CEAPĂ ÎN ZONA PREMONTAN Ă A 
MUNŢILOR APUSENI 
 
 Pentru obţinerea rezultatelor în ceea ce priveşte regimul de 
irigare şi consumul de apă la cultura de castraveţi şi ceapă, în zona  
 
 



Ing. Maria Amalia Popa (Bujor)                                      Rezumatul tezei de doctorat 

19 

 

premontană a Munţilor Apuseni, metodele experimentale folosite 
pe cei trei ani (2008-2010) au fost următoarele: 

• pentru determinarea consumului de apă al culturilor de 
castraveţi şi ceapă, în câmp, s-a folosit metoda directă, şi 
anume metoda bilanţului apei din sol. În vederea 
determinării consumului de apă prin metoda directă, s-a 
stabilit cu precizie rezerva de apă din sol, de la începutul şi 
până la sfârşitul periodei de vegetaţie, prin metoda 
gravimetrică; 

• pentru urmărirea variaţiei umidităţii din sol, de la semănare 
a culturii de castraveţi şi plantare în cazul culturii de ceapă 
până la recoltare, în vederea stabilirii momentului aplicării 
udărilor, cantităţile normelor de udare, respectiv normele 
de irigare, pe variantele culturilor am urmărit: precipitatiile 
( zilnice, decadale şi lunare), temperatura medie zilnică pe 
decade şi provizia momentană de apă din sol de pe 
grosimea stratului activ. Pe baza datelor de agrotehnică 
aplicată şi a datelor climatice, am întocmit graficul 
dinamicii umidităţii solului la culturile de ceapă şi 
castraveţi pentru toate variantele studiate; 

• pentru interpretarea statistică a datelor s-a folosit metoda 
analizei varianţei, iar pentru aprecierea semnificaţiei 
diferenţelor s-a utilizat testul comparaţiilor multiple 
(Duncan).  
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Tabelul 6.1. 
Consumul mediu total de apă la variantele culturilor de castraveţi, 

în perioada de vegetaţie, pe cei trei ani (2008-2010), Băişoara 

 
 Din datele tabelului privind consumul total de apă la 
castraveţi se constată diferenţe de la un an la altul, acestea 
datorându-se condiţiilor climatice diferite înregistrate pe cei trei 
ani şi diferenţelor între variantele culturii de castraveţi.  
 Soiul Marketmore a obţinut consumul mediu total de apă 
cel mai mare pe cei trei ani (4725,3 m³/ha), însă pentru varianta 
irigată la 70% din IUA , consumul mediu pe trei ani a fost mai 
mare la soiul Petit de Paris (4713 m³/ha) faţă de aceeaşi variantă a 
soiului Marketmore.  
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Tabelul 6.2. 
Analiza varianţei privind consumul mediu total de apă (m³/ha) la 
cultura de castraveţi, în seria de experienţe trifactorială 2x2x3, 

Băişoara 2008-2009-2010. 

 
 Din datele tabelului 6.2. se observă că proba F pentru 
genotip, fertilizare, irigare şi ani are valori superioare valorilor 
calculate pentru P 5%; aceasta înseamnă că cei trei factori 
experimentali au influenţat în mod semnificativ variabilitatea 
formelor experimentale. Influenţa cea mai mare s-a realizat la ani, 
apoi genotip şi urmată de irigare. 
 Deoarece pentru stabilirea semnificaţiei diferenţei  la 
castraveţi s-a folosit testul Duncan (DS 5%). În mod inevitabil 
chiar şi interacţiunile pot prezenta între valorile extreme diferenţe 
semnificative. 
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Tabelul 6.3.  
Influenţa genotipului şi fertilizării asupra consumului  mediu total 

de apă (m³/ha) la castraveţi, Băişoara 2008-2010 

 
 Din datele tabelului 6.3. este evident faptul că soiul 
Marketmore a avut un consumul mediu total de apă mai mare, în 
cazul fertilizării organice suplimentată cu NPK.  

Tabelul 6.4. 
Influenţa fertilizării şi a irigării asupra consumului mediu total de 

apă (m³/ha) la castraveţi, Băişoara 2008-2010 

 
 Analizând influenţa fertilizării asupra consumului mediu 
total de apă, în experienţa discutată, se poate afirma că fertilizarea 
nu a influenţat semnificativ consumul mediu total de apă, dar faţă  
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de variantele factorului irigare consumul cel mai mare s-a realizat 
la varianta de irigare 50% din IUA. 

 
Tabelul 6.5. 

