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INTRODUCERE

Grădinăritul a fost dintotdeauna o preocupare primordială a omului, în toate epocile
existenței sale. Inițial o ocupație care i-a asigurat supraviețuirea, horticultura s-a transformat
treptat, pe măsură ce, eliberat de povara procurării hranei de fiecare zi, omul a privit natura ca pe
o sursă de frumos, metamorfozând astfel truda zilnică într-o adevărată artă: peisagistica.
În căutarea sa neobosită, grădinarul a privit spre plantele care se ridicau din bulgării de
țărână spre lumina soarelui – unele crescând drepte și puternice, altele mai plăpânde, dar
purtătoare de minunății colorate – și le-a ales cu grijă pe acelea care se asemănau cu aspirația sa.
A pus deoparte buruienile, „spinii și pălămida” care îi cotropeau ogorul, și a luat aproape de sine
pe cele ce purtau în ele valorile pe care le căuta asiduu: bogăția, culoarea, frumusețea. Acolo,
printre acele nestemate ce sclipesc în sălbăticia crângului, a găsit și clematitele: vrejuri timide ce
se ridică spre soare, purtând în aspirația lor spre lumină și căutarea sa tainică, în nenumărate flori
viu colorate.
Această aducere a comorii găsite în varii locuri, în spontan, până lângă casă, acest efort
de alegere, păstrare, sau dimpotrivă, de amplificare a caracterului decorativ al unei plante, a
constituit și sursa de inspirație a acestei lucrări. Scopul cercetării de față a fost așadar acela de a
îmbunătăți sortimentul de specii ornamentale din peisajul autohton, prin identificarea și
înțelegerea modului de cultură a clematitelor ce vegetează în mediul spontan din România, și
introducerea lor în amenajarea grădinilor.
Au fost analizate trei specii de clematite – Clematis alpina, C. integrifolia și C. recta – în
arealele lor naturale, alături de o specie orientală sempervirescentă: C. armandii. Ceea ce s-a
intenționat a fost studierea modului în care aceste plante se comportă în cultura containerizată,
pentru a răspunde cât mai bine evoluției compexe a grădinilor contemporane, în care spațiul este
din ce în ce mai limitat de suprafețele construite.
A fost concepută o experiență trifactorială, cu patru specii de Clematis, cultivate în cinci
moduri diferite (patru tipuri de containere și respectiv la sol) și două tipuri de expunere a
plantelor la lumină (expoziții însorite și umbrite). Astfel, din interacțiunea celor 4 specii de
Clematis x 5 tipuri de containere x 2 expoziții, au rezultat 40 de variante experimentale.
Teza de doctorat este structurată în șase capitole principale cuprinse în două părți
distincte, analizând mai întâi stadiul actual al cunoașterii clematitelor și generalități despre
biologia și ecologia acestor specii ornamentale, introducând materialul și metoda de lucru,
prezentând apoi rezultatele și discuțiile legate de acestea, pentru ca la final să fie conturate
câteva concluzii și recomadări. La acestea se adaugă bibliografia și rezumatele – în limba
română și în limba engleză. Pentru realizarea tezei, au fost consultate 140 de surse bibliografice:
cărți, lucrări de specialitate, articole științifice și site-uri, atât din țară cât și internaționale. Datele
prelucrate au fost organizate în numeroase tabele, figuri, grafice și planșe.
Pe parcursul celor patru ani de doctorantură, am beneficiat de îndrumarea neprețuită a
domnului Prof. dr. Radu E. Sestraș, ale cărui sfaturi și îndemnuri m-au determinat să duc la bun
sfârșit acest demers, și al cărui aport la formularea rezultatelor a fost esențial.
De asemenea, doresc să adresez mulțumiri doamnei Șef de lucrări dr. Adriana Sestraș
pentru sprijinul acordat în prelucrarea statistică a datelor experimentale, precum și în înțelegerea
și interpretarea biodiversității clematitelor. Mulțumesc doamnei Șef lucrări dr. Erzsebet Buta
pentru colegialitate și deschidere, d-lui Conf. dr. Claudiu Bunea pentru sfătuire, d-rei dr. ing.
Adriana Baciu pentru ajutorul acordat, și d-nei dr. ing. Agnes Bors pentru sprijinul nemijlocit.
Nu în ultimul rând, trebuie să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice de la Școala
Doctorală: d-lui Prof. dr. Viorel Mitre (pentru suportul deosebit acordat pe parcursul anilor de
doctorantură), d-lui Prof. dr. Marin Ardelean, d-nei ing. Rodica Oană, precum și tuturor colegilor
din cadrul U.S.A.M.V. pentru înțelegerea și deschiderea de care au dat dovadă.
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PARTEA I-a – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND GENUL CLEMATIS
CAPITOLUL I – STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII PRIVIND CULTURA ȘI
AMELIORAREA PLANTELOR DIN GENUL CLEMATIS
1.1. IMPORTANȚA ȘI RĂSPÂNDIREA SPECIILOR DIN GENUL CLEMATIS
Cuprinzând aproape 300 de specii cunoscute astăzi şi peste o mie de soiuri, hibrizi şi
cultivaruri, genul Clematis este o adevărată vedetă a plantelor volubile cultivate pentru
înfrumuseţarea grădinilor [LINDGREEN, 2007]. În ciuda faptului că genul nu are – asemenea
trandafirilor, crinilor sau altor specii horticole – un trecut foarte îndepărtat, fiind relativ recent
introdus în cultură (în secolul al XVI-lea) [CHESSHIRE, 2004], clematitele sunt considerate
printre cele mai diverse, răspândite şi apreciate plante ornamentale de grădină.
Pentru colecţionari, botanişti, amelioratori sau grădinari, genul Clematis depăşeşte cu
mult alte specii florifere, acesta exercitând o fantastică atracţie, datorită posibilităţilor aproape
nelimitate de combinare în obţinerea de noi hibrizi. Forma şi culoarea florilor, frunzişul şi
formaţiunile semincere sunt atât de variabile, încât cu greu pot fi considerate ca aparţinând unui
singur gen botanic.
Desigur, unele specii nu sunt neapărat decorative, ci au mai mult valoare pentru
colecţionarii pasionaţi sau pentru grădinile botanice. Altele însă au devenit adevărate locuri
comune, precum Clematis x jackmanii, unul dintre cele mai răspândite soiuri în cultură, C.
armandii – cu buchetele sale încovoiate de flori parfumate, încadrate de frunze mari, lucioase şi
sempervirescente – sau C. montana şi numeroasele sale varietăţi şi cultivare, ce se poate căţăra la
înălţimi remarcabile, etalând cascade de flori albe sau roz la sfârşitul primăverii. Unele specii se
dezvoltă intens, atingând înălţimea de 15-20 m (de exemplu specia spontană C. vitalba), altele se
târăsc pe sol, sau au port erect ce nu depăşeşte în înălţime 10-15 cm. Unele – asemeni celor
native din Europa C. integrifolia și C.recta – se comportă ca şi perene geofite, pe când
majoritatea speciilor de clematite au portul volubil, cu aspect de liane. Parfumul produs de unele
varietăţi – cum ar fi C. recta din Europa centrală sau C. flammula din sudul Europei – este de-a
dreptul irezistibil. Acest caracter puternic parfumat al florilor nu a fost încă introdus – încă – şi la
varietăţile cu flori de dimensiuni mari [EVISON, 1998].
Apărute începând cu anul 1850, cultivarurile cu flori mari – fie că proveneau din Japonia
sau de la amelioratorii britanici sau europeni – au lărgit cu mult spectrul de forme şi culori ale
florilor. Perioada de înflorire şi durata de persistenţă a acestora variază mult în funcţie de specie,
extinzând astfel foarte mult sezonul florifer al clematitelor. În prezent, dacă alături de grădina
clasică, în aer liber, utilizăm o verandă sau o seră rece, este posibil să avem flori de Clematis dea lungul unui întreg an, cultivând aici specii sau soiuri din zone cu climat mai blând,
mediteranean sau sub-tropical.
1.2. UTILIZAREA SPECIILOR DIN GENUL CLEMATIS
1.2.1. În scop medicinal
Conform unui studiu relativ recent, există 26 de specii de Clematis utilizate în mod curent
în medicina tradițională, cu precădere în China, pentru a oferi tratament în cazuri de tulburări
nervoase, sifilis, gută, malarie, dizenterie, reumatism, astmă, anti-inflamator, diuretic, antitumoral și anti-bacterian [CHAWLA ş.a., 2012].
De altfel, medicina tradiţională pomeneşte despre C. integrifolia (sub denumirea populară
de „dosnică vânătă”) ca fiind o buruiană de leac utilă! Sub formă de infuzie (din planta uscată),
acest ceai se spune că ajută în ameliorarea afecţiunilor ginecologice ale femeilor sub formă de
spălături şi băi locale, sau pentru uz intern, ca ceai îndulcit cu miere (consumat de 3 ori pe zi)
ajută la diminuarea durerilor şi sângerării menstruale.
5

TEZĂ DE DOCTORAT

VALENTIN SEBASTIAN DAN
1.2.2. Utilizarea în scop culinar

Fiind plante relativ toxice, nu se recomandă utilizarea clematitelor în scop culinar. Sporadic,
în unele comunități locale, lăstarii tineri de C. vitalba sunt utilizați pentru aromatizarea unor
mâncăruri [FLORA R.P.R., 1953]. Primăvara, aceiaşi lăstari tineri sunt păscuţi uneori de capre.
Florile unor specii de clematis sunt melifere, iar din ramurile de curpen-de-pădure se împletesc coșuri
sau se confecționau mai demult curmeie (de altfel, denumirea de curpen se pare că provine de la
această întrebuințare a lăstarilor de C. vitalba).
1.2.3. Utilizarea în scop ornamental
Desigur că utilizarea în scopuri ornamentale este principala folosință a clematitelor.
Acestea înfrumusețează grădinile, prin amplasarea lor pe diverse suporturi: pergole, treiaje,
garduri, obeliscuri, arcade; unele specii și soiuri cu creștere viguroasă fiind utilizate inclusiv ca
plante tapisante, cățărătoare, ce utilizează ca suport vegetația arborescentă, sau acoperă suprafețe
de sol sau de stâncărie. Desigur, cu precădere în cazul clematitelor cu vigoare mare de creștere,
se pune problema menținerii acestora la un nivel acceptabil de extindere, prin tăieri dirijate.
Varietatea genului ne oferă posibilitatea să utilizăm clematitele în foarte multe compoziţii
peisagere: cele agăţătoare se pot folosi în combinaţie cu trandafirii, pot îmbrăca un perete, sau
pot invada un arbore. Cu speciile erbacee se pot realiza borduri colorate, sau delimitări joase.
Există chiar şi varietăţi repente, care pot fi folosite cu succes în amenajarea alpinariilor.
Utilizarea clematitelor ca plante de grădină presupune însă cunoașterea biologiei acestora
și necesităților particulare de cultură, de aceea răspândirea lor ca specii ornamentale în țara
noastră este oarecum limitată.
Datorită florilor abundente, viu colorate, clematitele sunt tot mai dorite în decorarea
grădinilor. Culorile sub care apar florile acestora sunt: alb, roz (cu diverse graduări), roșu, mov,
albastru, galben, și desigur combinații ale acestora în cadrul florilor variegate sau bicolore (cel
mai adesea o culoare de bază alături de alb).
Alături de întrebuințarea peisageră, clematitele mai sunt folosite sporadic și în arta
buchetieră, ca flori tăiate. În țara noastră, această utilizare a clematitelor este aproape
necunoscută, pe de o parte ele nefiind prezente pe piața de profil (ca fire), și neexistând literatură
sau studii în acest sens.
1.3. ORIGINEA ȘI SISTEMATICA GENULUI CLEMATIS
CLASIFICAREA BOTANICĂ
Încrengătura: Plantae – plante
Subîncrengătura: Tracheobionta – plante vasculare
Superdivizia: Spermatophyta – plante cu seminţe
Divizia: Magnoliophyta – plante cu flori
Clasa: Magnoliopsida – dicotiledonate
Subclasa :Magnoliidae
Ordinul: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Genul: Clematis L. – clematită, curpen, clocoţei
Descrierea tuturor habitatelor de provenienţă a speciilor de Clematis presupune un efort mult
prea cuprinzător, dar per ansamblu, majoritatea speciilor de clematite din climatul temperat se găsesc
în areale umede, unde rădăcina lor găseşte locuri umbroase, adesea pe calcare [EVISON, 1998].
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1.4. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE ŞI GENETICE ALE
PRINCIPALELOR SPECII DE CLEMATIS
După cum s-a menționat deja în capitolul precedent, genul Clematis cuprinde numeroase
specii, a căror caracteristici generale sunt asemănătoare cu a majorității genurilor aparținând
familiei Ranunculaceae (Anemone, Aquilegia, Caltha, Helleborus, Pulsatilla, Ranunculus ș.a.).
Ca o caracteristică generală, ce se regăsește în chiar originea numelui familiei Ranunculaceae
(rana = broască), este preferința majorității reprezentanților acestei familii – inclusiv a
clematitelor – pentru locuri umede, bine aprovizionate cu apă.
Tot ca și caracteristici generale pot fi enumerate: frunze în general opuse, flori de regulă
solitare, sau uneori în grupuri (inflorescențe), și cel mai adesea hermafrodite, înveliș floral (de tip
perigon petaliod) alcătuit din 4, 5, 6 sau mai multe tepale albe sau colorate (albastru, roz,
galben), stamine foarte numeroase, ovare și stile numeroase, iar fructele aproape fără excepție
fiind achene sau foliculi. Genul Clematis este singurul din cadrul familiei care include un mare
număr de specii cățărătoare, semi-lemnoase sau lemnoase, dar și arbuști, subarbuști (de tipul
geofitelor semi-rustice) sau specii erbacee [TOOMEY & LEEDS, 2001].
1.4.1. Biologia şi morfologia clematitelor
Se poate afirma despre genul Clematis că este genul cu diversitatea cea mai mare din
cadrul familiei Ranunculaceae. Clematitele prezintă o mare variabilitate fenotipică, deeoarece, în
cadrul genului, sunt prezente forme foarte diverse de tipologii, atât ca habitus de creștere (plante
lemnoase volubile, geofite semi-rustice cu tulpini sufrutescente și port arbustiv, specii
subarbustive sau erbacee), cât și ca foliaj (caduc sau sempervirescent), caractere ale florilor sau a
fructelor. Ca și caractere comune, cele mai pregnante sunt cele referitoare la poziția mugurilor –
cel mai adesea opusă, doar excepțional alternă – și poziția florilor sau inflorescențelor – cel mai
adesea terminală, pe lăstari anuali.
1.5. EXIGENȚE ECOLOGICE ALE CLEMATITELOR
Clematitele sunt specii de plante care în general vegetează în areale temperate, mai ales în
zone de pădure sau de silvostepă, și necesită pentru o bună dezvoltare un climat temperat umed,
cu ploi mai abundente în prima parte a sezonului de vegetație. În cazul clematitelor volubile,
amplasarea acestora în așa fel încât rădăcina să se afle într-o poziție răcoroasă este benefică
[GOOCH, 2011], deoarece în mediul natural, majoritatea sunt specii de pădure, situație în care
partea bazală a plantei se află în solul umed și răcoros, bogat în litieră, iar partea aeriană se
cațără pe vegetația din proximitate, vegetând optim la partea superioară a coroanei arbuștilor sau
arborilor folosiți ca suport.
Pentru cele patru specii studiate, există particularități specifice, în funcție de proveniența acestora.
1.6. PARTICULARITĂȚI TEHNOLOGICE DE CULTURĂ
Clematitele au cerințe de cultivare diferențiate în funcție de tipul de creștere pe care îl
dezvoltă: volubile sau arbustive. În general, cultura clematitelor ca plante ornamentale de
grădină presupune amplasarea acestora în locuri luminoase, cu sol fertil, iar aspectul cel mai
important în reprezintă asigurarea unui regim hidric adecvat, respectiv clematitele fiind mari
consumatoare de apă pentru a se dezvolta optim, ele vor necesita irigare suplimentară.
Pentru plantarea clematitelor volubile, este necesară inițial alegerea unui loc adecvat, în
apropierea unui arbust sau arbore pe care acestea să se cațere, sau amplasarea acestora acolo
unde există un sistem de susținere adecvat.
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1.6.1. Împărțirea clematitelor pe grupe

