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INTRODUCERE

Calităţile nutritive şi organoleptice ale fructelor (gust şi aromă deosebită, conţinut

bogat în vitamina C), fiind surse bune de antioxidanti naturali (Wang et al., 1996;

Heinonen et al., 1998.) inclusiv carotenoizi, vitamine, fenoli, pretabilitatea la prelucrări

casnice, precum şi impresionanta sa adaptabilitate ecologică conferită de înaltul potenţial

de variabilitate genetică, au determinat o extindere de mari proporţii a suprafeţelor

cultivate cu căpşun pe plan mondial şi în ţara noastră.

Teza de doctorat, doreşte să îmbunătăţească unele aspecte legate de tehnologia

culturii, ţinând seama de schimbarea sortimentului, de a îmbunătăţi calitatea acestora, la

condiţiile climatice, care se schimbă, şi a aspectelor legate de tehnologia de cultură.

SCOPUL, OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

Cercetările din cadrul prezentei teze de doctorat, au pornit de la premiza că

tehnologia de cultură a acestei specii în România trebuie perfecţionată. Aplicarea unor

tehnologii diferenţiate, în concordanţă cu soiul şi condiţiile de cultură, asigură realizarea

unor producţii mari, constante şi de calitate de la un an la altul. În acest sens s-a

considerat util un studiu asupra sistemului agrotehnic şi a unor soiuri noi pentru o mai

bună promovare ulterioară a acestora în producţie.

Având în vedere necesitatea testării soiurilor noi înainte de introducerea acestora

în cultură, precum şi cunoaşterea în detaliu a cerinţelor acestora faţă de condiţiile de

mediu cercetările prezentei teze de doctorat se doresc a fi un set de soluţii la toate aceste

probleme.

Scopul tezei a fost studiul comparativ a zece soiuri de căpşun, în cultură

multianuală în câmp în condiţiile pedo-climatice din Depresiunea Transilvaniei.

În vederea atingerii scopului propus s-au fixat următoarele obiective :

 Îmbunătăţirea sistemelor de întreţinere a solului, cu orientare spre folosirea

diferitelor tipuri de mulcire.

 Continuarea cercetărilor în domeniul produşilor fitochimici din fructe şi

părţi de plantă cu dublu rol, alimentar şi fitoterapeutic.
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 Elaborarea de noi sisteme de cultură, inclusiv de cultură organică, de reţete

de fertilizare cu macro şi micro elemente şi fertirigare.

 Îmbunătăţirea complexelor de combatere a patogenilor şi dăunătorilor

căpşunului pentru cultura convenţională respectiv organică, cu produse

acceptate în UE.

 Îmbunătăţirea sistemelor de cultură a căpşunului în câmp.

 Studiul comportării unor soiuri de căpşun recent introduse în cultură, în

condiţiile din Depresiunea Transilvaniei, în vederea recomandării pentru

cultură a celor valoroase.

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODELE DE CERCETARE

UTILIZATE

Cercetările privind comportarea celor zece soiuri de căpşun în condiţiile

pedoclimatice din Transilvania, au fost efectuate în cadrul unei experienţe polifactoriale

pe durata a doi ani, după metoda Dreptunghiului latin, amplasată în cadrul fermei S.C.

SERIM IMPEX S.R.L., Cluj Napoca.

Materialul biologic utilizat în cadrul experienţei a fost reprezentat de zece soiuri

de căpşun (‘Alba’, ‘Premial’, ‘Kimberly’, ‘Korona’, ‘Elliany’, ‘Elsanta’, ‘Vima Zanta’,

‘Viktoriana’, ‘Virena’ şi ‘Vima Xima’) larg răspândite în ţările cu pomicultură avansată

şi care pentru cultivatorii români sunt noi.
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Cercetările privind comportarea celor zece soiuri de căpşun în condiţiile

pedoclimatice din Transilvania, au fost efectuate în cadrul unei experienţe polifactoriale

pe durata a doi ani, după metoda Dreptunghiului latin, amplasată în cadrul fermei S.C.

SERIM IMPEX S.R.L., Cluj Napoca.

