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Denumitǎ şi „regina legumelor”, ceapa s-a cultivat din cele mai vechi timpuri
datoritǎ calitǎţii sale alimentare, condimentare şi fitoncide, reprezentând în acelaşi timp şi o
materie primǎ importantǎ pentru industria conservelor de legume, peşte sau carne, ca şi
pentru industria farmaceuticǎ. Este una din cele mai rentabile specii legumicole, dacǎ

se

aplicǎ toate verigile tehnologice, de la înfiinţarea culturii la recoltare, din cadrul unei
tehnologii moderne. Profitul obţinut va fi cu atât mai mare cu cât se va obţine o producţie
mai ridicatǎ şi de calitate, cu cheltuieli cât mai scazute (POPANDRON, 2002).
În legumicultură se urmǎreşte realizarea echilibrului „cantitate – calitate” atât pentru
obţinerea de producţii eficiente din punct de vedere economic, cât şi pentru asigurarea
populaţiei cu produse sigure din punct de vedere alimentar.
Scopul cercetării a fost stabilirea cultivarului, epocii de semǎnat şi desimii optime a
plantelor în culturǎ, în condiţiile pedoclimatice specifice zonei oraşului Gherla, în vederea
obţinerii unor producţii ridicate de bulbi de calitate superioarǎ.
Obiectivele şi activitǎţile de cercetare, propuse, au urmǎrit stabilirea influenţei
factorilor experimentali asupra:
» creşterii şi dezvoltǎrii plantelor;
» caracterelor morfologice ale bulbilor;
» caracterelor morfofiziologice ale bulbilor;
» producţiei de bulbi;
» calităţii comerciale a bulbilor;
» compoziţiei chimice a bulbilor;
» eficienţei economice a culturii.
Materialul biologic folosit a constat în două soiuri de ceapă, soiul Density 4 şi soiul
Ramata rossa di Milano, primul cu bulbii de culoare galbenǎ cu destinaţie mixtǎ, consum şi
industrializare, al doilea cu bulb de culoare roşie destinat în principal consumului în stare
crudǎ.
Pentru realizarea scopului propus şi a obiectivelor cercetării s-au organizat
experienţe comparative în câmp, care au avut un caracter polifactorial, în localitatea Gherla.

2

CǍPRARIU ALEXANDRU-DAN

Tezǎ de doctorat – USAMV Cluj-Napoca

S-au abordat trei factori: soiul, epoca de semănat şi desimea plantelor în cultură, fiecare cu
câte două graduări.
● Factorul A – soiul
• a1 – Density 4;
• a2 – Ramata rossa di Milano.
● Factorul B – epoca de semănat
• b1 – de primǎvarǎ (februarie - martie);
• b2 – de toamnǎ (august - septembrie).
● Factorul C – desimea plantelor în culturǎ
• c1 – un milion plante/ha, recoltabile;
• c2 – douǎ milioane plante/ha, recoltabile.
Din combinarea celor trei factori experimentali (SĂULESCU şi SĂULESCU, 1967;
ARDELEAN, 2005), au rezultat opt variante experimentale amplasate, în blocuri
subdivizate, în trei repetiţii.
S-a constatat că toţi cei trei factori cercetaţi au influenţat direct producţia de ceapǎ,
semǎnatǎ direct, în condiţiile pedoclimatice ale oraşului Gherla. Cea mai mare influenţă
asupra producţiei a avut-o epoca de semǎnat, urmată

de sporirea desimii plantelor şi

cultivarul folosit.
La desimea de un milion plante/ha prin înfiinţarea culturilor în epoca de primǎvarǎ,
soiul Ramata rossa di Milano a realizat în medie, pe trei ani, o producţie mai micǎ cu 1,44
t/ha, decât soiul Density 4. La desimea de douǎ milioane plante/ha soiul Ramata rossa di
Milano a realizat un spor de producţie de 3,49 t/ha, distinct semnificativ, faţǎ de soiul
Density 4 (figura 1 şi 2).
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Producţia obţinutǎ la înfiinţarea culturilor
în epoca de primǎvarǎ
la desimea de un milion plante/ha
(t/ha)

51.86

50.42
Ramata rossa di Milano
Density 4

Fig. 1.