Există o amplă dezbatere, la nivel internațional, în legătură cu împărțirea clematitelor pe
grupe [GREY-WILSON 2000, JOHNSON 2000, ș.a.]. În principal, există două criterii de
împărțire a clematitelor: din punct de vedere botanic, respectiv după modul de decorare
(înflorire) a acestora.
O clasificare „botanică” a clematitelor este redată mai jos [GREY-WILSON 2000].

O altă clasificare a clematitelor, în funcție de tipul florii și momentul înfloririi, este
propusă mai jos [HOWELLS 1994]:
Clematis sp.
Cu flori mari
Cu flori mici
Înflorire timpurie
Înflorire târzie
1. Grup sempervirescente
1. Grupul erbacee
(C. armandii)
(C. integrifolia, C. recta)
Înflorire
Înflorire 2. Grupul Alpina
2. Grupul Viticella
(C. alpina)
timpurie
târzie
3. Grupul Macropetala
3. Grupul Texensis
4. Grupul Montana
4. Grupul Orientalis
5. Grupul pt. stâncării
5. Grupul Cățărătoare târzii
1.6.2. Producerea materialului săditor
Pe plan mondial, cererea de clematite are un trend ascendent, în ultimul deceniu
[GOOCH, 2011]. Producătorii cei mai mari sunt S.U.A., Marea Britanie, Franța, Polonia.
Făcând abstracție de înmulțirea „industrială” a clematitelor, care se desfășoară în instituții
înalt specializate, și utilizând personal cu înaltă calificare, tehnologii și produse concepute
special pentru acest scop clematitele se înmulțesc în mod obișnuit prin două modalități
principale: generativ, prin semințe, și vegetativ, prin mai multe modalități.
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1.6.3. Lucrări de tăiere specifice aplicate clematitelor
Fiind atât de diverse din punct de vedere a dezvoltării biologice și a morfologiei botanice,
clematitele se împart în mai multe grupe și în ceea ce privește tăierile care li se aplică pentru o
mai bună înflorire [GOOCH, 2011].
Majoritatea autorilor împart clematitele în trei grupe mari de tăiere, după cum urmează:
Grupa I – cuprinde majoritatea speciilor, soiurilor și hibrizilor cu înflorire precoce,
primăvara timpuriu. Din această grupă fac parte C. alpina, C. armandii, precum şi clematitele
din grupul ‘Montana’.
Grupa II – conține clematitele cu flori mari, care înfloresc abundent în timpul verii, pe
lăstarii din anul precedent: specii și hibrizi de C. languinosa, C. patens, inclusiv C. x
‘Jackmanii’.
Grupa III – include numeroase specii și soiuri care înfloresc pe lăstarii din anul curent:
C. viorna, C. viticella, C. vitalba, precum și clematitele erbacee (C. integrifolia și C. recta).
CAPITOLUL II – STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII PRIVIND UTILIZAREA ȘI
VALORIFICAREA CLEMATITELOR
2.1. VALORIFICAREA CULTIVARURILOR NOI DE CLEMATITE
ÎN FUNCȚIE DE PARTICULARITĂȚILE ECOLOGICE ȘI TEHNOLOGICE
Există o preocupare intensă, la nivelul producției horticole și a aplicațiilor peisagere, cu
privire la producerea și promovarea clematitelor – atât a speciilor și soiurilor tradiționale, care șiau probat succesul de-a lungul anilor, în cadrul expozițiilor de profil, a concursurilor
internaționale, sau în parcuri și grădini, cât și a noilor hibrizi și soiuri, care vin să completeze și
să amplifice diversitatea de intrări – ca nume înregistrate – deja existente în cataloagele
internaționale ale cultivatorilor de clematite.
Provocările pe care le au de întâmpinat creatorii de noi varietăți de clematite sunt cele care
se referă la: dimensiunea și culorile florilor; caracterul „dublu” al perigonului petaloid; prelungirea
perioade de înflorire; variegarea coloritului tepalelor; vigoarea de creștere – mai mare pentru
clematitele volubile sau dimpotrivă, mai mică pentru cele destinate stâncăriilor sau ghivecelor;
caracterul decorativ al frunzișului; rezistența sporită la atacul diverșilor agenți patogeni și multe
alte aspecte care întregesc profilul atât de divers al membrilor acestui gen botanic.
2.1.1. Pe plan internațional
Clematitele sunt cultivate aproape pretutindeni în lume, de mai bine de 500 de ani
[GÂLĂ, 2005]. Europa a fost martora evoluţiei utilizării speciilor acestui gen de-a lungul anilor,
deși o mare parte din aceste specii au provenit din Asia şi America, contribuind, prin încrucișări,
la crearea de noi soiuri şi hibrizi. Primele mărturii despre clematitele ornamentale le găsim în
literatura europeană, mai ales în manuscrise provenite din Germania, Suedia și Marea Britanie.
Meritul pentru introducerea şi creşterea primului hibrid cunoscut, în jurul anului 1835, îi
revine lui John Andrew Henderson, specialist la o pepinieră de ananas din St.John's Wood,
Londra. Încrucişând С. integrifolia şi C. viticella, a obținut C. x hendersonii, denumită ulterior
C. x diversifolia 'Hendersonii'. După apariția primului hibrid, mulţi pepinierişti din Marea
Britanie şi Europa s-au angajat în dezvoltarea unui program de hibridare care să producă tot mai
multe varietăţi clematite, cu flori mari, divers colorate.
La scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial, interesul pentru cultivarea
clematitelor a fost reînnoit în Marea Britanie, genul Clematis recăpătându-şi popularitatea în
rândul plantelor decorative de grădină. Pepinieriști consacrați au pus la dispoziția publicului
specii şi hibrizi noi, produși în Europa, Asia, sau America de Nord.
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2.1.2. Pe plan național

Pentru promovarea pe plan local (național) a noutăților în materie de clematite, este
nevoie de o bună cunoaştere a speciilor genului Clematis, dar şi de posibilitatea de a le
achiziţiona. La ora actuală, în ţara noastră gama de clematite nu este foarte diversificată, iar
literatura de specialitate cu referire strictă la clematite poate fi descrisă în cel mai bun caz ca
„modestă”. De altfel, Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul
2014, elaborat de către I.S.T.I.S. (Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor) nu
citează nici un soi de Clematis omologat pentru țara noastră.
De altfel, studiul de piață1 efectuat în cadrul prezentei cercetări doctorale a confirmat
gradul redus de cunoaștere a clematitelor la nivel local, în general, printre cetățenii din orașul
Cluj-Napoca. Considerând Clujul ca un centru cultural important, este predictibil să anticipăm
că, la nivel național, gradul de cunoaștere și utilizare a clematitelor nu este mai mare, ci,
dimpotrivă, mai mic decât în cazul orașului Cluj. Din datele pe care le deținem la ora actuală, se
confirmă faptul că în orașele din vestul României, și în București, gradul de cunoaștere și
utilizare a clematitelor este mai mare decât în restul țării.
2.2. ORGANISME NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE CU ACTIVITĂȚI ȘI ATRIBUȚII
PRIVIND CULTURA ȘI AMELIORAREA CLEMATITELOR
La nivel național, nu se cunoaște existența vreunei organizații specializate în cultivarea și
promovarea clematitelor, așa cum este cazul trandafirilor (societatea „Amicii Rozelor”) sau a
pomilor și arbuștilor fructiferi (S.R.H., S.H.S.T. ș.a.). Pepinierele din România nu produc decât
la un nivel foarte limitat clematite, astfel că într-o proporție covârșitoare, soiurile și hibrizii de
Clematis sunt importați. Preocuparea pentru producerea de clematite nu este foarte mare,
probabil și datorită gradului mai mare de dificultate în ceea ce privește producerea materialului
săditor, pe de o parte, și cererii relativ reduse pentru clematite, datorită unei insuficiente
cunoașteri a acestora de către populație.
La nivel internațional, există destul de numeroase organizații care sunt specializate pe
cultivarea și răspândirea clematitelor. Dintre acestea, se vor enumera câteva, mai importante:
- International Clematis Society (www.clematisinternational.com), cu scopul declarat în
actul de constituire de a „stimula cooperarea internațională în vederea cunoașterii și
cultivării plantelor aparținând genului Clematis, pentru educarea membrilor proprii și a
comunităților de horticultori din întreaga lume”;
- British Clematis Society (www.britishclematis.org.uk);
- The Rogerson Clematis Collection (USA, www.rogersonclematiscollection.org);
- Eesti Elulôngaklubi (Societatea Clematitelor din Estonia, www.hot.ee);
- Clematis Queen (USA, https://secure.clematisqueen.com);
- Thorncroft Clematis (UK, www.thorncroftclematis.co.uk).
Alături de acestea, organisme internaționale de certificare a plantelor, cum este UPOV
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants), cu sediul în Elveția, au în
vedere stabilirea normelor generale de conduită în ceea ce privește omologarea noilor soiuri și
hibrizi de plante, inclusiv de clematite.

1

Studiu de piață efectuat la nivelul orașului Cluj-Napoca.
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PARTEA a II-a – PREZENTAREA CERCETĂRILOR PROPRII
CAPITOLUL III – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR
MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

3.1.

Tema de cercetare a fost aleasă în urma observării, pe de o parte, a unei tendințe tot mai
accentuate în grădinăritul peisager contemporan, și anume reducerea – în mediul urban – a
spațiilor verzi, și pe de altă parte a spațiului antropic locuit – casa omului de astăzi – care tinde și
aceasta să dețină din ce în ce mai puțin loc pentru grădină, sau pentru vegetație în general. În
ultimele decenii, majoritatea locuințelor nou construite sunt de tip imobile cu apartamente,
blocuri sau mini-cartiere de case unite, înșiruite, care dețin tot mai puțin teritoriu vegetat. În
acest context, al „miniaturizării” locului ocupat de plante – cu referire la terenul ocupat de
vegetație ca „grădină” – o soluție poate fi cultivarea plantelor în ghivece, containere, jardiniere,
sau alte elemente constructive cu destinație specifică.

3.2.

NOUTATEA, IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI

În țara noastră, cultivarea plantelor ornamentale de exterior în containere reprezintă o
modalitate relativ nouă de practică peisageră. Desigur, cultivarea temporară a speciilor
ornamentale – cel mai adesea anuale – în jardiniere sau vase decorative, în scopul înfrumusețării
balcoanelor și teraselor pe timpul sezonului cald este un obicei comun, însă menținerea
permanentă a unor plante perene (arbustive sau volubile) în containere, și asigurarea acestora în
mod curent a sistemului de cultură adecvat, reflectă un grad mult mai avansat de cunoaștere a
fiziologiei plantelor și a particularităților de cultivare a acestora în ghivece sau containere.

3.3.

SCOPUL CERCETĂRILOR

Având în vedere argumentele prezentate anterior, scopul cercetărilor din cadrul acestui
demers doctoral a fost valorificarea florei autohtone, în vederea identificării și introducerii în
cultură a unor specii cu potențial decorativ – Clematis alpina, C. integrifolia și C. recta – și în
acest sens, promovarea acestora în cultură containerizată, ca alternativă de actualitate în
grădinăritul peisager contemporan. Analizarea acestora din punct de vedere a caracterelor
ornamentale ‘tari’ – talia plantelor, abundența înfloririi, dimensiunea florilor, forma, culoarea și
gradul de garnisire cu frunze – a constituit o bază de plecare în notarea exemplarelor studiate în
spontan, și alegerea elitelor care au generat materialul biologic pentru realizarea experienței. Toate
aspectele studiate au avut în vedere pretabilitatea speciilor respective la cultura în containere, pe de
o parte, și la integrarea acestora în grădinăritul peisager (landscaping) în general.