Factorii utilizaţi în experienţă au fost sistemul de fertilizare cu două graduări,

sistemul de mulci cu trei graduări şi cultivarul cu zece graduări.

o Factorul A – fertilizantul

o a1 – organic

o a2 – chimic

o Factorul B – mulci

o b1- agrotextil

o b2- folie

o b3- paie

o Factorul C – cultivarul

o c1 - ‘Alba’

o c2- ‘Premial’

o c3- ‘Kimberly’

o c4- ‘Korona’

o c5- ‘Elianny’

o c6- ‘Elsanta’

o c7- ‘Vima Zanta’

o c8- ‘Viktoriana’

o c9- ‘Virena’

o c10- ‘Vima Xima’
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Pe parcursul desfăşurării experienţei s-au făcut o serie de observaţii asupra

caracterelor morfologice şi fenologice la cultura de căpşun, şi anume:

o Determinări fenologice:

 Pornirea în vegetaţie;

 Apariţia inflorescenţelor;

 Înălţarea inflorescenţelor;

 Înflorirea deplină;

 Începutul legării fructelor;

 Maturarea fructelor;

 Data ultimei recoltări;

 Număr de zile de la înflorit la recoltare.

o Determinări morfologice ale caracterelor vegetative:

 Înălţimea plantei;

 Lungimea peţiolului;

 Indicele de formă;

 Numărul de frunze pe plantă.

o Determinări morfologice ale caracterelor vegetative:

 Procentul de legare al florilor %;

 Mărimea fructului, g, cm ;

 Fermitatea structo – texturală a pulpei (kgf/cm2);

 Aderenţa caliciului.

o Determinări chimice:

 Conţinutul în substanţă uscată toatală (%).

 Conţinutul mediu în substanţă uscată solubilă (%).

 Conţinutul mediu în zahăr (oBx).

 Aciditate totală titrabilă (%).

 Conţinutul în vitamina C (mg/100g fruct proaspăt).
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REZULTATE PRIVIND UNELE ASPECTE FENOLOGICE

Datele experimentale s-au expus sub formă de medii a celor doi ani

experimentali folosind pentru analiza statistică testul Duncan, iar pentru stabilirea

relaţiilor dintre diferitele variabile s-au făcut o serie de corelaţii.

Pornirea în vegetaţie. Primul cultivar care a pornit în vegetaţie a fost ‘Premial’

(16 martie) urmat de ‘Alba’ (18 martie), ‘Kimberly’ (19 martie) şi ultimul ‘Virena’ (30

martie). Pornirea în vegetaţie s-a produs simultan la ‘Elianny’ şi ‘Elsanta’ (23 martie), iar

celelalte cultivaruri au pornit în vegetaţie succesiv în ultima decadă din martie.

Apariţia inflorescenţelor. Data medie a apariţiei inflorescenţelor în perioada

experimentală 2012 – 2013 este 20 aprilie, dată care poate fi considerată reper pentru

înflorirea căpşunului în zona municipiului Cluj-Napoca.

Înălţarea inflorescenţelor. Primul cultivar la care s-a declanşat această fenofază a

fost ‘Premial’ atât în anul 2012 cât şi în 2013 urmat îndeaproape de ‘Alba’. Ultimele

cultivaruri la care s-a înregistrat parcurgerea acestei fenofaze a fost ‘Virena’ (tab. 5.1.1.).

Înflorirea deplină. Primele cultivaruri la care s-a declanşat înflorirea deplină în

anul 2012 au fost ‘Premial’ şi ‘Korona’ (27 mai), iar în anul 2013, cultivarul ‘Premial’

(26 aprilie). În anul 2012, au înflorit în aceeaşi zi, în (28 mai) cultivarurile ‘Alba’,

‘Kimberly’, ‘Elianny’ şi ‘Vima Zanta’. Ultimele cultivaruri la care s-a observant

parcurgerea acestei fenofaze au fost ‘Virena’ şi ‘Vima Zanta’.

Începutul legării fructelor. Primele cultivaruri care au legat primul fruct au fost

‘Premial’ şi ‘Alba’ atât în 2012 cât şi 2013, iar ultimele au fost ‘Virena’ în anul 2012

respectiv ‘Vima Xima’ în anul 2013.

Maturarea fructelor. Data medie a începutului maturării fructelor în perioada

2012 – 2013 este 12 iunie. Această dată poate fi considerată reper pentru maturarea

căpşunului în zona municipiului Cluj-Napoca.

Numărul de zile de la înflorit la recoltare. Valoarea cea mai mică a numărului

de zile de la înflorit până la maturitatea de recoltare a fost de 32 zile, şi s-a înregistrat în
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anul 2012, la cultivarul ‘Alba’; iar cea mai mare valoare a fost de 40 zile la cultivarul

‘Vima Xima’.