Influenţa genotipului şi a irigării asupra consumului mediu total 
de apă la castraveţi, Băişoara 2008-2010 

 
 În mod concret, din datele tabelului 6.5, reiese că 
genotipul nu influenţează consumul mediu total de apă 
semnificativ pe variantele de irigare, însă irigarea cu 50% din IUA 
are consumul mediu total de apă cel mai mare. 

Tabelul 6.6. 
Media în (%) a consumului mediu diurn de apă la castraveţi  

pentru periada de vegetaţie 

 
 Din datele tabelului se observă că, în cei trei ani 
experimentali (2008-2010), în funcţie de variantele de irigare s-a  
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obţinut un consum mediu total diurn de apă mai mare în perioada 
de vegetaţie, în varianta irigată 70% din IUA. 

Tabelul 6.7.  
Consumul mediu total de apă, la variantele culturilor de ceapă, în 

perioada de vegetaţie, pe cei trei ani (2008-2010), Băişoara 

 
 Din datele  tabelului privind consumul total de apă 
se constată diferenţe de la un an la altul, acestea datorându-se 
condiţiilor climatice diferite înregistrate pe cei trei ani şi 
diferenţelor între variantele culturii de ceapă.  
 Soiul Stuttgart a obţinut consumul mediu total de 
apă cel mai mare pe cei trei ani, însă pentru varianta irigată la 70%  
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din IUA consumul mediu pe trei ani a fost mai mic la soiul 
Stuttgart, faţă de aceeaşi varianta a soiului Piroska.  

Tabelul 6.8.  
Analiza varianţei privind consumul mediu total de apă, la ceapă, 
în seria de experienţe trifactorială 2x2x3, Băişoara, 2008-2010 
 

 
 

 Din datele tabelului 6.8. se observă că proba F pentru 
genotip şi fertilizare are valori inferioare valorilor calculate pentru 
P 5%, însă pentru irigare şi ani aceasta are valori superioare 
valorilor calculate pentru P 5%; înseamnă că cei trei factori 
experimentali au influenţat în mod diferit variabilitatea formelor 
experimentale.  
 Pentru stabilirea  semnificaţiei diferenţei la ceapă s-a 
folosit testul Duncan (DS 5%).  
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În mod inevitabil chiar şi interacţiunile factorilor pot prezenta 
valori extreme, adică diferenţe semnificative. 

Tabelul 6.9. 
Influenţa genotipului şi fertilizării asupra consumului  mediu total 

de apă, Băişoara 2008-2010 

 
 Din datele tabelului 6.9. este evident faptul că, atât soiul 
Stuttgart, cât şi soiul Piroska nu au avut diferenţe în ceea ce 
priveşte consumul de apă faţă de variantele fertilizate atât organic 
cât şi la cele organic suplimentate cu NPK. 

Tabelul 6.10. 
Influenţa fertilizării şi a irigării asupra consumului mediu total de 

apă la ceapă, Băişoara 2008-2010 

 
 

 Analizând influenţa fertilizării asupra consumului mediu 
total de apă, în experienţa discutată, se poate afirma că fertilizarea 
nu a influenţat semnificativ consumul mediu total de apă, dar faţă   
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de variantele factorului irigare consumul cel mai mare s-a realizat 
la varianta de 50% din IUA.  

Tabelul 6.11. 
Influenţa genotipului şi a irigării asupra consumului mediu total 

de apă la ceapă, Băişoara 2008-2010 

 
 În mod concret din datele tabelului  6.11. reiese că 
genotipul nu influenţează  consumul mediu total de apă 
semnificativ pe variantele de irigare, însă irigarea cu 50% din IUA 
are consumul mediu total de apă cel mai mare . 
 

Tabelul 6.12. 
Media în (%) a consumului mediu diurn de apă la ceapă, pentru 

periada de vegetaţie, în cei trei ani (2008-2010) 

 
 Din datele tabelului 6.12. se observă că, în cei trei ani 
experimentali (2008-2010), în funcţie de variantele de irigare s-a 
obţinut un consum mediu total diurn de apă mai mare în perioada  
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de vegetaţie, în varianta irigată 70% din IUA în anii 2009 şi 2010, 
iar în anul 2008 mai mic decât în varianta irigată 50% din IUA. 
 Elementele următoarelor grafice ale dinamicii umidităţii 
solului din perioada de vegetaţie a culturilor de castraveţi şi ceapă 
sunt:  

• precipitaţiile (mm), temperatura (°C), irigaţii(mm) şi lunile 
• U- umiditatea solului; CO- coeficientul de ofilire; Pmin- 

plafonul minim; CC- capacitatea de câmp. 