3.4.

OBIECTIVELE CERCETĂRILOR

În vederea atingerii scopului propus, au fost stabilite patru obiective majore:
1. inventarierea clematitelor din spațiul „public vizual” din Cluj-Napoca, precum și investigarea
gradului de cunoaștere pentru specia Clematis la nivelul orașului Cluj-Napoca;
2. identificarea și studiul biodiversității unor populații locale valoroase de Clematis alpina,
C. integrifolia și C. recta;
3. studiul comportamentului în cultură containerizată a patru specii de Clematis, în situri
însorite și umbroase: C. alpina, C. integrifolia și C. recta din flora spontană autohtonă,
precum și C. armandii, o specie orientală, introdusă recent în cultură în România;
4. crearea unei colecții de Clematis în cadrul campusului U.S.A.M.V., în vederea unei mai
bune cunoașteri a acestor plante ornamentale de către studenții horticultori și peisagiști.
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CAPITOLUL IV – MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

4.1. EFECTUAREA INVENTARULUI ȘI A STUDIULUI SOCIOLOGIC ÎN CLUJNAPOCA PRIVIND PREZENȚA, CUNOAȘTEREA ȘI INTERESUL PENTRU CLEMATITE
4.1.1. Scopul inventarului și procedura de lucru
Pentru a estima mai bine gradul de cunoaștere și utilizare a clematitelor ca plante
ornamentale în spațiile verzi urbane, cu referite directă la Cluj-Napoca, a fost efectuat un
inventar al prezenței exemplarelor de Clematis (variantele decorative, fără deosebire de specie
sau soi), cu referire la gradul de vizibilitate a acestora în spațiul public.
A fost definit ca „spațiu public” orice zonă care fie se găsește pe domeniul public, comun,
al orașului Cluj-Napoca, fie se află într-un cadru privat, însă este vizibilă din mediul public – de
pe stradă sau trotuar, peste gardul de împrejmuire sau prin transparența acestuia.
Inventarul a fost efectuat pe parcursul a 16 luni, perioadă în care au fost străbătute – pe
jos, cu bicicleta sau cu un mijloc auto – cea mai mare parte din străzile municipiului ClujNapoca. Conform datelor furnizate de Primărie, municipiul Cluj-Napoca însumează 934 străzi, a
căror lungime totalizează peste 660 km. Au fost documentate – prin notare și fotografiere –
exemplarele de clematite întâlnite, notându-se pentru fiecare exemplar: strada, numărul, și –
acolo unde era evident – specia sau soiul.

4.1.2. Scopul studiului și chestionarul utilizat
În cadrul cercetării întreprinse asupra gradului de cunoaștere a clematitelor la nivelul
populației, a fost conceput un chestionar nenominal în cadrul căruia s-a încercat prin întrebări
succinte și ușor de înțeles, cuprinderea unei gamă largi de repere referitoare la tema studiată.
Chestionarul a cuprins un număr de şapte întrebări, dintre care cinci cu referire directă la
problematica cunoaşterii plantelor de Clematis, şi două întrebări cu sens general, de informare.
De asemenea, chestionarul conţine şi o imagine sugestivă, color, cu unul dintre soiurile cele mai
cunoscute de clematite, respectiv C. ‘Jackmanii’. Întrebările formulate au fost atât cu variante de
răspuns de tip „Da” sau „Nu”, cât și posibilități de răspuns descriptiv.
În anul 2013, pe o perioadă de circa 6 luni, respectiv între lunile aprilie și octombrie, au
fost chestionate peste 1.600 de persoane, însă nu toate chestionarele au fost „validate”, respectiv
nu au fost luate în considerare acele chestionare care nu aveau completate majoritatea
răspunsurilor, erau ilizibile, conțineau răspunsuri tendențioase sau licențioase, sau nu au fost
completate deloc. Astfel, în final au fost centralizate datele de pe 1.575 de chestionare, a căror
centralizare va fi prezentată în continuare, atât descriptiv, cât și tabelar sau grafic, acolo unde
modalitatea respectivă este relevantă.
4.2. EVALUAREA BIODIVERSITĂȚII SPECIILOR DE CLEMATIS
DIN FLORA SPONTANĂ ÎN DIFERITE AREALE DIN TRANSILVANIA

4.2.1. Prezentarea siturilor în care s-a evaluat biodiversitatea
Deoarece, în cadrul acestei cercetări, s-a propus analizarea a trei dintre speciile autohtone
de Clematis, s-a avut în vedere și un studiu – nu neapărat exhaustiv – a ceea ce reprezintă
evaluarea în cadrul ecosistemelor a biodiversității speciilor respective, analizate fiecare în arealul
său nativ.
Astfel, după vizitarea și evaluarea a peste 30 de locații din Transilvania în care speciile
studiate sunt întâlnite în flora spontană, au fost selectate ca areale de interes câte trei locații
pentru fiecare specie, după cum urmează:
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pentru Clematis alpina:
1. comuna Măguri-Răcătău, jud. Cluj, (M. Gilăului);
2. localitatea Ic Ponor, comuna Mărgău, jud. Cluj, (M. Apuseni);
3. localitatea Sălciua, jud. Alba, (M. Trascăului, masivul Bedeleu);
- pentru Clematis integrifolia:
1. Rezervația geobotanică „Fânaţele Clujului”, Cluj-Napoca;
2. satul Boju, comuna Cojocna, jud. Cluj, dealul „Straja Mare”;
3. satul Vișea, comuna Jucu, jud. Cluj, dealul „Sărata”;
- pentru Clematis recta:
1. Rezervația geobotanică „Fânaţele Clujului”, Cluj-Napoca;
2. satul Boju, comuna Cojocna, jud. Cluj, dealul Straja Mare;
3. satul Vișea, comuna Jucu, jud. Cluj, dealul Sărata.
Deși se cunoaște faptul că, în cazul vegetației, biodiversitatea este un parametru a cărui
colectare se bazează pe variabilitatea potenţială a unei populaţii de plante şi este dificil de
realizat în natură [SESTRAȘ A., 2013], s-a decis analizarea in situ a populațiilor de Clematis din
arealele descrise anterior. S-a observat că arealele respective sunt destul de stabile, fiind relativ
izolate față de intervenția factorilor antropici, și, pe baza datelor din bibliografia studiată,
populațiile de Clematis sunt relativ constante.
Au fost colectate date referitoare la factorii ecologici pentru fiecare zonă în parte, și ca
procedură de analiză a vegetației, s-a plecat de la studierea fiecărui sit și încadrarea sa într-o categorie
de grupare vegetală cunoscută (tufărișuri și pajiști situate în etajul pădurilor de foioase – nemoral –
respectiv subetajul foioaselor în amestec cu conifere, zona de silvostepă, respectiv de stepă).

4.2.2. Evaluarea fitocenozelor şi repartizarea exemplarelor în spontan
Toate arealele studiate se află în habitate naturale (sălbatice), prezentând doar vegetație
spontană; la distanțe de sute de m sau km față de localități, respectiv la sute sau zeci de m față de
terenuri cultivate (pășuni, fânețe sau culturi agricole).

4.2.3. Situri intravilane (Cluj-Napoca)
Deoarece specia C. armandii își are originea în sud-estul Chinei, fiind introdusă în
România ca plantă ornamentală volubilă, singura posibilitate de a analiza comportamentul
acesteia în climatul local a fost identificarea unor exemplare plantate în diferite situri locale,
studierea lor și apoi alegerea plantei-elită dintre acestea.
Au fost identificate mai multe astfel de situri, unele dintre ele fiind plantate de către
autor, și au fost alese 3, în cartiere diferite ale orașului Cluj-Napoca: Bună Ziua, Iris și Plopilor.

4.2.4. Evaluarea biodiversității cu ajutorul indicilor de biodiversitate
Evaluarea biodiversităţii s-a bazat pe variabilitatea populaţiilor de plante din siturile
supuse studiului, clematitele fiind analizate în funcție de condițiile ecologice în care s-au întâlnit
în flora spontană și asociațiile vegetale în care acestea au crescut.
S-a avut în vedere ca acţiunea de evaluare a biodiversității să fie combinată cu cea de
identificare și colectare a resurselor genetice reprezentate de plante de Clematis cu potențial
decorativ. Scopul urmărit a fost acela de a corela identificarea unor plante cu valoare peisageră cu cel
de conservare a acestora, pentru utilizarea în practica horticolă, în noi lucrări de ameliorare, sau
pentru a asigura stocarea şi perpetuarea unor resurse de germoplasmă de interes la speciile spontane
de Clematis din flora naturală din nord-vestul României.
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4.2.5. Identificarea exemplarelor cu potențial peisager din flora spontană
și multiplicarea acestora
Plantele cu potențial peisager au fost înmulțite vegetativ, obținându-se descendențe
vegetative (clone), care ulterior au fost verificate pentru valoarea lor ornamentală în interacțiunea
genotip x ecotip (condiții de cultură: tip de container, și expoziție: însorită, umbră).
În cadrul fiecărui sit analizat, au fost notate exemplarele de Clematis identificate cu note
de la 1 la 10, apreciindu-se diverse caractere tipice:
- înălțimea generală a plantei;
- numărul de lăstari principali (emiși din rădăcină sau de la baza plantei);
- caracterele florii: culoare, grad de acoperire, parfum, dimensiune (diametru);
- perioada de înflorire;
- abundența, dimensiunea și intensitatea culorii frunzelor.
În final, pe baza notelor obținute, în anul 2010 au fost identificate prin selecție
individuală simplă câteva plante care au prezentat caracteristici decorative evident mai pregnante
față de celelalte exemplare din aceeași specie. Aceste plante – considerate elite – au fost marcate,
extrase și plantate într-un câmp experimental (cu condiții optime de cultură), iar din fiecare
specie spontană (C. alpina, C. integrifolia și C. recta) a fost aleasă o singură plantă, care a fost
ulterior multiplicată vegetativ (despărțirea tufei sau butășire). Procedura a fost identică și pentru
C. armandii, cu mențiunea că exemplarul multiplicat vegetativ a fost ales din cele mai bine
dezvoltate plante identificate pe raza orașului Cluj, în cultură ornamentală, iar acesta nu a fost
transplantat, ci s-au prelevat doar butași pentru înrădăcinare.
În acest fel, s-au asigurat suficiente plante pentru experiența privind studiul cultivării în
containere a clematitelor (120 de exemplare în total pentru fiecare variantă experimentală).
4.3. EVALUAREA VALORII PEISAGERE A GENOTIPURILOR DE CLEMATIS
IDENTIFICATE ÎN FLORA SPONTANĂ
Pentru evaluarea valorii peisagere a clematitelor studiate în spontan, a fost conceput un
algoritm de notare cu note de la 1 la 10, după cum se prezintă în următorul tabel:
Tabelul 4.1. / Table 4.1.
Scara de evaluare a valorii decorative ale speciilor de Clematis identificate în arealele naturale
Evaluation scale for decorative value of Clematis species from natural habitats
Valoarea decorativă generală
General decorative value
Observații
Aprecierea
Nota Simbol Observations
Appreciation
Note Symbol
Foarte slabă
1-2
*
Very poor
Slabă
3-4
**
Poor
Medie
5-6
***
Average
Bună
7-8
****
Good
Excelentă
9-10
*****
Excellent
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4.3.1. Testarea clematitelor cu potențial peisager selecționate din flora spontană și
cultivată. Organizarea experienţelor
Pentru testarea comportamentului clematitelor în cultura containerizată, experiența a fost
organizată prin identificarea plantelor elită din spontan, conform sistemului de notare descris
anterior, recoltarea butașilor, și pregătirea plantelor ce au fost plantate în containere în primăvara
anului 2012. Pentru fiecare dintre cele patru specii, au fost alese câte trei locații de amplasare a
containerelor, cu două tipuri de expoziții fiecare: însorită și umbrită. Toate trei locațiile au fost
din Cluj-Napoca, după cum urmează:
1. str. Cosminului 7 A (cart. Iris);
2. Calea Mănăștur 3-5 (Campusul U.S.A.M.V.);
3. str. Măceșului 41 A (cart. Bună Ziua).
În cadrul fiecărei locații, au fost amplasate, pentru fiecare specie, următoarele variante:
1.container din ceramică în locație însorită;
2.container din lemn în locație însorită;
3.container din plastic în locație însorită;
4.container din metal în locație însorită;
5.plantă la sol în locație însorită;
6.container din ceramică în locație umbrită;
7.container din lemn în locație umbrită;
8.container din plastic în locație umbrită;
9.container din metal în locație umbrită;
10. plantă la sol în locație umbrită.
Materialul biologic studiat
Clematis alpina – butași înrădăcinați provenind de pe planta „elită” selecționată de pe
Valea Răcătăului. Butașii utilizați au fost în anul II, având fiecare doi lăstari viabili formați.
Clematis integrifolia – butași înrădăcinați proveniți de pe planta „elită” selecționată de la
Fânațele Clujului.
Clematis recta – butași înrădăcinați proveniți de pe planta „elită” selecționată de la
Fânațele Clujului.
Clematis armandii – butași înrădăcinați provenind de pe planta „elită” selecționată din
cartierul Bună Ziua.
Tipuri de containere utilizate
Containere din ceramică – ghivece din ceramică (lut ars), produse la Sighișoara, având
orificiu de scurgere și cu capacitate de 12 l.
Containere din lemn – cutii din lemn (cherestea de rășinoase) cu dimensiunea bazei de 15 cm
și înălțimea de 50 cm, cu orificiu în fundul cutiei și având capacitatea de 11 l.
Containere din material plastic – ghivece din plastic, culoare teracota, având orificiu de
scurgere, capacitate de 11 l.
Containere din metal – găleți metalice cu capacitate de 11 l, având un orificiu de scurgere
practicat în fundul găleții.
Toate containerele au fost umplute cu aceeași cantitate și calitate de amestec de sol,
utilizându-se pentru realizarea amestecului: o parte turbă KTS standard; o parte nisip 0-3 mm; o
parte sol luto-nisipos de luncă (din balastieră); o parte compost de frunze din carpen și fag; ½
parte perlit grosier (5-10 mm) o măsură de 75 ml OSMOCOTE FLORA pentru fiecare ghiveci.
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Pentru exemplarele de Clematis plantate la sol, s-a săpat o groapă cu o capacitate de
cca.12-14 l, a fost amplasat un geotextil pe toată suprafața gropii, și apoi a fost umplută cu
același amestec de sol ca și cel pentru containere, în aceeași cantitate (10 l).
Amplasarea clematitelor în ederea evaluării comportării lor în funcție de expoziție
Situri însorite – s-au ales locații care sunt expuse la lumina solară directă în toate
anotimpurile (sudice), fără obstacole pe latura sudică, pe cât posibil cu expunere la soare de
dimineața până seara. Situri umbrite – s-au ales locații care sunt umbrite în mod natural (nordice,
sau la umbra unor arbori cu coronament stufos), beneficiind deloc sau foarte puțin (în lunile de
vară) de lumină solară directă.
A rezultat o experiență trifactorială, cu patru specii de Clematis, cinci tipuri de containere
(patru tipuri suport la ghiveci și cultura la sol) și două tipuri de expunere a plantelor la lumină
(expoziții). Astfel, din interacțiunea 4 specii de Clematis x 5 tipuri de containere x 2 expoziții, au
rezultat 40 de variante experimentale.