Media numărului de zile de la înflorit la maturitatea de recoltare a fost de 34 zile.

Ceea ce înseamnă că în condiţiile climatice ale municipiului Cluj-Napoca, cultivarurile

de căpşun fructifică în termen de 34 de zile de la data înfloririi.

Înălţimea plantelor. Dintre cele zece cultivaruri noi studiate, cultivarurile

‘Elianny’ şi ‘Vima Zanta’ se evidenţiază cu cea mai mare înălţime a plantei, (29,50 cm

respectiv 29,00 cm iar cea mai mică valoare în ceea ce priveşte înălţimea plantelor a fost

obţinută de cultivarul ‘Alba’ (20,83 cm), iar valori medii s-au identificat la cultivaruruile

‘Kimberly’, ‘Viktoriana’ şi ‘Virena’ (22,17 cm respectiv 22,75 cm).

Plantele au atins înălţimea cea mai mare în cazul fertilizării cu NPK 26,72 cm, faţă

de 24,48 cm în cazul fertilizării organice.

Lungimea peţiolului. Indiferent de tipul de fertilizant aplicat, cea mai mare

valoare a înregistrat-o cultivarul ‘Vima Zanta’ (23,66 cm), urmat la diferenţe

semnificative de cultivarurile ‘Premial’ (21,38 cm), ‘Elsanta’ (21,09 cm) şi ‘Korona’

(20,29 cm).

Indicele foliar. Valorile indicilor foliari s-au încadrat la fertilizarea organică între

(1,13 şi 1,34) iar la fertilizarea chimică valorile au fost între (1,02 şi 1,35).

Numărul de frunze pe plantă. Cultivarurile ‘Vima Xima’, ‘Viktoriana’ şi

‘Virena’ au realizat cel mai mare număr de frunze pe plantă valorile au cuprinse între

(12,50 – 11,96), acestea nefiind asigurate statistic.

Indiferent de cultivar, cel mai mare număr de frunze pe plantă a fost înregistrat în

sistemul fertilizat chimic (10,12). În sistemul fertilizat organic valoarea înregistrată a fost

de (8,78) frunze pe plantă.

Legarea florilor (%). Cultivarul ‘Viktoriana’ înregistrează procentul cel mai

mare de legare a florilor (46,12%) urmat la diferenţă semnificativă de cultivarul ‘Vima

Xima’ cu un procent de (44,70%).

Mărimea fructului, greutate (g). Acest caracter se apreciază prin greutatea medie

a unui fruct si prin raportul celor trei dimensiuni, mai ales în cazul fructelor ce prezintă

gol interior. Din cele 10 cultivaruri luate în studiu fructele cele mai mari au fost obţinute

de cultivarul ‘Viktoriana’, cu o greutate de (18,60 g) urmat de cultivarul ‘Vima Xima’ cu
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o greutate a fructului de (16,84 g). Cea mai mică greutate medie a fructelor a fost

înregistrată de cultivarul ‘Alba’ (11,28 g). Valori intermediare în ceea ce priveşte

greutatea fructelor au fost obţinute de cultivarurile ‘Premial’ (12,28 g), ‘Elianny’ (12,67

g) şi ‘Vima Zanta’ (12,72 g).

În varianta cu mulci agrotextil fructele de căpşun au înregistrat o greutate medie de

(13,63 g). Între varianta mulcită cu paie şi varianta mulcită cu folie de polietilenă neagră

nu există diferenţe asigurate statistic, greutatea medie a fructelor variind între (14,05 g) şi

(14,19 g).

Mărimea fructului apreciată prin indicele de mărime. După media celor trei

dimensiuni, fructele de căpşun se consideră a fi: mici (sub 3 cm), mijlocii (3,0 – 3,5 cm)

şi mari (peste 3,5 cm).

Cel mai mare indice de mărime a fructului se realizează în varianta cu mulci de

paie (3,80 cm) urmată de varianta cu mulci de agrotextil (3,62 cm) şi la final varianta cu

mulci din folie de polietilenă neagră (2,99 cm).

Indiferent de tipul de mulci între cele zece cultivaruri studiate există diferenţe,

acestea fiind influenţate în primul rând genetic. Cel mai mare indice de mărime a fost

înregistrat de cultivarul ‘Viktoriana’ (4,05 cm) iar cel mai mic indice de cultivarul

‘Korona’ (3,08 cm).