 
Fig. 6.1. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 

neirigată (Băişoara, 2008) 
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Fig. 6.2. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 
irigată 50% din IUA, (Băişoara, 2008) 

 

Fig. 6.3. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 
irigată 70% din IUA, (Băişoara, 2008) 
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Fig. 6.3. Dinamica umidităţii solului la cultura de ceapă, irigată 
50% din IUA, (Băişoara, 2008) 

 

Fig. 6.4. Dinamica umidităţii solului la cultura de ceapă, irigată 
70% din IUA, (Băişoara, 2008) 
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Fig. 6.5. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 

neirigată (Băişoara, 2009) 

 



Ing. Maria Amalia Popa (Bujor)                                      Rezumatul tezei de doctorat 

32 

 

 
Fig. 6.6. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 

irigată 50% din IUA (Băişoara, 2009) 

 

Fig. 6.7. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 
irigată 70% din IUA (Băişoara, 2009) 
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Fig. 6.8. Dinamica umidităţii solului la cultura de castraveţi, 
neirigată (Băişoara, 2010) 

 
  
În figurile privind dinamica umidităţii solului se prezintă 
comparativ pentru fiecare an experimental, la culturile de 
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castraveţi, variaţia umidităţii solului în regim de neirigare, 
comparativ cu variantele la care plafonul minim a fost menţinut la 
50% din IUA, respectiv 70% din IUA.  
 Astfel, se constată că nivelul de umiditate al solului, la 
cultura de ceapă, a fost influenţat în mod direct de condiţiile 
climatice specifice celor trei ani şi indirect de normele de irigare 
aplicate în funcţie de plafonul minim urmărit.  
 
 
CAPITOLUL VII- CONCLUZII GENERALE ŞI 
RECOMANDĂRI PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE, 
CONSUMUL DE APĂ ŞI DE PRODUCŢIE, LA CASTRAVE ŢI ŞI 
CEAPĂ ÎN ZONA PREMONTAN Ă A MUNŢILOR APUSENI 
 
CONCLUZII OBŢINUTE PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE ŞI 
CONSUMUL DE APĂ LA CASTRAVEŢI, ÎN ZONA 
PREMONTANĂ A MUNŢILOR APUSENI PENTRU ANII (2008-
2010) 

 
  Pe baza rezultatelor discutate la capitolul anterior, 
referitor la consumul de apă la cultura de castraveţi se pot 
formula câteva concluzii:  

•  Cel mai mare consum de apă l-a avut soiul Marketmore în 
condiţiile zonei premontane;  

•  Fertilizarea organică suplimentată cu NPK dă un consum 
mai mare de apă; 

•  Irigarea aduce sporuri de producţie în zona premontană, 
însă irigarea  cu 50% din IUA dă un consum mediu total de apă  
mai mare decât irigarea cu 70% din IUA. 
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 După PĂUNEL, 1974, în condiţiile naturale de la 
Işalniţa-Craiova, la cultura de castraveţi în câmp, varianta de 
irigare recomandată este de 75% din IUA pe tot parcursul 
perioadei de vegetaţie, iar în perioadele lipsite de precipitaţii s-au 
aplicat culturii cinci udări cu norme între 200-400 m³/ha.  
 În cazul culturii de castraveţi, din datele obţinute în 
câmpul experimental în cei trei ani, varianta de irigare 
recomandată este de 70% din IUA, indiferent de soi sau de alţi 
factori, fiind apropiată cu cea a lui PĂUNEL, 1974, în condiţiile 
naturale de la Işalniţa-Craiova. 
 În continuare prezint concluzii legate de norma de irigare 
pentru toate variantele culturii de castraveţi în cei trei ani 
experimentali 

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2008 la castraveţi s-
a aplicat o normă de irigare pe perioada de vegetaţie cuprinsă între 
227-415 m³/ha, în varianta 50% din IUA  şi prin două udări s-a 
ajuns la o normă de irigare pe perioada de vegetaţie cuprinsă între 
350-437 m³/ha, în varianta 70% din IUA.  

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2009 la castraveţi s-
au aplicat două udări, ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 630-758 m³/ha, în varianta 50% din IUA  
şi două udări, ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 332-501 m³/ha, în varianta 70% din IUA  

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2010 la castraveţi s-
au aplicat două udări, ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 647-723 m³/ha, în varianta 50% din IUA  
şi două udări, ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 332-517 m³/ha, în varianta 70% din IUA. 
 În ceea ce priveşte norma de irigare şi consumul de apă 
(m³/ha) la cultura de castraveţi, din câmpul experimental, în cei 
trei ani (2008-2010), norma de irigare este cuprinsă între 227-758  
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m³/ha, indiferent de variantele de irigare, deci mai mică faţă de 
cea indicată de PĂUNEL,1974, la cultura de castraveţi, în 
condiţiile naturale de la Işalniţa-Craiova. 
 