4.3.2. Măsurători şi determinări efectuate
Caractere analizate:
Lăstari –
 Numărul lăstarilor principali (bazali) emiși de fiecare plantă
 Lungimea lăstarilor principali (medie, cm)
 Numărul de internodii (medie, nr.)
 Lungimea internodiilor (medie, cm)
Frunze –
 Lungimea totală a frunzei (pețiol+limb, medii, cm)
 Lungimea pețiolului (medii, cm)
 Lungimea limbului principal (terminal - medii, cm)
 Lăţimea limbului principal (medii, cm)
Flori –
 Numărul de flori sau inflorescențe (medii, nr.)
 Numărul de flori în inflorescențe (medii, nr.)
 Diametrul florilor individuale (medii, cm)
4.4. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

4.4.1. Analiza statistică a varianţei
Datele experimentale s-au prelucrat statistic, utilizându-se analiza varianţei (ANOVA),
testul DL (la genotipurile din colecţie) şi testul „t” (la hibrizii pe rădăcini proprii). Metodele de
calcul utilizate în analiza varianţei au respectat instrucţiunile din literatura de specialitate.
Rezultatele au fost prelucrate ca valori medii pe variantă şi prezentate în tabele de sinteză
[ARDELEAN şi colab., 2007].

4.4.2. Analiza genetică a varianţei
Pe lângă analiza varianţei (ANOVA), metoda comparațiilor multiple (Duncan), s-a efectuat şi
analiza genetică a varianţei. S-au aplicat modele diferite de descompunere a varianţelor, pentru
genotipurile din colecţie utilizându-se un model adaptat după Căbulea (1975), Acquaah (2006),
Falconer şi Mackay (1996) în care varianţa dintre clone (genotipuri) s-a considerat indusă de genotip,
iar între plante (indivizi) în interiorul clonelor (genotipurilor) de mediu (Tabelul 4.3).
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Tabelul 4.3. / Table 4.3.
Modelul de descompunere a varianţei fenotipice în varianţa genetică şi de mediu, aplicat pentru
genotipurile (soiuri, specii) din colecţie
Phenotypic variance model for decomposition in genetic and environmental variance, applied to
genotypes (varieties, species) of collection
Varianţa
Sursa de variaţie
GL
Componenţa
Mean sum of squares
Source
df
parametrilor
(MS)
Totală / All
L·n-1
Între clone (genotipuri, forme, soiuri)
L-1
sL2
E2 + n G2
Between clones (varieties)
Între plante în interiorul clonelor
sI2
L n - 1
E2
Between trees into clones (varieties)

4.4.3. Calcularea coeficienţilor de variabilitate şi corelaţie
Coeficienţii de variabilitate s-au calculat în conformitate cu literatura de specialitate,
aplicându-se formulele cunoscute [BOTEZ şi colab., 1995; BOTU şi BOTU, 1997, 2003] şi
respectându-se etapele următoare:
x
Media aritmetică:
x=
n
( x) 2
2
x 
SP 
n
Varianţa:
s2 =

GL
n 1
Abaterea standard:

s=

s2

s
 100
x
Interpretarea valorii coeficientului de variabilitate:
CV% ≤ 10 – variabilitatea caracterului analizat este mică;
CV% = 10-20 – variabilitatea caracterului analizat este medie;
CV% = 20-30 – variabilitatea caracterului analizat este mare;
CV% ≥ 30 – variabilitatea caracterului analizat este foarte mare.
Corelaţiile dintre caracteristicile studiate au fost estimate statistic, prin calculul
coeficienţilor de corelaţie şi stabilirea semnificaţiei acestora, comparându-se valorile calculate cu
cele teoretice, pentru probabilităţile de transgresiune de 5%, 1% şi 0,1%, respectându-se
recomandările din literatura de specialitate (ARDELEAN şi colab., 2007).

Coeficientul de variabilitate:

CV% =

4.4.4. Calcularea coeficienţilor de heritabilitate
Coeficienţii de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns s-au calculat după formulele
consacrate, ţinându-se seama de recomandările din literatura de specialitate (PIEPHO şi
MÖHRING, 2007), în funcţie de hibridările şi modelele utilizate.
- Coeficientul de heritabilitate în sens larg:
sG2
sG2
2
H = 2  2
sP sG  sE2

17

TEZĂ DE DOCTORAT

VALENTIN SEBASTIAN DAN

CAPITOLUL V – REZULTATE ŞI DISCUŢII

5.1. PREZENTAREA REZULTATELOR INVENTARULUI CLEMATITELOR
Datele centralizate ale inventarului clematitelor de pe raza orașului Cluj-Napoca sunt
prezentate astfel:
- dintr-un total de 934 străzi ale municipiului Cluj-Napoca, au fost parcurse un număr de
circa 825 străzi (88,3%);
- au fost inventariate un număr de 477 exemplare de clematite, după cum urmează:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabelul 5.1. / Table 5.1.
Inventarierea clematitelor din orașul Cluj-Napoca
Clematis species inventory in Cluj-Napoca
Nr.
Specificare
%
exemplare
67,7
C. x ‘Jackmanii’
323
7,1
C. armandii
34
5,0
C. viticella ‚Rubra’
24
1,9
C. alpina
9
1,5
C. x ‚Piilu’
7
1,3
C.‚The President’
6
1,0
C.‚Nelly Moser’
5
0,4
C. tangutica ‚Bill MacKenzie’
2
14,0
Clematis neidentificați
67
100,0
TOTAL =
477

Figura 5.3. Prezentarea grafică a inventarului speciilor ornamentale volubile din Cluj-Napoca
Figure 5.3. Graphic presenting inventory of ornamental voluble species in Cluj-Napoca
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5.2. PREZENTAREA REZULTATELOR REFERITOARE LA
CHESTIONARUL DE CUNOAȘTERE A CLEMATITELOR
Tabelul 5.4. / Table 5.4.
Centralizatorul răspunsurilor din chestionarul de cunoaștere pentru genul Clematis
Answers received for the questionnaire about Clematis in Cluj-Napoca
Total chestionare completate: 1.575 / Total questionnaires: 1575
Da / Yes Nu / No
%
Total
Da /
Corect
Incorect
Specificare:
răspunsuri
Nu / No
Obs.
Right
Wrong
Yes
Specification
Total
Incorect
Corect
Corect Incorect
answers
Wrong
Right
Right
Wrong
Întrebarea nr.1
1.575
726
849
46,1
53,9
Denumire corectă:
731
411
320
56,2
43,8
Întrebarea nr.2
968
713
255
73,7
26,3
răspunsuri valide / valid answers
Întrebarea nr.3
715
a.
74
641
89,7
10,3
b.
128
587
17,9
82,1
c.
98
617
13,7
86,3
d.
676
39
94,5
5,5
e.
23
692
3,2
96,8
f.
113
602
84,2
15,8
răspunsuri valide / valid answers
Întrebarea nr.4
715
roșu
715
462
253
64,6
35,4
roz
715
638
77
89,2
10,8
galben
715
59
656
8,3
91,7
portocaliu
715
41
674
94,3
5,7
purpuriu
715
677
38
94,7
5,3
albastru
715
423
292
59,2
40,8
mov
715
709
6
99,2
0,8
alb
715
516
199
72,2
27,8
răspunsuri valide / valid answers
Întrebarea nr.5
715
a.
715
176
539
24,6
75,4
b.
715
714
1
99,9
0,1
c.
715
14
701
2,0
98,0
d.
715
6
709
0,8
99,2
e.
715
544
171
76,1
23,9
f.
715
4
711
0,6
99,4
răspunsuri valide / valid answers
Întrebarea nr.6
1.575
fără studii
1.575
12
0,8
studii medii
1.575
326
20,7
liceu
1.575
795
50,5
facultate
1.575
403
25,6
puost-universitar
1.575
39
2,5
răspunsuri valide / valid answers
Întrebarea nr.7
1.575
fără ocupație
1575
44
2,8
elev
1575
94
6,0
student
1575
315
20,0
angajat (privat)
1575
422
26,8
inginer/specialist
1575
114
7,2
antreprenor
1575
56
3,6
bugetar
1575
363
23,0
(patron)
pensionar
167
10,6

19

TEZĂ DE DOCTORAT

VALENTIN SEBASTIAN DAN

În urma analizei datelor centralizate obținute din completarea chestionarelor de
cunoaștere s-a ajuns la următoarele concluzii:
 clematitele sunt plante ornamentale relativ puțin cunoscute la noi – circa 50% din
persoanele chestionate cunosc aceste plante;
 există o oarecare confuzie în legătură cu modul de creștere a clematitelor, majoritatea
persoanelor cunoscând bine sau foarte bine doar clematitele volubile;
 clematitele cu creștere arbustivă sau sempervirescente se cunosc foarte puțin;
 modul de cultivare a clematitelor în ghivece, containere, este foarte puțin vizibil.
5.3. REZULTATELE STUDIULUI DE BIODIVERSITATE
AL SPECIILOR DE CLEMATIS DIN SPONTAN
5.3.1. Rezultatele obținute în urma calculării indicilor ecologici:
constanța (C), dominanța (D) și indicele de semnificație ecologică (W)
a. Clematis alpina
Conform datelor obținute în siturile studiate, specia C. alpina, se încadrează în intervalul
C3 sau C4 – specie eudominantă, fiind practic întâlnită în toate suprafețele de probă; specie
subrecedentă (D1), numărul de indivizi fiind redus în cadrul suprafețelor de probă, iar
semnificația ecologică pentru C. alpina este W2 – specie accesorie.
b. Clematis integrifolia
Conform datelor obținute în siturile studiate, specia C. integrifolia, se încadrează în
intervalul C3 sau C4 – specie euconstantă, fiind prezentă în toate suprafețele de probă; specie
subrecedentă (D1), numărul de indivizi fiind relativ redus în cadrul suprafețelor de probă,
semnificația ecologică este W2 – specie accesorie.
c. Clematis recta
Conform datelor obținute în siturile studiate, specia C. recta, se încadrează în intervalul
C3 – specie euconstantă; specie subrecedentă (D1), numărul de indivizi fiind relativ redus în
cadrul suprafețelor de probă, semnificația ecologică este W2 – specie accesorie.
5.3.2. Cuantificarea biodiversității în arealele studiate cu ajutorul principalilor indici de
caracterizare a biodiversităţii
Valoarea indicilor utilizați pentru măsurarea biodiversității în piețele de probă analizate în
cele trei situri oferă o imagine comparativă a biodiversității din suprafețele de probă în care s-a
efectuat cuantificarea diversității speciilor, concluzia fiind că gradul de biodiversitate, deși variabil,
înregistrează valori acceptabile, pentru toți indicii studiați (Margalef, Menhinick, Simpson (D),
Simpson 1-D, Simpson (1/D), Shannon (H), McIntosh, echitatea, coeficientul Glisson).
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Tabelul 5.14. / Table 5.14.
Indicii de biodiversitate pentru situl Măguri-Răcătău (C. alpina)
Biodiversity indexes for Măguri-Răcătău site (C. alpina)
Piețele de probă
Indicele de biodiversitate
Sampling areas
Biodiversity index
I
II
III
Indicele Margalef (DMg) /
4,62
4,52
4,49
Margalef index
Indicele Menhinick (DMn) /
1,12
1,04
1,02
Menhinick index
Indicele Simpson (D) /
0,12
0,11
0,12
Simpson index
Indicele de diversitate Simpson (1-D) /
0,88
0,89
0,88
Simpson diversity index
Indicele reciproc Simpson (1/D) /
8,68
9,43
8,48
Simpson reciprocal index
Indicele Shannon-Weaver (H) /
2,47
2,51
2,24
Shannon-Weaver index
Echitatea /
0,71
0,72
0,65
Equity
Indicele McIntosh /
0,68
0,70
0,68
McIntosh index
Coeficientul Glisson /
10,65
10,40
10,35
Glisson coefficient
5.3.3. Afinitatea cenotică (Q, coeficientul Jaccard) analizată la speciile din siturile studiate
a. Clematis alpina
Indicele de similaritate Jaccard a pus în evidenţă asemănarea asociațiilor vegetale pe baza
compoziţiei specifice de la diferitele situri evaluate, dar mai ales a reliefat diferenţele dintre
comunităţile de specii existente (Tabelul 5.23).
S-a remarcat faptul că pe situl Măguri-Răcătău, specia Clematis alpina prezintă o afinitate
foarte ridicată (100%) cu următoarele specii: Dryopteris filis-mas, Hyeracium transsylvanicum,
Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Soldanella montana, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea; pe situl Ic Ponor, C. alpina prezintă o afinitate foarte ridicată (100%) cu
următoarele specii: Dryopteris filis-mas, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Picea
abies, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; iar pe situl Sălciua, C. alpina prezintă o
afinitate foarte ridicată (100%) cu speciile: Dryopteris filis-mas, Luzula luzuloides, L. sylvatica,
Oxalis acetosella, Picea abies, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.
b. Clematis integrifolia
Și în acest caz, indicele Jaccard a pus în evidenţă asemănarea asociațiilor vegetale pe
baza compoziţiei specifice, dar mai ales a reliefat diferenţele dintre comunităţile de specii
existente.
S-a observat că pe situl Fânațele Clujului, specia Clematis integrifolia prezintă o afinitate
foarte ridicată (100%) cu următoarele specii: Convolvulus arvensis, Daucus carota, Festuca
pratensis, F. rubra, Fragaria vesca, Galium verum, Lotus corniculatus, Mentha arvensis, Plantago
lanceolata, Poa pratensis, Primula elatior, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Taraxacum
officinale, Trifolium pratense, T. repens, și Vicia cracca; pe situl Boju, C. integrifolia prezintă o
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afinitate foarte ridicată (100%) cu aproape toate speciile, mai puțin cu: Colchicum autumnale,
Lathyrus odoratus, Ononis arvensis, Rubus caesius, Phragmites australis (66%), respectiv
Primula elatior (33%); iar pe situl Vișea, C. integrifolia nu prezintă afinitate foarte ridicată (100%)
cu nici o specie, doar afinitate ridicată (66%) cu majoritatea speciilor.
Tabelul 5.23. / Table 5.23.
Indicele de similaritate Jaccard la speciile studiate în situl Măguri-Răcătău
Jaccard similarity index for the species at Măguri-Răcătău site