Producţia obţinutǎ la înfiinţarea culturilor
în epoca de primăvarǎ
la desimea de douǎ milioane plante/ha
(t/ha)

54.73

58.22

Ramata rossa di Milano
Density 4

Fig. 2.
În epoca de toamnǎ, soiul Ramata rossa di Milano a înregistrat un spor de producţie
de 5,04 t/ha la desimea de un milion plante/ha şi 10,64 t/ha la desimea de douǎ milioane
plante/ha, faţǎ de soiul Density 4, explicat prin faptul cǎ acest soi a emis tulpini florifere
într-un procent mai mic comparativ cu soiul Density 4 (figura 3 şi 4).
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Producţia obţinutǎ la înfiinţarea culturilor
în epoca de toamnǎ
la desimea de un milion plante /ha
(t/ha)
17.66

Ramata rossa di Milano

22.7

Density 4

Fig. 3

Producţia obţinutǎ la înfiinţarea culturilor
în epoca de toamnă
la desimea de douǎ milioane plante/ha
(t/ha)
14.52
Ramata rossa di Milano

25.16

Density 4

Fig. 4.
Calitatea comercialǎ cea mai ridicatǎ a bulbilor s-a obţinut la variantele de culturǎ
înfiinţate primǎvara care au înregistrat la calitatea I-a un volum de 49,85 t/ha la soiul
Density 4, la desimea de un milion plante/ha şi de 43,75 t/ha la soiul Ramata rossa di
Milano, la aceeaşi desime, în condiţiile unui procent foarte ridicat faţǎ de total de 96,12% în
primul caz şi de 86,77% în al II–lea caz (figura 5 şi 6).
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Producţia obţinutǎ la calitatea I-a, din total,
la soiul Density 4, în epoca de primǎvarǎ,
la desimea de un milion plante/hectar
(t/ha)
49.85

51.86

Total
Calitatea I-a

Fig. 5.

Producţia obţinutǎ la calitatea I-a, din total,
la soiul Ramata rossa di Milano,
în epoca de primǎvarǎ,
la desimea de un milion pl./ha
(t/ha)
Total