CONCLUZII ALE CULTURILOR DE CASTRAVEŢI  
PRIVIND PRODUCŢIILE OBŢINUTE FAŢĂ DE  
FACTORII: GENOTIP,  IRIGARE ŞI FERTILIZARE 
  
 Pe baza rezultatelor determinate prin analiza varianţei şi 
testul Ducan DS (5% ) la productie, la castraveţi, pe cei trei ani 
expermentali, se pot formula câteva concluzii preliminare şi 
anume:  

•  Cea mai mare influentă la producţia de castraveţi a avut-o 
genotipul, castraveţi t/ha, în condiţii pedoclimatice caracteristice 
zonei premontane; 

•  În astfel de condiţii pedoclimatice fertilizarea organică  cu 
30 t/ha gunoi de grajd şi cea suplimentată cu NPK mineral 
(30:30:30) dau  rezultate semnificative; 

•  Irigarea, chiar în zonele premontane, aduce sporuri de 
producţie semnificative la castraveţi, cu precădere atunci când se 
asigură o umiditate a solului la plafonul de 70% din IUA.  
 
CONCLUZII OBŢINUTE PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE 
ŞI CONSUMUL DE APĂ LA CEAPĂ, ÎN ZONA  
PREMONTANĂ A MUNŢILOR APUSENI PENTRU ANII  
(2008-2010) 
 
 Pe baza rezultatelor discutate în capitolul anterior, 
referitor la consumul de apă la cultura de ceapă se pot formula 
câteva concluzii:  
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•  Genotipul soiurilor de ceapă nu influenţează în mod 
semnificativ consumul mediu total de apă;  

•  Fertilizarea organică suplimentată cu NPK la cultura de 
ceapă, dă  rezultate apropiate, în condiţii pedoclimatice 
caracteristice zonei premontane 

•  Irigarea aduce sporuri de producţie în zona premontană, 
însă irigarea  cu 50% din IUA dă un consum mediu total de apă  
mai mare decât irigarea cu 70% din IUA. 
 În continuare prezint concluzii legate de norma de irigare 
pentru toate variantele culturii de ceapă, în cei trei ani 
experimentali 

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2008 la ceapă s-a 
aplicat o normă de irigare pe perioada de vegetaţie cuprinsă între 
242-349 m³/ha, în varianta 50% din IUA  şi două udări ajungând 
la norma de irigare pe perioada de vegetaţie cuprinsă între 421-
455 m³/ha, în varianta 70% din IUA.  

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2009 la ceapă s-au 
aplicat două udări ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 627-676 m³/ha, în varianta 50% din IUA  
şi două udări ajungând la norma de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 431-566 m³/ha, în varianta 70% din IUA.  

•  Din schema udărilor rezultă că în anul 2010 la castraveţi s-
au aplicat trei udări ajungând la norme de udare pe perioada de 
vegetaţie cuprinsă între 896-1046 m³/ha, în varianta 50% din IUA  
şi două udări ajungând la norme de irigare pe perioada de 
vegetaţie cuprinse între 556-932 m³/ha, în varianta 70% din IUA.  
 Valorile medii ale consumului total de apă al plantelor de 
ceapă, determinate în condiţiile din Cluj-Napoca de 
APAHIDEAN, 1996  la varianta neirigată, pe cei trei ani (1990-
1992) a fost de 3448 m³/ha, pentru varianta irigată 50% din IUA, 
de 4494 m³/ha, iar pentru varianta irigată 80% din IUA, de 5019  
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m³/ha, în timp ce PATRON, 1992 din Republica  Moldova a 
menţionat un consum între 5500-6000 m³/ha la cultura de ceapă. 
 În ceea ce priveşte consumul mediu de apă (m³/ha) la 
cultura de ceapă, din câmpul experimental, în cei trei ani (2008-
2010) a fost cuprins între 3240-5886 m³/ha; cel mai mic consum 
mediu pe an s-a realizat în anul 2008, la varianta soiului Stuttgart 
neirigată, iar cel mai mare consum s-a realizat la varianta soiului 
Stuttgart  fertilizată organic şi suplimentată cu NPK în varianta de 
irigare 50% din IUA. 
  Însă, la cultura de castraveţi, în condiţiile naturale de la 
Cluj-Napoca, APAHIDEAN, 1996, a obţinut consumul total de 
apă (m³/ha) la cultura de ceapă cuprins între 3448-5019 m³/ha 
apropiat de cel obţinut în cîmpul experimental, dar cu interval al 
valorilor mai larg.  
 