c. Clematis recta
Indicele de afinitate Jaccard a pus în evidenţă asemănarea asociațiilor vegetale pe baza
compoziţiei specifice, dar mai ales a reliefat diferenţele dintre comunităţile de specii existente.
S-a remarcat faptul că pe situl Fânațele Clujului, C. recta prezintă afinitate foarte ridicată
(100%) doar cu patru specii: Origanum vulgare, Pedicularis comosum ssp. campestris, Rumex
acetosa, și Sanguisorba officinalis; pe situl Boju, C. recta prezintă afinitate foarte ridicată (100%)
doar față de specia Campanula persicifolia, afinitate ridicată (66%) față de următoarele specii:
Festuca pratensis, F. rubra, Fragaria viridis, Poa pratensis, Rumex acestosa, și Trifolium alpestre,
iar față de speciile: Adenophora liliiflora, Hypericum richeri ssp. transsylvanicum, Inula hirta,
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Pedicularis comosa ssp. campestris, Teucrium chamaedrys și Vincetoxicum hirundinaria nu
prezintă afinitate (0%); iar în cazul sitului Vișea, C. recta prezintă afinitate foarte ridicată (100%)
doar față de trei specii: Aster amellus, Euphorbia epithymoides și Sanguisorba officinalis, iar față
de speciile: Anthericum ramosum, Galium boreale, Geranium sanguineum, Hypericum richeri ssp.
transsylvanicum, și Pedicularis comosa ssp. campestris nu prezintă afinitate (0%).
Tabelul 5.30. / Table 5.30.
Indicele de similaritate Jaccard la speciile studiate în situl Boju
Jaccard similarity index for the species at Boju site

5.4. VARIABILITATEA ȘI EREDITATEA UNOR CARACTERISTICI DE INTERES
ORNAMENTAL LA PATRU SPECII DE CLEMATIS, ÎN FUNCȚIE DE CONDIȚIILE DE CULTURĂ
5.4.1. Efectul interacțiunii dintre genotip și tipul de container utilizat asupra elementelor
de vigoare ale plantelor
Numărul de lăstari pe plantă
Vigoarea plantelor şi tipul de creştere şi ramificare a acestora influenţează direct
particularitățile tehnologice și ornamentale la Clematis. Dintre elementele de vigoare, numărul
de lăstari pe plantă este definitoriu pentru creșterea clematitelor. Rezultatele privind acest
element la genotipurile de Clematis studiate în experienţă sunt prezentate în Tabelul 5.31.
Conform rezultatelor obținute, zestrea ereditară a speciilor are o influență hotărâtoare
asupra numărului de lăstari pe plantă, diferențele dintre cele patru genotipuri fiind semnificative
pentru elementul de creștere analizat. Astfel, în funcție de numărul mediu de lăstari format pe
plante, ordinea speciilor de la cea cu cei mai puțini lăstari pe plantă (1,3) la cea cu cei mai mulți
lăstari pe plantă (5,3) este următoarea: C. recta, C. integrifolia, C. alpina, C. armandii.
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În funcție de tipul de container, creșterea plantelor prin prisma numărului de lăstari pe
plantă a avut de suferit în containerele de metal (4,0 lăstari/plantă), cu diferențe semnificativ mai
mici comparativ cu lăstărirea în containerele de lemn și ceramice (5,3 și respectiv 5,1
lăstari/plantă), dar fără diferențe semnificative față de plantele crescute în containere de plastic
(4,6 lăstari/plantă).
Tabelul 5.31. / Table 5.31.
Numărul mediu de lăstari pe plantă, la patru specii de Clematis, în funcţie de tipul de container
The average number of shoots/plant, at four Clematis species, depending container type
Tip container (Container type)
Varianta / (Variants)
Media pt. specie
Specie/Container
(Average for
Câmp
Ceramic
Lemn
Plastic
Metal
(Specie/Container)
specie)
(Field)
(Ceramic) (Wood) (Plastic) (Metal)
C. integrifolia
7,0 d
5,5 e
5,1 ef
4,5 efg
4,5 efg
5,3 B
C. alpina
4,5 efg
3,5 gh
4,0 fg
3,5 gh
2,5 h
3,6 C
a
ab
a
bc
cd
C. recta
11,0
10,0
11,0
9,0
8,0
9,8 A
C. armandii
1,5 j
1,5 j
1,0 j
1,5 j
1,0 j
1,3 D
Media pt. container
6,0 X
5,1 Y
5,3 Y
4,6 YZ
4,0 Z
(Average for container)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 0,6.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul tipurilor de containere: 0,7.
DS5% pentru compararea a două medii specie x tip de container: 1,3-1,6.

Expoziția a influențat semnificativ numărul mediu de lăstari principali pe plantă (Tabelul
5.32), o lăstărire superioară și prin urmare o creștere mai viguroasă înregistrându-se în condiții
de soare (5,8 lăstari/plantă), comparativ cu doar 4,2 lăstari în medie pe plantă formați prin
creșterea clematitelor la umbră.
Tabelul 5.32. / Table 5.32.
Nr. mediu de lăstari principali pe plantă la patru specii de Clematis, în funcție de expoziție
(umbră/soare)
The average number of shoots per plant, at four species of Clematis, depending on the exposition
(shade or sunny)
Expoziția (Exposition)
Varianta / (Variants)
Media pt. specie
Specie/Expoziție
Umbră
Soare
(Average for specie)
(Specie/Exposition)
(Shady)
(Sunny)
C. integrifolia
4,4 d
6,2 c
5,3 B
C. alpina
2,8 de
4,4 d
3,6 C
C. recta
8,6 b
11,0 a
9,8 A
f
ef
C. armandii
1,0
1,6
1,3 D
Media pentru expoziție
4,2 Y
5,8 X
(Average for exposition)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 1,3-1,4.
DS5% pentru compararea expozițiilor: 0,9.
DS5% pentru compararea a două medii specie x expoziție: 1,8-2,0.

Ca o concluzie generală, se poate afirma că nu numai zestrea genetică ci și factorii de
mediu, precum și interacțiunea dintre fondul genetic și ecotip influențează capacitatea de
lăstărire și numărul de lăstari principali formați pe plantă la Clematis. Rezultatele confirmă
faptul că clematitele preferă o expoziția însorită față de cea umbroasă, însă amplasarea lor mai
ferită de radiația solară directă putând avea consecințe favorabile asupra vigorii de creștere a
plantelor, apreciată pe baza lăstăririi, respectiv a numărului de lăstari principali pe plantă.
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Lungimea lăstarilor

Lungimea medie a lăstarilor principali la cele patru specii de Clematis studiate în experiență a fost
puternic influențată de tipul de container utilizat, respectiv din materialul din care au fost confecționate acestea
(Tabelul 5.37). Interacțiunea dintre specie și tip de container a indus o amplitudine a lungimii lăstarilor
cuprinsă între 40,3 cm (C. integrifolia x container din metal) și 432,5 cm (C. alpina x cultură în câmp).
Tabelul 5.37. / Table 5.37
Lungimea medie a lăstarilor principali (cm), la patru specii de Clematis, în funcţie de tipul de container
The average length of the main shoots (cm) at four Clematis species, depending on container type
Tip container (Container type)
Varianta/ (Variants)
Media pt.specie
Specie/Container
(Average for
Câmp
Ceramic
Lemn
Plastic
Metal
(Specie/Container)
specie)
(Field)
(Ceramic)
(Wood) (Plastic)
(Metal)
j
k
k
k
k
C. integrifolia
62,0
43,5
40,4
42,4
40,3
45,7 D
C. alpina
432,5 a
214,0 e
200,5 f
197,5 f
156,0 g
240,1 B
C. recta
151,0 g
133,5 h
133,0 h
135,5 h
119,5 i
134,5 C
b
d
d
c
e
C. armandii
317,5
237,0
241,0
279,0
222,0
259,3 A
Media pt. container
240,8 X
157,0 Z
153,7 Z
163,6 Y
134,5 W
(Averg. for container)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 4,5-4,9.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul tipurilor de containere: 5,0-5,6.
DS5% pentru compararea a două medii specie x tip de container: 10,1-12,3.

Indiferent de tipul de container, efectul genotipului asupra caracterului a fost evident, cu
diferențe semnificative de la o specie la alta. Cele mai mari creșteri ale lăstarilor s-au înregistrat
la C. armandii (259,3 cm), urmată de C. alpina (240,1 cm), C. recta (134,5 cm), cele mai mici
creșteri obținându-se la C. integrifolia (45,7 cm). După cultura în câmp, cele mai mari creșteri leau asigurat containerele din plastic (163,6 cm), urmate de cele confecționate din ceramică și
lemn, rezultatele cele mai slabe obținându-se la cultura în containere din metal.
Pe ansamblul experienței, lungimea medie a lăstarilor principali la cele patru specii de
Clematis, a diferit puternic în funcţie de expoziţie (umbră sau soare), fiind favorizată evident de
expoziția luminoasă. Între specii au apărut și deosebiri privind reacția plantelor și creșterea lăstarilor
în funcție de expoziție, C. alpina și C. armandii fiind iubitoare de semi-umbră, în timp ce C.
integrifolia și C. recta fiind relativ indiferente la condițiile de lumină și insolație.
Tabelul 5.38 / Table 5.38.
Lungimea medie a lăstarilor principali (cm), la patru specii de Clematis,
în funcţie de expoziţie (umbră sau soare)
The average length of the main shoots (cm) at four Clematis species,
depending on the exposition
Expoziţia (Exposition)
Varianta Specie/Expoziţie /
Media pt.specie
(Variants Specie/Exposition)
Umbră / (Shady) Soare / (Sunny) (Average for specie)
43,1 e
48,3 e
45,7 D
C. integrifolia
220,2 c
258,2 b
239,2 B
C. alpina
137,6 d
131,4 d
134,5 C
C. recta
229,4 c
289,2 a
259,3 A
C. armandii
Media pentru expoziţie
157,6 Y
181,8 X
(Average for exposition)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 13,0-14,0.
DS5% pentru compararea expoziţiilor: 9,2-9,7.
DS5% pentru compararea a două medii specie x expoziţie: 18,4-20,6.
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5.4.2. Efectul interacțiunii dintre genotip și tipul de container utilizat asupra principalelor
particularități ale florilor
Numărul de flori sau inflorescențe pe plantă
În funcţie de tipul de container utilizat, respectiv materialul din care au fost confecționate
containerele, numărul mediu de flori sau inflorescenţe pe plantă la cele patru specii de Clematis au oscilat
puternic (Tabelul 5.43). După cultura în câmp, unde s-au obținut cele mai bune rezultate, au urmat
containerele confecționate din lemn, ceramică, plastic și metal. Elementele florale au fost slab
reprezentate la C. armandii și C. integrifolia, dar cu valori semnificativ superioare la C. recta și C. alpina.
Tabelul 5.43. / Table 5.43.
Nr. mediu de flori / inflorescenţe pe plantă, la patru specii de Clematis, în funcţie de tipul de container
Average number of flowers/inflorescences per plant, at four Clematis species, depending on cont. type
Tip container (Container type)
Varianta/Variants
Media pt. specie
Specie/Container
(Average for
Câmp
Ceramic
Lemn
Plastic
Metal
(Specie/Container)
specie)
(Field)
(Ceramic)
(Wood) (Plastic) (Metal)
C. integrifolia
11,5 e
7,5 e
7,5 e
4,5 e
3,5 f
6,9 B
C. alpina
70,5 a
38,5 c
38,0 c
39,5 c
24,5 d
42,2 A
b
c
b
c
d
C. recta
54,0
39,5
50,0
41,5
23,0
41,6 A
C. armandii
2,0 f
1,5 f
1,5 f
1,0 f
1,0 f
1,4 B
Media pt. container
34,5 X
21,8 Y
24,3 Y
21,6 Z
13,0 W
(Average for container)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 3,2,-3,4.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul tipurilor de containere: 3,5-3,9.
DS5% pentru compararea a două medii specie x tip de container: 7,2-8,7.