Fermitatea structo-texturală a pulpei. Fermitatea structo texturală cea mai bună

s-a înregistrat în cazul variantei cu mulci din agro textil (15,91 kgf/cm2), urmată de

varianta cu mulci din paie (14,27 kgf/cm2), respectiv varianta cu mulci din folie de

polietilenă neagră (13,82 kgf/cm2).

Cea mai mare fermitate structo texturală înregistrându-se la cultivarul ‘Viktoriana’

(18,93 kgf/cm2), urmată de cultivarul ‘Vima Xima’ (17,38 kgf/cm2). Cea mai mică

fermitate structo texturală a fost obţinută la cultivarurile ‘Vima Xima’ (7,57 kgf/cm2) şi

‘Vima Zanta’ (8,39 kgf/cm2) care se comport asemănător din punct de vedere statistic.

Aderenţa caliciului. Aprecierea s-a făcut prin note de la 1 la 10, în funcţie de

rezistenţa opusă la detaşarea caliciului de pe fruct.

În funcţie de notele acordate fiecărui soi aceastea s-au grupat în 5 clase distincte,

după cum urmează:
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- I – foarte slabă– ‘Vima Zanta’, ‘Virena’.

- II – slabă – ‘Premial’.

- III – mijlocie – ‘Elsanta’, ‘Kimberly’, ‘Korona’, ‘Elianny’, ‘Vima Xima’.

- IV – puternică – ‘Alba’.

- V – foarte puternică- ‘Viktoriana’.

REZULTATE PRIVIND PRODUCŢIA ŞI CALITATEA
FRUCTELOR DE CĂPŞUN

Producţia obţinută în primul an de cultură. Mulcirea cu folie neagră de

polietilenă a asigurat cea mai mare producţie medie în primul an (8,77 t/ha). Producţiile

medii înregistate în cazul mulcirii cu agrotextil au fost de (7,1 t/ha), iar în cazul mulcirii

cu paie de (7,12 t/ha), fără diferenţe asigurate statistic.

Cea mai mare producţie în primul an de cultură s-a înregistrat la cultivarul

‘Viktoriana’ (15,65 t/ha) urmat de ‘Vima Xima’ (13,37 t/ha), iar cea mai mică producţie

la ‘Alba’ (1,87 t/ha). În primul an de cultură producţii mici s-au obţinut şi la ‘Premial’,

‘Kimberly’şi ‘Korona’.

Cea mai mare producţie medie s-a obţinut în cazul fertilizării cu îngrăşământ

organic (7,99 t/ha). În cazul fertilizării chimice producţia medie obţinută a fost de (7,35

t/ha).

Producţia în anul II de cultură. Cea mai mare producţie medie de căpşune s-a

obţinut în varianta mulcirii cu agrotextil (18,32 t/ha), urmată de varianta mulcirii cu folie

neagră de polietilenă (17,86 t/ha) şi de cea a mulcirii clasice, cu paie (13,99 t/ha).

Diferenţele de producţie dintre varianta mulcită cu agrotextil şi cea mulcită cu paie

de (4,33 t/ha) respectiv dintre cea mulcită cu folie şi cea mulcită cu paie de (3,87 t/ha)

este un argument solid în sprijinul recomandării folosirii în cultura căpşunului a primelor

două tipuri de mulci: agrotextil respectiv folie neagră de polietilenă.

Cea mai mare producţie medie s-a înregistrat la ‘Vima Xima’ (24,9 t/ha), urmată

de ‘Korona’(24 t/ha), ‘Viktoriana’ (22,72 t/ha) şi ‘Vima Zanta’(21,24 t/ha). Cele mai

mici producţii s-au obţinut la cultivarurile ‘Alba’, ‘Premial’, ‘Kimberly’.

Cea mai mare producţie medie este data de fertilizantul organic, (18,21 t/ha) la o

diferenţă de (2,97 t/ha). Iată deci, influenţa benefică a fertilizării organice în cultura
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căpşunului reflectată direct prin creşterea producţiei de fructe cu cca 17% faţă de

fertilizarea chimică.

Producţia cumulată obţinută în cei doi ani de cultură. Acest indicator oferă

informaţii utile referitoare la potenţialul productiv a fiecărui cultivar şi cu ajutorul aceteia

se pot calcula veniturile totale pe cultivar respectiv pe ciclu.