CONCLUZII ALE CULTURILOR DE CEAPĂ PRIVIND 
PRODUCŢIILE OBŢINUTE FAŢĂ DE FACTORII: GENOTIP,  
IRIGARE ŞI FERTILIZARE 

 
 Pe baza rezultatelor determinate prin analiza varianţei şi 
testul Ducan DS (5% ) la culturile de ceapă, pe cei trei ani 
expermentali privind producţia de bulbi t/ha, discutate în teză, se 
pot formula câteva concluzii preliminare şi anume:  

•   Cea mai mare influenţă  la producţia de bulbi a avut-o 
genotipul bulbi t/ha în condiţii pedoclimatice caracteristice zonei 
premontane;  

•   În astfel de condiţii pedoclimatice fertilizarea organică  cu 
30 t/ha gunoi de grajd şi cea suplimentată cu NPK mineral 
(30:30:30) dau aceleaşi rezultate;  

•  Irigarea, chiar în zonele premontane, aduce sporuri de 
producţii semnificative la ceapă, cu precădere atunci când se 
asigură o umiditate a solului de 70% din IUA.  
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RECOMANDĂRI PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE ŞI 
CONSUMUL DE APĂ LA CASTRAVEŢI, ÎN ZONA 
PREMONTANĂ A MUNŢILOR APUSENI PENTRU ANII 
(2008-2010) 
 Pe baza rezultatelor discutate anterior, referitor la 
consumul de apă la cultura de castraveţi se pot formula câteva 
recomandări: 

•  Recomandăm alegerea atentă a soiului de castraveţi pentru 
zona premontană, deoarece soiurile de castraveţi dau consum de 
apă diferit în perioada de vegetaţie şi producţii diferite 

•  Fertilizarea organică suplimentată cu NPK, la castraveţi, 
are un consum de apă mare la variantele fertilizate suplimentar, 
dar în acelaşi timp dă sporuri de producţie.  

•  Recomandăm irigarea cu 70% din IUA, deoarece consumul 
de apă este mai mic pe toată perioada de vegetaţie la toate 
variantele culturilor de castraveţi şi în acelaşi timp se obţin sporuri 
de producţie.  
 În ceea ce priveşte norma de irigare la castraveţi, putem 
spune că norma de irigare şi consumul de apă la cultura de 
castraveţi variază în mod direct de la o zonă la alta în funcţie de 
condiţiile climatice specifice celor trei ani şi indirect, prin 
fertilizare şi normele de irigare aplicate în funcţie de plafonul 
minim urmărit.  

. 
 
RECOMANDĂRI PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE ŞI 
CONSUMUL DE APĂ LA CEAPĂ, ÎN ZONA PREMONTANĂ 
A MUNŢILOR APUSENI PENTRU ANII (2008-2010) 
 
 Pe baza rezultatelor discutate anterior, referitor la 
consumul de apă la cultura de ceapă se pot formula câteva 
recomandări:  
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•  Genotipul soiului de ceapă nu influenţează consumul de 
apă, în  zona premontană, dar influenţează producţia la ceapă.  

•  Fertilizarea organică suplimentată cu NPK dă un consum 
mai mare de apă,  şi producţii apropiate fertilizării organice, deci 
fertilizarea suplimentară nu era necesară  

•  Irigarea la cultura de ceapă aduce sporuri de producţie în 
zona premontană, în varianta de irigarea cu 70% din IUA, astfel 
irigarea cu 70% din IUA este cea mai bună.  
 În ceea ce priveşte norma de irigare, putem spune că norma 
de irigare şi consumul de apă, la cultura de ceapă, variază în mod 
direct de la o zonă la alta în funcţie de condiţiile climatice 
specifice celor trei ani şi indirect, prin fertilizare şi normele de 
irigare aplicate în funcţie de plafonul minim urmărit.  
 Recomandări finale  referitor la datele obţinute în 
câmpul experimental în cei trei ani (2008-2010) 
 Din punct de vedere al culturilor ceapa este cea care se 
adaptează cel mai bine condiţiilor pedoclimatice a zonei 
premontane în ceea ce priveşte genotipul . 
 Varianta  de irigare 70% din IUA este cea mai 
recomandată, idiferent la ce cultură (castraveţi sau ceapă), atât în 
ceea ce priveşte consumul de apă, cât şi rezultatele obţinute la 
producţiile lor. 
  Zona  premontană prin influenţarea factorilor: genotip, 
fertilizare şi irigare  poate fi o zonă prielnică cultivării 
castraveţilor şi cepei, obţinându-se producţii favorabile calitativ şi 
cantitativ cu un consum minim de apă. 
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