Numărul mediu de flori sau inflorescenţe pe plantă, la cele patru specii de Clematis, a fost
puternic influențat de expoziţie (umbră sau soare), cu un avantaj covârșitor în favoarea
amplasării la loc însorit a clematitelor (Tabelul 5.44).
Tabelul 5.44. / Table 5.44.
Numărul mediu de flori sau inflorescenţe pe plantă, la patru specii de Clematis,
în funcţie de expoziţie (umbră sau soare)
The average number of flowers and inflorescences per plant, at four Clematis species,
depending on the exposition (shadow or sunny)
Expoziţia (Exposition)
Varianta: SpecieExpoziţie
Media pt. specie
(Variants: Specie/Exposition)
(Average for specie)
Umbră / (Shady)
Soare / (Sunny)
e
de
4,2
9,6
6,9 B
C. integrifolia
29,4 c
55,0 b
42,2 A
C. alpina
18,0 d
65,2 a
41,6 A
C. recta
1,0 e
1,6 e
1,4 B
C. armandii
Media pentru expoziţie
13,2 Y
32,9 X
(Average for exposition)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 6,9-7,5.
DS5% pentru compararea expoziţiilor: 4,9-5,2.
DS5% pentru compararea a două medii specie x expoziţie: 9,8-1,10.

La toate patru speciile de Clematis, indiferent de tipul de container, expoziția a fost un
factor experimental hotărâtor în privința influențării numărului mediu de flori sau inflorescenţe
pe plantă. Dintre containere, metalul a determinat o scădere evidentă a valorii decorative a
plantelor, cu excepția speciei C. armandii.
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Diametrul florilor

Pentru diametrul florilor, interacțiunea dintre expoziție și genotipul celor patru specii de
Clematis a determinat o amplă variație a caracterului (Tabelul 5.59), cu limite cuprinse între 2,6
cm (C. recta x metal) și 8,3 cm (C. integrifolia x câmp).
Tabelul 5.59 / Table 5.59
Diametrul mediu al florilor individuale (cm) la patru specii de Clematis, în funcţie de tipul de container
The average diameter of individual flowers (cm), at four Clematis species, depending on contnr. type
Tip container (Container type)
Varianta/Variants
Media pt. specie
Specie/Container
(Average for
Câmp
Ceramic
Lemn
Plastic
Metal
(Specie/Container)
specie)
(Field) (Ceramic) (Wood) (Plastic) (Metal)
a
a
a
a
a
C. integrifolia
8,3
8,2
8,2
7,9
7,5
8,0 A
a
abc
abc
ab
abc
C. alpina
6,4
6,0
6,0
6,2
6,0
6,1 B
C. recta
2,8 cd
2,7 cd
2,7 cd
2,8 cd
2,6 d
2,7 C
C. armandii
3,1 bcd
3,1 bcd
3,1 bcd
3,0 bcd
3,0 bcd
3,0 C
Media pt. container
5,1 X
5,0 X
5,0 X
5,0 X
4,8 X
(Average for container)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 1,3-1,4.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul tipurilor de containere: 1,4-1,6.
DS5% pentru compararea a două medii specie x tip de container: 2,9-3,5.

Limitele de variație au fost ample între specii (de la 2,7 cm la C. recta, la 8,0 la C.
integrifolia). În afară de C. integrifolia, flori mari a prezentat și specia C. alpina (cu o medie a
diametrului florilor de 6,1 cm).
Dacă materialul din care a fost confecționat containerul n-a influențat mărimea florilor,
expoziția la umbră a favorizat sporirea dimensiunii florilor (Tabelul 5.60).
Tabelul 5.60. / Table 5.60
Diametrul mediu al florilor individuale, la patru specii de Clematis, în funcţie de expoziţie
(umbră sau soare)
The average diameter of individual flowers (cm), four Clematis species, depending on exposition
(shady or sunny)
Expoziţia (Exposition)
Varianta Specie/Expoziţie /
Media pt. specie
(Variants Specie/Exposition)
(Average for specie)
Umbră / (Shady)
Soare / (Sunny)
ab
a
7,3
8,7
8,0 A
C. integrifolia
6,0 b
6,3 ab
6,1 B
C. alpina
2,7 c
2,7 c
2,7 D
C. recta
3,0 c
3,3 c
3,2 C
C. armandii
Media pentru expoziţie
4,7 Y
5,3 X
(Average for exposition)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 2,5-2,8.
DS5% pentru compararea expoziţiilor: 1,3-1,4.
DS5% pentru compararea a două medii specie x expoziţie: 1,2-1,3.

5.4.3. Efectul interacțiunii dintre genotip și tipul de container utilizat asupra aspectului
decorativ al plantelor
Rezultatele obținute în urma evaluării valorii peisagere de ansamblu, prin note, la cele
patru specii de Clematis, în funcţie de tipul de container utilizat, sunt prezentate în Tabelul 5.65.
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Tabelul 5.65. / Table 5.65
Notele medii pentru valoarea peisageră de ansamblu la patru specii de Clematis, în funcţie de
tipul de container utilizat
The average of marks for decorative traits, at four Clematis species, depending on the type of container
Tip container (Container type)
Varianta/ (Variants)
Media pt. specie
Specie/Container
(Average for
Câmp
Ceramic
Lemn
Plastic
Metal
(Specie/Container)
specie)
(Field) (Ceramic) (Wood) (Plastic) (Metal)
C. integrifolia
8,8a
8,0 ab
8,0 ab
7,5 abc
6,0 abc
7,7A
C. alpina
8,3 ab
7,8 ab
4,0c
7,5 abc
5,0 abc
6,5 A
C. recta
8,5 ab
8,0 ab
8,2 ab
7,3 abc
5,5 abc
7,5 A
abc
abc
abc
abc
abc
C. armandii
7,5
7,5
7,5
7,5
5,5
7,1 A
Media pt. container
8,3X
7,8 X
6,9XY
7,5 X
5,5Y
(Averg. for container)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 1,3-1,4.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul tipurilor de containere: 1,5-1,6.
DS5% pentru compararea a două medii specie x tip de container: 3,0-3,6.

Interacțiunea dintre genotip și tipul de container a influențat puternic valoarea
ornamentală a clematitelor, cu limite de variație a notelor medii cuprinse între 4,0 (C. alpina x
lemn) și 8,8 (C. integrifolia x câmp). Cu excepția combinației în care s-a înregistrat limita
inferioară, valoarea decorativă de ansamblu a avut mult de suferit la toate speciile prin cultivarea
lor în containere din metal. Acest aspect rezultă și din influența unilaterală a tipului de container
asupra notelor acordate pentru potențialul peisager al clematitelor. S-a constatat că în
interacțiune cu tipurile de container în care s-au cultivat, între cele patru specii de Clematis nu sau înregistrat diferențe asigurate statistic pentru valoarea lor ornamentală.
Chiar dacă nota medie din experiență a fost cu aproape un punct mai mare la clematitele
expuse la condiții de însorire, expoziția nu a influențat semnificativ valoarea peisageră de
ansamblu în cadrul celor patru specii (Tabelul 5.66).
Tabelul 5.66. / Table 5.66.
Notele medii pentru valoarea peisageră de ansamblu la patru specii de Clematis, în funcţie de
expoziţie (umbră sau soare)
The average of marks for decorative traits, at four species of Clematis, depending on the
exposition (shadow or sunny)
Expoziţia (Exposition)
Varianta Specie/Expoziţie /
Media pt. specie
(Variants Specie/Exposition)
(Average for specie)
Umbră / (Shady)
Soare / (Sunny)
a
a
7,3
8,0
7,7A
C. integrifolia
6,7 a
7,8 a
7,3 A
C. alpina
7,1 a
7,9 a
7,5 A
C. recta
6,7 a
7,5 a
7,1 A
C. armandii
Media pentru expoziţie
6,9X
7,8X
(Average for exposition)
Notă: Diferenţele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative.
DS5% pentru compararea a două medii în cadrul speciilor: 1,3-1,4.
DS5% pentru compararea expoziţiilor: 1,7-1,8.
DS5% pentru compararea a două medii specie x expoziţie: 2,5-2,8.

La toate speciile studiate, expoziția nu a influențat semnificativ valoarea ornamentală de
ansamblu a plantelor, în schimb, dintre containere, cele din metal au depreciat în mod real
calitatea decorativă a clematitelor.
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Practic, în cadrul speciilor nu s-au înregistrat diferențe reale pentru valoarea peisageră a
clematitelor atunci când acestea au fost cultivate în câmp, containere de ceramică, lemn sau
plastic, în schimb containerele din metal au depreciat în mod evident valoarea decorativă a
plantelor, la toate speciile. Rezultatele evidențiază modul diferit în care cele patru specii de
Clematis se pretează la cultura containerizată, precum și posibilitățile de utilizare și valorificare
ale acestora în grădinăritul peisager, prin asigurarea condițiilor optime de manifestare a
potențialului biologic specific fiecărui genotip. În funcție de comportarea și răspunsul fiecărei
specii la factorii de mediu și la tipul de cultură, se poate recomanda utilizarea diferențiată a
clematitelor în cultura containerizată, cele mai bune variante fiind C. integrifolia și C. recta în
ghivece (containere) din ceramică sau lemn, plasate în locuri semi-umbrite sau însorite, respectiv
C. alpina și C. armandii în containere de ceramică sau plastic în locuri însorite sau semi-însorite.
5.5. REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND VARIABILITATEA ȘI HERITABILITATEA
PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE CLEMATITELOR
5.5.1. Variabilitatea principalelor elemente decorative ale plantelor
Coeficienții de variabilitate (CV%) calculați pentru principalele elemente ale vigorii de creștere
a plantelor, ilustrează valori diferite (Tabelul 5.71) și ca urmare o evidentă variație a caracteristicilor de
creștere la clematitele analizate, în funcție de specie și interacțiunea dintre specie și factorii
experimentali. Variația elementelor de vigoare a fost în general mai mică în cadrul speciilor, cu
diferențe de la o specie la alta și de la un caracter la altul, și mult mai amplă în cadrul interacțiunilor
dintre specii și expoziția plantelor (soare - umbră), respectiv specii și tipul de container utilizat.
Tabelul 5.71. / Table 5.71.
Variabilitatea principalelor elemente ale vigorii de creștere la plantele de Clematis, în funcție de
specie și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali
The variability of the main elements of growth vigour of Clematis plants, depending on the
species and the interaction between species and experimental factors
Coeficientul de variabilitate* (CV%) / Coefficient of variability* (CV%)
Factorul experimental
Număr de
Lungimea
Nr. internodii
Lungimea
Experimental factor
lăstari/plantă
lăstarilor
No. of
internodiilor
Shoots no./plant Shoots length
internodes
Internodes length
C. integrifolia
26,8
22,8
20,5
22,2
C. alpina
32,9
44,9
21,1
11,9
C. recta
18,4
28,8
23,5
11,9
C. armandii
37,2
19,1
30,5
8,7
Specii x Expoziție
68,9
55,2
62,4
27,7
Species x Exposition
Specii x Tip container
66,0
60,8
58,4
27,2
Species x Container type
*Aprecierea variabilității în funcție de valoarea CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare;
CV>30% foarte mare / (*Variability depending on CV% values was considered: CV<10% low; CV=10-20%
medium; CV=20-30% large; CV>30% very large)

În funcție de caracter, la cele patru specii de Clematis coeficienţii de variabilitate au oscilat
între 8,7% (lungimea internodiilor, la C. armandii) și 44,9% (lungimea lăstarilor, la C. alpina).
Valorile CV% au fost ridicate la caracteristicile analizate prin prisma interacțiunilor speciilor cu
factorii tehnologici: expoziția plantelor și tipul de container utilizat. Conform scării de apreciere,
variabilitatea elementelor de vigoare evaluată în interacțiunea genotip x ecotip a fost de la mare, de
27,2%, la foarte mare, 68,9%. Diferențe foarte mari apar între coeficienții de variabilitate pentru
caracteristicile frunzelor (Tabelul 5.72). Variabilitatea elementelor analizate este relativ mică în
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cadrul speciilor, cu câteva excepții. În schimb, pentru lungimea frunzei, lungimea pețiolului și
lungimea limbului au reieșit caractere foarte variabile când au fost analizate în interacțiunea specii x
expoziție și specii x tip de container (CV% cuprins între 33,8% și 73,5%).
Tabelul 5.72. / Table 5.72.
Variabilitatea principalelor caracteristici ale frunzelor, în funcție de specie și interacțiunea dintre
specie și factorii experimentali
The variability of the main elements of the leaves, depending on the species and the interaction
between species and experimental factors
Coeficientul de variabilitate* (CV%) / Coefficient of variability* (CV%)
Factorul experimental
Lungimea
Lungimea
Lungimea
Lățimea
Experimental factor
frunzei
pețiolului
limbului
limbului
Leaf length
Petiole length
Limb length
Limb width
C. integrifolia
9,1
14,3
C. alpina
7,5
7,6
12,0
13,0
C. recta
3,9
4,8
4,4
4,9
C. armandii
6,6
8,1
5,4
6,1
Specii x Expoziție
33,8
62,1
50,7
23,9
Species x Exposition
Specii x Tip container
73,5
58,5
48,1
22,0
Species x Container type
*Aprecierea variabilității în funcție de valoarea CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare;
CV>30% foarte mare / (Variability depending on CV% values was considered: CV<10% low; CV=10-20% medium;
CV=20-30% large; CV>30% very large)

Din Tabelul 5.73 se observă că o variație mică spre medie a elementelor florale s-a
înregistrat la toate speciile pentru diametrul florii (CV% între 10,3 și 13,2), același caracter
având în schimb o variație foarte amplă în interacțiunea specii x expoziție și specii x tip de
container (47,5% și 45,6%).
Tabelul 5.73. / Table 5.73
Variabilitatea principalelor caracteristici ale florilor, în funcție de specie și interacțiunea dintre
specie și factorii experimentali
The variability of the main elements of the flowers, depending on the species and the interaction
between species and experimental factors
Coeficientul de variabilitate* (CV%) / Coefficient of variability* (CV%)
Nr. flori
Nr. flori /
Factorul experimental
Diametrul
(inflorescențe)/plantă
inflorescență
Experimental factor
florii
Number of flowers
Number of
Flower diameter
(inflorescences)/plant inflorescences/plant
C. integrifolia
60,3
10,3
C. alpina
53,9
13,2
C. recta
66,5
38,6
10,8
C. armandii
49,9
44,8
12,5
Specii x Expoziție
83,3
51,7
47,5
Species x Exposition
Specii x Tip container
74,4
47,0
45,6
Species x Container type
*Aprecierea variabilității în funcție de valoarea CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare;
CV>30% foarte mare / Variability depending on CV% values was considered: CV<10% low; CV=10-20% medium;
CV=20-30% large; CV>30% very large
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Pe ansamblul experienței, dintre elementele vigorii de creștere a plantelor analizate la
cele patru specii de Clematis, trei caractere sunt puternic variabile (numărul de lăstari pe plantă,
lungimea lăstarilor și numărul de internodii, și doar unul, reprezentat de lungimea internodiilor,
are o variabilitate considerată medie (Figura 5.38).