Cele mai mari producţii cumulate s-au obţinut la cultivarurile: ‘Viktoriana’ (39,08

t/ha), ‘Vima Xima’ (36,88 t/ha), ‘Korona’ (27,05 t/ha), ‘Virena’(24,57 t/ha). S-au realizat

producţii de peste 20 t/ha la ‘Vima Zanta’, ‘Elianny’, ‘Elsanta’, ‘Kimberly’. Cele mai

mici producţii cumulate s-au obţinut la ‘Alba’( 13,08 t/ha) şi ‘Premial’(13,93 t/ha). Cea

mai mare producţie cumulată s-a înregistrat în cazul mulcirii cu agrotextil (25,4 t/ha).

Producţia cumulată obţinută pe mulci de folie a fost de (24,9 t/ha), iar pe mulci de

paie (22,11 t/ha). Mulcirea cu agrotextil a dat un spor de producţie de (3,29 t/ha) faţă de

mulcirea cu paie şi de (0,5 t/ha) faţă de mulcirea cu folie neagră de polietilenă.

Producţia medie de căpşune din câmpul experimental. Rezultatele oferite de

producţia medie pe cei doi ani experimentali (2012-2013), permit o analiză mai exactă

referitoare la potenţialul productiv a fiecărui cultivar în condiţii pedoclimatice şi

tehnologice din câmpul experimental.

Cea mai mare producţie medie de căpşune s-a obţinut în varianta mulcirii cu folie

neagră de polietilenă (12,51 t/ha), urmată de varianta mulcirii cu agrotextil (12,41 t/ha) şi

de cea a mulcirii clasice, cu paie (11,06 t/ha). Ierarhizarea soiurilor, fără a lua în

considerare influenţa tipului de mulci, în ce priveşte producţia se prezintă în felul

următor: ‘Viktoriana’, ‘Vima Xima’, ‘Korona’, ‘Virena’, ‘Vima Zanta’, ‘Elianny’,

‘Elsanta’, ‘Kimberly’, ‘Premial’ şi ‘Alba’

Cea mai mare producţie medie este dată de fertilizantul organic, (12,98 t/ha) la o

diferenţă de (1,97 t/ha).

Conţinutul în substanţă uscată totală, %. Cultivarul ‘Elianny’ (13,33%)

înregistrează procentul cel mai ridicat în ceea ce priveşte conţinutul în substanţă uscată

totală urmat la diferenţă semnificativă de cultivarurile ‘Korona’ (13,20%) şi ‘Vima

Zanta’ (13,13%). Cele mai mici valori în substanţă uscată totală au fost înregistrate de

cultivarurile ‘Viktoriana’ (10,71%) şi ‘Kimberly’ (11,92%) care s-au comportat

asemănător, dar cu diferenţe semnificative faţă de cultivarurile analizate anterior.
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Conţinutul mediu în substanţă uscată solubilă. Conţinutul în substanţă uscată

solubilă în prezenta experinţă a variat între (10,99-12,31). Cel mai mare procent a fost

înregistrat pe mulciul cu agrotextil (12,31%) iar cel mai scăzut procent a fost înregistrat pe

mulciul cu paie (10,99%). Comparând cultivarele, conţinutul cel mai scăzut în substanţă

uscată solubilă a fost înregistrat de cultivarul ‘Viktoriana’ de (9,68%) iar conţinutul cel

mai ridicat de cultivarul ‘Virena’, de (12,99%).

Conţinutul mediu în zahăr, (°brix). Cel mai mare conţinut în zahăr a fost

înregistrat pe mulciul cu agrotextil şi mulciul cu folie de polietilenă neagră 10,56 – 10,58

°Brix iar cel mai scăzut procent a fost înregistrat pe mulciul cu paie 9,14 °Brix.

Comparând cultivarele, conţinutul cel mai scăzut în zahăr a fost înregistrat de

cultivarul ‘Viktoriana’ de 7,87 °Brix iar conţinutul cel mai ridicat de cultivarul ‘Virena’,

de 11,43 °Brix.

Aciditate totală titrabilă. Aciditatea medie titrabilă studiată la cele zece cultivare

de căpşun din experienţă înregistrează valori cuprinse între 0,80% şi 1,18%. Dintre

cultivare se remarcă cea mai mare concentraţie în acizi organici cultivarul ‘Alba’ (1,18%)

urmat de cultivarurile ‘Elsanta’ (1,06%) şi ‘Premial’ (1,00%). Cea mai mică concentraţie

în acizi organici a fost înregistrată de cultivarurile ‘Vima Xima’,‘Virena’, ‘Viktoriana’ şi

‘Vima Zanta’ (0,80-0,82%) toate egale din punct de vedere statistic.