43.75
50.42

Calitatea I-a

Fig. 6.
Cele mai mari valori ale consistenţei pulpei au fost înregistrate, atât la soiul Density 4
cât şi la Ramata rossa di Milano, la desimea de douǎ milioane plante/ha semănate în epoca
de primǎvarǎ. Soiul Density 4 a înregistrat valori mai mari ale densitǎţii pulpei decât Ramata
rossa di Milano indiferent de epoca de semǎnat sau desimea folositǎ. Epoca de semǎnat,
soiul şi desimea plantelor în culturǎ au influenţat direct consistenţa bulbilor.
Densitatea bulbilor a fost exprimatǎ în unitǎţi de masǎ raportate la unitatea de volum
şi s-a corelat cu consistenţa lor.
Un alt caracter de apreciere a valorii bulbilor în alimentaţie, gustul, a fost evaluat
prin note, pe baza unui barem cu scala de la 1 la 5. Cele mai mari note, le-au obţinut bulbii
soiului Ramata rossa di Milano, în toate variantele experimentale, având gustul dulce, uşor
picant.
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Conţinutul în substanţǎ uscatǎ solubilǎ a înregistrat valoarea cea mai ridicatǎ la soiul
Density 4, la desimea de douǎ milioane plante/ha (9,61%), caz în care a depǎşit soiul Ramata
rossa di Milano cu 9,3%.
În bulbii soiului Ramata rossa di Milano substanţa uscată solubilă a avut valori mai
scăzute (8,67 – 8,98%) faţă de soiul Density 4 ( 9,19 – 9,61% ).
Conţinutul în substanţă uscată, a bulbilor, a fost influenţat semnificativ, de desimea
plantelor în cultură şi de epoca de semănat.
La ambele soiuri, valorile cele mai mari s-au înregistrat în epoca de primǎvarǎ, la
desimea de douǎ milioane plante/ha. Valoarea minimǎ s-a înregistrat, la ambele soiuri, în epoca
de toamnǎ, la desimea de un milion plante/ha.
Studiind conţinutul în acid ascorbic din bulbii de ceapǎ, putem afirma cǎ soiurile
analizate acumuleazǎ cantitǎţi diferite în funcţie de desimea plantelor. Astfel soiul Density 4,
la desimea de douǎ milioane plante/ha a înregistrat un conţinut de vitamina C de 12,43
mg/100 g depǎşind soiul Ramata rossa di Milano cu 9,4%.
În ambele cazuri, influenţa epocii de înfiinţare a culturilor şi desimea de semǎnare, a
fost semnificativǎ.
Cantitatea cea mai mare în ceea ce priveşte conţinutul în zahǎr s-a înregistrat în epoca
de primǎvarǎ, la desimea de douǎ milioane plante/ha, având valoarea de (8,14 g/100 g s.p.)
la soiul Ramata rossa di Milano şi (7,22 g/100 g s.p.) la soiul Density 4.
Aciditatea bulbilor, corelatǎ în mare masurǎ cu conţinutul acestora în vitamina C,
exprimatǎ în (%), influenţatǎ semnificativ de epoca de înfiinţare a culturilor şi desimea de
semǎnare, a fost mai mare la soiul Density 4 (0,83), faţǎ de soiul Ramata rossa di Milano
(0,62). Ambele valori au fost înregistrate în epoca de primǎvarǎ, la desimea de douǎ
milioane plante/ha.
Producţia globală în funcţie de soi, epoca de semanat şi desime, precum şi de nivelul
şi calitatea producţiei fizice a fost cuprinsǎ între 12487 lei/ha şi 45994 lei/ha. Cea mai
ridicată valoare a producţiei globale s-a înregistrat la soiul Ramata rossa di Milano, în epoca
de primavarǎ, la desimea de douǎ milioane plante/ha, iar cea mai scazutǎ la soiul Density 4,
în epoca de toamnǎ, la desimea de douǎ milioane plante/ha.
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Cheltuielile totale variazǎ între 34714 lei/ha şi 35554 lei/ha la soiul Density 4, iar la
soiul Ramata rossa di Milano între 34834 lei/ha şi 35794 lei/ha.
Profitul a fost cuprins între 3144 lei/ha şi 10200 lei/ha.
Aceste valori au fost influenţate de preţul seminţelor şi de nivelul producţiei realizate
iar veniturile obţinute/ha au fost influenţate de preţul mediu de valorificare a producţiei.
Preţul de cost a avut limitele 0,61 lei/kg şi 2,45 lei/kg, cel mai scăzut fiind la soiul
Ramata rossa di Milano, epoca de primavarǎ, la desimea de douǎ milioane plante/ha iar cel
mai mare la soiul Density 4, epoca de toamnǎ, la desimea de douǎ milioane plante/ha.
Condiţiile pentru cultura cepei, prin semănat direct, în bazinul legumicol Gherla, sunt
favorabile şi se recomandă extinderea acestei metode de culturǎ, cultura cepei în zonǎ
fǎcându-se exclusiv prin arpagic. Recomandǎm folosirea în cultură pe scarǎ largǎ a celor
două soiuri de ceapă Density 4 şi Ramata rossa di Milano, foarte productive, şi cu bulbi de
bunǎ calitate, soiuri care se comportǎ foarte bine în condiţiile pedoclimatice ale bazinului
râului Someşu Mic.
Înființarea culturilor de ceapǎ, prin semănat direct, utilizând cele douǎ soiuri, sǎ se
realizeze în prima decadǎ a lunii martie deoarece plantele din culturile înfiinţate în prima
decadǎ a lunii septembrie emit tulpini florifere (vernalizeazǎ);
Recomandăm soiul Ramata rossa di Milano, semǎnat în epoca de primavarǎ, la
desimea de douǎ milioane plante/ha, datorită producțiilor superioare, de peste 58 t/ha,
realizate în bazinul legumicol Gherla.
Pentru cultura cepei destinată consumului în stare crudǎ se recomandă soiul Ramata
rossa di Milano de ceapă roşie, iar pentru cultura cepei destinatǎ industrializării sau ca şi
condiment pentru obţinerea preparatelor culinare şi a conservelor, se recomandă soiul
Density 4.
Culturile de ceapă se vor înfiinţa prin folosirea schemei de semănat cu cinci rânduri
pe strat (40+25+25+25+25 cm), pe teren modelat în straturi cu lǎţimea la coronament de 140
cm, la o adâncime de 3 cm, cu norma de sămânţă de 4,0 kg/ha la desimea de un milion
plante/ha şi de 8,0 kg/ha la desimea de douǎ milioane plante/ha.
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Se recomandǎ continuarea cercetǎrilor folosind şi alte cultivaruri valoroase româneşti
sau strǎine cum sunt: Katty, Vitez, Electric şi Sibir,

Copper Ball F1, Pegase F1 şi

Mississippi F1, Calatis F1 şi Histria F1, care ar putea depǎşi producţia de peste 58 t/ha
obţinutǎ în cercetǎrile noastre în condiţiile specifice zonei Gherla, jud. Cluj, România.
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