Figura 5.38. Coeficienții de variabilitate (CV%) pentru principalele elemente ale vigorii de creștere a
plantelor pe ansamblul experienței cu patru specii de Clematis (*Aprecierea variabilității în funcție
de valoarea CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare; CV>30% foarte mare)
Figure 5.38. The coefficient of variability of the main elements of growth vigour, on ensemble of
the experience with four Clematis species (variability depending on CV% values was
considered: CV<10% low; CV=10-20% medium; CV=20-30% large; CV>30% very large)
Valorile medii ale coeficienților de variabilitate pe întreaga experiență pentru principalele
caracteristici ale frunzelor (Figura 5.39), permit încadrarea lungimii frunzelor, pețiolului și
limbului foliar la caractere cu o variabilitate mare (CV% între 20-30), iar lățimea limbului la
variabilitate medie (CV% între 10-20).

Figura 5.39. Coeficienții de variabilitate (CV%) pentru principalele caracteristici ale frunzelor,
pe ansamblul experienței cu patru specii de Clematis (*Aprecierea variabilității în funcție de
valoarea CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare; CV>30% foarte mare)
Figure 5.39. The coefficient of variability of the main elements of the leaves, on ensemble of the
experience with four Clematis species (variability depending on CV% values was considered:
CV<10% low; CV=10-20% medium; CV=20-30% large; CV>30% very large)
Caracteristicile florilor prezintă o variație amplă, de la mare la foarte mare, pe ansamblul
experienței cu cele patru specii de Clematis (Figura 5.40).
Cea mai mică valoare a coeficientului de variabilitate s-a calculat pentru diametrul florilor
(23,3%), cel mai variabil caracter fiind numărul de flori/inflorescențe pe plantă (64,7%).
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Figura 5.40. Coeficienții de variabilitate (CV%) pentru principalele caracteristici ale florilor, pe
ansamblul experienței cu patru specii de Clematis (*Aprecierea variabilității în funcție de valoarea
CV%: CV<10% mică; CV=10-20% medie; CV=20-30% mare; CV>30% foarte mare)
Figure 5.40. The coefficient of variability of the main elements of the flowers, on ensemble of the
experience with four Clematis species (variability depending on CV% values was considered:
CV<10% low; CV=10-20% medium; CV=20-30% large; CV>30% very large)
5.5.2. Heritabilitatea principalelor elemente decorative ale plantelor
Ereditatea principalelor caracteristici ale plantelor a fost analizată prin prisma proporțiilor
diferențelor observate pentru fiecare trăsătură fenotipică (particularități observabile) în rândul
plantelor din fiecare populație reprezentată de o anumită variantă experimentală.
Considerându-se că diferențele dintre caracteristicile fenotipice se datorează diferențelor
genetice, dar și factorilor de mediu (în cazul prezentei experiențe, factorilor tehnologici, de cultură),
precum și derivei genetice care, împreună, pot contribui la variația dintre indivizi, în continuare,
rezultatele privind coeficienții de heritabilitate calculați sunt prezentate separat, pentru fiecare specie
de Clematis în parte, precum și în interacțiunea dintre totalitatea speciilor și expoziție (menținerea
plantelor la expoziție însorită sau umbroasă) și respectiv specii și tipurile de containere folosite.
Ereditatea s-a concretizat în valori al coeficientului de heritabilitate în sens larg (H2) cu o amplitudine
mare pentru principalele elemente ale vigorii de creștere a plantelor (Tabelul 5.74).
Tabelul 5.74. / Table 5.74
Coeficienții de heritabilitate în sens larg (H2) pentru principalele elemente ale vigorii de creștere a
plantelor, în funcție de specie și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali
Coefficients of heritability in broad sense (H2) of the main elements of growth vigour for
Clematis, depending on the species and the interaction between species and experimental factors
Nr.
Lungimea
Nr.
Lungimea
Factorul experimental
lăstari/plantă
lăstarilor
internodii
internodiilor
Experimental factor
Number of
Length of
Number of
Internodes
shoots/plant
shoots
internodes
length
C. integrifolia
0,813
0,994
0,860
0,800
C. alpina
0,820
0,994
0,936
0,617
C. recta
0,805
0,769
0,707
0,235
C. armandii
0,685
0,955
0,856
0,452
Specii x Expoziție
0,972
0,996
0,992
0,933
Species x Exposition
Specii x Tip container
0,981
0,999
0,994
0,947
Species x Container type
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Majoritatea caracterelor analizate care contribuie la vigoarea de creștere a clematitelor au
un puternic determinism genetic. Valorile ridicate ale coeficientului de heritabilitate în sens larg
(H2) indică faptul că principalele elemente de creștere au, în condiţiile experienţei, o ereditate
ridicată, fiind puternic influenţate de genotip şi într-o măsură relativ redusă de mediu (inclusiv de
factorii tehnologici analizați). Cu câteva excepții, cota de participare a genotipului în
manifestarea fenotipică a elementelor de creștere la clematite a fost de peste 80%. În 12 cazuri
din totalul celor 24 de combinații analizate în tabel (particularități ale creșterii plantelor în cadrul
celor patru specii de Clematis și interacțiunea acestora cu expoziția și tipul de container)
proporția factorilor genetici în exprimarea elementelor de creștere a plantelor a depășit 90%.
Rezultatele demonstrează că, în majoritatea cazurilor, la toate speciile și la interacțiunea
dintre specii și factorii tehnologici, vigoarea și elementele de creștere ale clematitelor sunt
puternic influențate de genotip, și într-o măsură mult mai redusă de ecotip, respectiv de mediu
sau condițiile de cultură. Prin urmare, în ameliorarea clematitelor se poate asigura obținerea unor
genotipuri cu creșterea dorită (plante viguroase sau mai puțin viguroase etc.), prin utilizarea în
hibridări artificiale a unor genitori cu particularitățile de creștere dorite a fi transmise la
descendenți.
Frunzele constituie importante elemente morfologice și de decorare la Clematis, fiind
extrem de utile în identificarea și particularizarea cultivarurilor și formelor noi, respectiv în
efectuarea ‘testului DUS’ (distinctibilitate, uniformitate, stabilitate), conform descriptorilor
UPOV (UPOV, 2000). Din analiza valorilor obţinute pentru coeficienţii de heritabilitate în sens
larg pentru caracteristicile frunzelor (Tabelul 5.75), se constată o variație mult mai mare decât la
cea întâlnită pentru elementele de vigoare a plantelor.
Tabelul 5.75. / Table 5.75
Coeficienții de heritabilitate în sens larg (H2) pentru caracteristicile frunzelor, în funcție de
specie și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali
Coefficient of heritability in broad sense (H2) of the main elements of the leaves, depending on
the species and the interaction between species and experimental factors
Lungimea
Lungimea
Lungimea
Lățimea
Factorul experimental
frunzei
pețiolului
limbului
limbului
Experimental factor
Leaf length
Petiole length
Limb length
Limb width
C. integrifolia
0,390
0,517
C. alpina
0,353
0,324
0,420
0,557
C. recta
0,265
0,258
0,186
0,122
C. armandii
0,549
0,286
0,449
0,229
Specii x Expoziție
0,971
0,989
0,988
0,897
Species x Exposition
Specii x Tip container
0,983
0,985
0,981
0,806
Species x Container type
Este de remarcat faptul că, în funcție de elementul morfologic analizat și factorii experimentali,
unele caracteristici au prezentat o ereditate scăzută, cu o pondere considerabilă a ecotipului în
manifestarea lor fenotipică și foarte redusă a genotipului (ex. caract. frunzelor la C. recta).
Valorile mai mici ale lui H2, indică faptul că efectele genetice, prin urmare și aditivitatea,
au o pondere redusă în manifestarea acestor caractere, astfel că pentru asemenea particularități
morfologice transmiterea prin hibridare se face cu mai puţină fidelitate în descendenţe hibride,
concluzie extrem de importantă pentru lucrările de ameliorare a clematitelor. La alte caractere,
zestrea ereditară a avut o contribuție masivă la exprimarea lor fenotipică, iar influența mediului a
fost extrem de redusă, chiar insignifiantă. S-au înregistrat și situații în care genotipul și mediul au
avut proporții aproximativ egale (în jur de 50%) în manifestarea unor caractere, ex. lungimea
frunzei și limbului, la C. armandii, lățimea limbului la C. integrifolia și C. alpina etc.
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Valorile coeficienților de heritabilitate în sens larg pentru caracteristicile florilor, în
funcție de specie și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali, sunt prezentate în
Tabelul 5.76. Heritabilitatea în sens larg a fost cuprinsă între 0,372 (diametrul florii, la C. alpina)
şi 0,995 (numărul de flori, respectiv inflorescențe pe plantă, la C. recta). Cele mai mari valori ale
heritabilității au rezultat în variantele reprezentate de interacțiunea dintre specii x expoziție și
specii x tip de container).
Tabelul 5.76. / Table 5.76
Coeficienții de heritabilitate în sens larg (H2) pentru caracteristicile florilor, în funcție de specie
și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali
Coefficient of heritability in broad sense (H2) of the main elements of the flowers, depending on
the species and the interaction between species and experimental factors
Nr. flori (inflor.) pe plantă Nr. flori / inflorescență
Factorul experimental
Diametrul florii
Number of flowers
Number of flowers /
Experimental factor
Flower diameter
(inflorescences)/plant
inflorescences
C. integrifolia
0,962
0,499
C. alpina
0,980
0,372
C. recta
0,995
0,965
0,417
C. armandii
0,737
0,961
0,423
Specii x Expoziție
0,983
0,989
0,893
Species x Exposition
Specii x Tip container
0,987
0,982
0,833
Species x Container type
Dintre elementele vigorii de creștere a plantelor analizate pe ansamblul experienței cu
cele patru specii de Clematis (Figura 5.43), cele mai mari valori ale coeficienților de
heritabilitate în sens larg s-au înregistrat la lungimea lăstarilor (0,951), numărul de internodii
(0,891) și numărul de lăstari pe plantă (0,846).

Figura 5.43. Coeficienții de heritabilitate în sens larg (H2) pentru principalele elemente ale
vigorii de creștere a plantelor pe ansamblul experienței cu patru specii de Clematis
Figure 5.43. Coefficient of heritability in broad sense (H2) of the main elements of the plant
vigour, on ensemble of the experience with four Clematis species
Întrucât la aceste caractere variația genetică are o pondere importantă în ansamblul
variației fenotipice, ele pot fi considerate trăsături înalt heritabile. Prin hibridare și prin utilizarea
unor genitori adecvați, caracterele respective pot fi relativ ușor transmise și fixate la descendenți.
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Doar lungimea internodiilor are o heritabilitate mai mică, însă și acest caracter este determinat în
proporție de 66,4% de efectele de natură genetică.
Chiar dacă s-a constatat faptul că și ereditatea elementelor florale nu este constantă,
variația genetică putându-se schimba odată cu schimbarea tipului de container, pe ansamblul
experiențelor, numărul de flori sau inflorescențe pe plantă, precum și numărul de flori din
inflorescență, sunt caractere puternic heritabile (Figura 5.45).

Figura 5.45. Coeficienții de heritabilitate în sens larg (H 2) pentru principalele elemente ale
florilor, pe ansamblul experienței cu patru specii de Clematis
Figure 5.45. Coefficient of heritability in broad sense (H2) of the main elements of the flowers,
on ensemble of the experience with four Clematis species
Ponderea genotipului în exprimarea fenotipică a acestor trăsături este extrem de ridicată
(94,1% și 94,2%), ceea ce constituie un avantaj pentru munca de ameliorare a clematitelor. Chiar
și diametrul florilor, la care zestrea ereditară contribuie într-o proporție de 57,3% la exprimarea
fenotipică a caracterului, poate fi transmisă și fixată la descendenții generativi cu suficientă
fidelitate. Acest deziderat se poate realiza îndeosebi dacă se aleg genitori pentru hibridări
artificiale care să manifeste caracteristica dorită la cote ridicate (respectiv cu flori mari).
Rezultatele obținute sunt încurajatoare pentru ameliorarea clematitelor, întrucât florile
constituie elemente esențiale de decorare, iar valorile H 2 obținute demonstrează posibilitatea
îmbunătățirii continue a valorii ornamentale la Clematis. În plus, rezultatele atestă un aspect
original pentru ameliorarea genului Clematis, și anume faptul că ereditatea unor trăsături
definitorii pentru valoarea peisageră a plantelor poate fi manipulată prin schimbarea varianței de
mediu. Dacă dovezile empirice pentru trăsăturile morfometrice sugerează o ereditate mai scăzută
în medii mai sărace (Charmantier și Garant, 2005; Wray și Visscher, 2008), de exemplu în
cercetarea de față în mediul natural, din flora spontană din care au fost identificate și extrase
plantele elită, odată cu mediul de cultură și tehnologic, aceleași trăsături se pot manifesta
fenotipic la parametri superiori, fapt care poate contribui la o creștere spectaculoasă a valorii
ornamentale a clematitelor.
5.5.3. Corelațiile dintre principalele elemente decorative ale plantelor
Evaluarea legăturilor existente între caracteristicile studiate, pe ansamblul experienţei, s-a
realizat cu ajutorul coeficienţilor de corelaţie fenotipică. Valoarea acestora pentru elementele de
creștere ale clematitelor, în relație și cu nota rezultată pentru valoarea decorativă, de ansamblu a
plantelor, este redată în Tabelul 5.77.
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Tabelul 5.77. / Table 5.77.
Valoarea coeficienţilor de corelaţie fenotipică pentru elementele de creștere ale clematitelor și
nota rezultată pentru valoarea decorativă de ansamblu a plantelor
The phenotypic value of correlation coefficients for the growth elements of the plants and overall
marks for the decorative value of the plant (per ensemble)
Nota pentru
Lungimea
Numărul de
Lungimea
valoarea
Caracterele corelate
lăstarilor
internodii
internodiilor
peisageră
Correlated traits
principali
Number of
Internodes
Overall mark for
Length of shoots
internodes
length
decorative value
Numărul lăstarilor
principali
-0,386 o
-0,496 ooo
-0,452 oo
0,345 *
Number of shoots/plant
Lungimea lăstarilor
principali
0,878 ***
0,676 ***
0,259
Length of shoots
Numărul de internodii
0,487 **
0,219
Number of internodes
Lungimea internodiilor
0,068
Internodes length
n=38;