Cea mai mare valoare în aciditate totală titrabilă s-a înregistrat în varianta mulcită

cu agrotextil (0,98%) urmată de varianta mulcită cu paie (0,93%) şi ultima varianta

mulcită cu folie de polietilenă neagră (0,86%).

Conţinutul în vitamina C. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată de

cultivarul ‘Kimberly’ (44,05 mg/100 g s.p.), iar cea mai mică valoare de cultivarul

‘Viktoriana’ (13,79 mg/100 g s.p.). Cea mai mare valoare s-a înregistrat pe mulciul cu

folie neagră (30,73 mg/100 g s.p.), urmat de mulciul cu agrotextil (29,54 mg/100 g s.p.),

şi mulciul cu paie (27,19 mg/100 g s.p.).

Indiferent de cultivar între cele două variante de fertilizare s-au înregistrat

diferenţe asigurate statistic. Cel mai ridicat conţinut în vitamina C a fost înregistrat în

varianta fertilizată organic (29,26 mg/100 g s.p.).



POP (BOCA) DELIA FLORENTINA TEZĂ DE DOCTORAT

12

Rezultate privind rezisten a soiurilor studiate la principalele boli. Cea mai

mică sensibilitate la putregaiul cenuşiu a fost înregistrată de cultivarul ‘Elsanta’ iar

cultivarul ‘Korona’ cea mai mare sensibilitate.

Dintre cele zece cultivare luate în studiu, cea mai mare rezistenţă la făinare a fost

înregistrată de cultivarul ‘Premial’. Cultivarul ‘Alba’ prezintă cea mai ridicată

sensibilitate la pătarea albă a frunzelor, urmat în ordine de cultivarul ‘Premial’ şi

cultivarul ‘Kimberly’. Printre soiurile cu rezistenţă ridicată la această boală s-au remarcat

cultivarele ‘Vima Zanta’, ‘Viktoriana’ şi ‘Vima Xima’.

RECOMANDĂRI

 Din cele zece soiuri de noi căpşun studiate în teza de doctorat, în condiţiile

pedoclimatice specifice Clujului se recomandă pentru cultură multianuală în câmp

următoarele: ‘Elianny’, ‘Vima Zanta’, ‘Korona’, ‘Vima Xima’.

 Cultivarul Elianny prezintă o perioadă de vegetaţie mai lungă în comparaţie cu

celelalte cultivaruri luate în studiu, de aceea se recomandă o atenţie deosebită la

scurtarea perioadei de fertilizare. Dacă acest lucru nu este respectat, există riscul

ca plantele să nu-şi încheie ciclul de vegetaţie până la venirea primelor îngheţuri,

şi astfel plantele să fie distruse.

 Cultivarurile ‘Vima Zanta’, ‘Viktoriana’şi ‘Vima Xima’ prezintă o rezistenţă

ridicată la pătarea albă a frunzelor în comparaţie cu ‘Alba’ şi ‘Premial’ care sunt

foarte sensibile la această boală.

 Nu recomandăm luarea în cultură a cultivarului ‘Virena’, deoarece prezintă un

procent foarte ridicat de până la 90% de pornire în vegetaţie a achenelor.

 În vederea creşterii performanţei producţiei şi calităţii fructelor se recomandă ca

sistem de întreţinere a solului mulcirea cu agrotextil sau folie neagră de

polietilenă.

 Pentru asigurarea necesarului de macro şi microelemente necesare plantelor se

recomandă fertilizarea organică cu gunoi de pasăre diluat la 20-25 părţi apă şi

macerat 14 zile, fertilizant care a dat sporuri de producţie şi calitate mai mari decât

fertilizarea chimică.
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 Reacţia foarte bună a cultivarurilor la măsuri tehnologice specifice culturii

organice (mulci, fertilizarea organică, combaterea bolilor cu produse avizate

culturii organice) recomandă aceste cultivaruri pentru cultură organică.

 Rezultatele obţinute recomandă pentru extinderea în cultură a soiurilor, nu doar în

Transilvania ci şi în alte zone de favorabilitate nu doar în grădinile oamenilor pe

suprafeţe mici ci şi la nivel industrial.

 Deoarece temperaturile sub mulciul cu folie de politilenă neagră sunt mult mai

ridicate, instalarea a două panglici de picurare pe fiecare rând de plante.

 Soiurile studiate se prezintă prin potenţial cantitativ al recoltei dar şi prin calitate

şi rezistenţă la condiţiile naturale critice şi la boli (făinare).