r5%=0,304;

r1%=0,393;

r0,1%=0,490

Rezultatele obținute ilustrează faptul că numărul lăstarilor principali de pe plantă este
corelat negativ, cu diferite grade de semnificație, cu celelalte elemente de creștere, respectiv
numărul de internodii, lungimea internodiilor și lungimea lăstarilor principali. În schimb,
numărul lăstarilor principali de pe plantă este singurul caracter care este corelat direct și pozitiv
cu nota pentru valoarea ornamentală a plantelor.
Corelații previzibile strânse, pozitive, s-au înregistrat între lungimea lăstarilor principali și
numărul de internodii (r=0.878***), respectiv lungimea internodiilor (r=0.676***). O corelație distinct
semnificativă a fost identificată între numărul de internodii și lungimea internodiilor (0.487**).
Din datele obţinute, se constată că, la genotipurile de Clematis din experienţă, în
interacțiune cu factorii ecologici și de cultură (expoziție, tip de container), între caracterele
creşterii clematitelor şi valoarea ornamentală de ansamblu a plantelor există legături pozitive sau
negative, unele strânse şi asigurate statistic.
Informaţii utile referitoare la modul în care elementele de vigoare şi valoarea peisageră a
clematitelor sunt mai mult sau mai puţin dependente, oferă şi sensul corelaţiilor. Astfel,
corelaţiile directe, pozitive au ilustrat faptul că unele caractere cresc sau descresc concomitent
(ex. cu cât lungimea lăstarilor principali a fost mai mare, cu atât și numărul de internodii și
lungimea internodiilor au avut valori mai mari).
Corelaţiile negative semnifică existenţa unor raporturi cu sens schimbat între caractere
(ex. cu cât numărul lăstarilor principali a fost mai mare, cu atât numărul de internodii și
lungimea internodiilor au fost mai mici, şi invers).
Este de remarcat faptul că între elementele morfologice ale frunzelor și valoarea peisageră a
clematitelor nu s-au înregistrat corelații asigurate statistic. Rezultă că, pe ansamblul experienței,
frunzele și caracteristicile acestora nu influențează în mod semnificativ particularitățile generale ale
clematitelor, ca valoare ornamentală și potențial peisager. Cu toate acestea, particularitățile
frunzelor rămân elemente importante pentru identificarea genotipurilor și efectuarea ‘Testului
DUS’ (distinctibilitate, uniformitate, stabilitate), conform ‘Ghidului UPOV’.
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O parte dintre coeficienţii de corelaţie fenotipică dintre principalele caracteristici ale florilor
și valoarea decorativă de ansamblu a clematitelor au valori asigurate statistic (Tabelul 5.79).
Tabelul 5.79. / Table 5.79.
Valoarea coeficienţilor de corelaţie fenotipică pentru principalele elemente florale ale
clematitelor și nota rezultată pentru valoarea decorativă de ansamblu a plantelor
The value of phenotypic correlation coefficients for the main morphological traits of flowers and
overall marks for the decorative value of the plant (per ensemble)
Numărul de flori în
Nota pentru valoarea
Caracterele corelate
inflorescențe
Diametrul florilor
peisageră
Correlated traits
Nr. of flowers in
Flower diameter
Overall mark for
inflorescence
decorative value
Numărul florilor sau
inflorescențelor
0,887 ***
-0,071
0,504 ***
Nr. of flowers or
inflorescences
Numărul de flori în
inflorescențe
-0,296
0,707 ***
Nr. of flowers in
inflorescence
Diametrul florilor
0,191
Flower diameter
n=38;
n=19;

r5%=0,304;
r5%=0,423;

r1%=0,393;
r1%=0,537;

r0,1%=0,490
r0,1%=0,652

Numărul de flori (sau inflorescențe) și numărul florilor în inflorescențe sunt strâns corelate,
pozitiv, ambele caractere influențând în mod hotărâtor valoarea peisageră de ansamblu a plantelor.
Este interesant de evidențiat că mărimea florilor, exprimată prin diametrul florilor individuale nu
influențează în mod semnificativ valoarea ornamentală și potențialul peisager al celor patru specii
de Clematis din experiență. Rezultatele obținute oferă date originale în privința interacțiunii dintre
principalele particularități ale florilor și ansamblul valorii decorative ale clematitelor.
Astfel de informaţii sunt extrem de utile în lucrările de ameliorare, corelațiile strânse
dintre caractere putând fi utilizate ca indici de selecție indirectă, pe baza cărora munca de creare
de cultivaruri noi poate fi mai eficientă, întrucât este posibilă selecția ‘în tandem’. Totodată,
rezultatele au o deosebită utilitate pentru practica horticolă, în vederea utilizării diferențiate a
cultivarurilor în funcție de vigoarea plantelor, tipul florilor (inflorescențelor), dar și a dirijării
creşterilor într-un mod cât mai echilibrat, pentru asigurarea efectului peisager dorit în funcție de
ambient și a sporirii valorii ornamentale de ansamblu a clematitelor.
5.5.4. Regresia și coeficientul de determinare între
principalele elemente decorative ale plantelor
În cadrul speciilor de Clematis analizate
Evaluarea legăturilor dintre principalele caracteristici ornamentale ale plantelor s-a
realizat și cu ajutorul regresiilor și coeficientului de determinare. În continuare sunt
exemplificate unele rezultate considerate relevante pentru speciile de Clematis studiate.
Ilustrarea ecuației și a dreptei de regresie la specia C. integrifolia (Figura 5.46) este
extrem de sugestivă pentru reacția plantelor în privința ramificării și formării lăstarilor în funcție
de tipul de container utilizat.
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Figura 5.46. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul mediu de lăstari pe plantă la specia
C. integrifolia în funcție de tipul de container utilizat
Figure 5.46. Regression equation for the average number of shoots per plant at
C. integrifolia, depending on the type of container
La C. integrifolia, coeficientul de determinare calculat sugerează că într-o proporție
extrem de ridicată, de 86,7%, numărul mediu de lăstari pe plantă este direct influențat de tipul de
container utilizat.
Ilustrarea modului în care lungimea lăstarilor este influențată de tipul de container utilizat
la specia C. alpina este sugestivă (Figura 5.47), dreapta de regresie dar și alura graficului fiind
continuu descendentă pentru lungimea lăstarilor (cm) de la cultura în câmp, containere de
ceramică, lemn plastic și în final metal. Materialul din care au fost confecționate containerele a
contribuit cu 67,36% la variația lungimii de creștere a lăstarilor. Alura graficului demonstrează
preferința clematitelor pentru cultura în câmp, în timp ce tipul de container a influențat relativ
puțin lungimea lăstarilor la specia C. alpina.

Figura 5.47. Ecuația și dreapta de regresie pentru lungimea lăstarilor (cm)
la specia C. alpina în funcție de tipul de container utilizat
Figure 5.47. Regression equation for the shoots length at C. alpina, depending on the container type
Într-o proporție asemănătoare a fost influențat și numărul de flori sau inflorescențe pe
plantă, de tipul de container utilizat, la specia C. recta (Figura 5.48).
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Figura 5.48. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul de flori sau inflorescențe pe plantă la
specia C. recta în funcție de tipul de container utilizat
Figure 5.48. Regression equation for number of flowers or inflorescences per plant at C. recta,
depending on the type of container
Dreapta de regresie rămâne descendentă și pentru numărul de flori sau inflorescențe pe
plantă la specia C. armandii (Figura 5.49), acest important element de calitate a clematitelor
fiind favorizat de cultivarea plantelor în câmp și în ghivece de plastic, dar în schimb puternic
defavorizat de containerele confecționate din metal. Într-o proporție de 45,1%, materialul din
care au fost confecționate containerele a contribuit la variația numărului de flori sau inflorescențe
pe plantă la specia C. armandii.

Figura 5.49. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul de flori din inflorescențe
la specia C. armandii în funcție de tipul de container utilizat
Figure 5.49. Regression equation for number of flowers per inflorescence at C. armandii,
depending on the type of container
Ecuația de regresie, coeficientul de determinare și valoarea lui ‘t’ pentru diametrul
florilor în interacțiunea dintre speciile de Clematis și tipurile de containere utilizate pentru
testarea plantelor sunt prezentate în Tabelul 5.80.
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Tabelul 5.80. / Table 5.80.
Interacțiunea dintre genotip și tipurile de containere utilizate la speciile de Clematis asupra
diametrului florilor
The interaction between genotype and type of container on the diameter of flowers at Clematis species
Ecuația de
Valoarea
Specia
regresie
Coeficientul de determinare (R2)
Semnif. ‘t’
‘t’
2
Specie
Regression
Coefficient of determination (R )
Signif. ‘t’
‘t’ Value
equation
C. integrifolia
-0,19x + 8,59
0,8435
-4,02
*
C. alpina
-0,06x + 6,30
0,2812
-1,08
C. recta
-0,03x + 2,81
0,3214
-1,19
( )
C. armandii
-0,03x + 3,15
0,7500
-3,00
*
t5%=3,18; t1%=5,84; t0.1%=12,94

Mărimea florilor a fost influențată în mod diferit de tipul de container utilizat, variația
caracterului fiind determinată într-o proporție largă, de la 28,1% la C. alpina, la 84,4% la C.
integrifolia. În afară de C. integrifolia, containerele au contribuit substanțial la mărimea florilor și la
specia C. armandii, în timp ce la speciile C. alpina și C. recta caracterul nu a fost semnificativ
influențat de materialul din care au fost confecționate containerele.
Pe ansamblul experienței cu cele patru specii de Clematis
Pe ansamblul experienței, între numărul lăstarilor principali pe plantă și lungimea medie a
lăstarilor s-a abținut o dreaptă de regresie descendentă (Figura 5.50).

Figura 5.50. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul lăstarilor principali pe plantă și
lungimea medie a lăstarilor, pe ansamblul experienței
Figure 5.50. Regression equation for number of shoots per plant and length of shoots, per
ensemble of experience
Interceptul (locul pe ordonata unde dreapta de regresie se intersectează cu OY, valoarea lui
Y pentru X=0), a fost 229,15 cm. Panta de regresie, respectiv valoarea ‘b’ din ecuația de regresie,
care ilustrează cu cât se modifică Y atunci când X crește (scade) cu o unitate, a fost de -11,85.
Chiar dacă numărul lăstarilor principali pe plantă a contribuit cu o pondere relativ redusă,
de 14,88% la variația lungimii de creștere a lăstarilor, alura graficului demonstrează că între cele
două elemente de creștere, dar și de decorare ale clematitelor, există o legătură invers
proporțională. O corelație negativă între cele caractere ale plantelor era previzibilă, iar valoarea
negativă, dar și semnificativă a lui ‘t’, certifică statistic rezultatul.
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Numărul lăstarilor principali pe plantă influențează favorabil aspectul decorativ și
potențialul ornamental al clematitelor (Figura 5.51).

Figura 5.51. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul lăstarilor principali pe plantă și nota
medie pentru valoarea decorativă a clematitelor, pe ansamblul experienței
Figure 5.51. Regression equation for number of shoots per plant and marks for
ornamental values, per ensemble of experience
Numărul lăstarilor principali pe plantă a constituit 11,92% la variația notelor pentru
valoarea peisageră a clematitelor, însă dreapta de regresie este ascendentă și demonstrează
legătura direct proporțională între capacitatea de formare a lăstarilor pe plantă și ansamblul
potențialului decorativ al plantelor. Relația este confirmată de valoarea distinct semnificativ
pozitivă a lui ‘t’ (t=3,0**).
Conform dreptei de regresie ascendente (Figura 5.52), se poate deduce faptul că și
lungimea lăstarilor principali pe plantă are un efect pozitiv asupra aspectului decorativ și
potențialului peisager al clematitelor. Însă în acest caz coeficientul de determinare are o valoare
extrem de redusă, iar valoarea lui ‘t’ este nesemnificativă.

Figura 5.52. Ecuația și dreapta de regresie pentru lungimea lăstarilor principali pe plantă și nota
medie pentru valoarea decorativă a clematitelor, pe ansamblul experienței
Figure 5.52. Regression equation for number of shoots per plant and marks for ornamental
values, per ensemble of experience
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Elementele florale rămân esențiale în privința valorii decorative și a utilizării plantelor de
Clematis în grădinăritul peisager. Dintre acestea, numărul de flori în inflorescență poate contribui
la sporirea utilității și frumuseții clematitelor, atât la cele cultivate în câmp, cât și la cel cultivate la
ghivece (containere). Ecuația de regresie calculată pe ansamblul experienței cu cele două specii de
Clematis (C. armandii și C. recta), în interacțiunea acestora cu tipurile de containere în care au fost
crescute și păstrate plantele și tipul de expunere la lumină (soare și/sau umbră) este sugestivă
pentru aportul caracterului la capacitatea decorativă a plantelor.

Figura 5.53. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul de flori din inflorescență și nota medie
pentru valoarea decorativă a clematitelor, pe ansamblul experienței
Figure 5.53. Regression equation for number of flowers per inflorescence and marks for
ornamental values, per ensemble of experience
Panta de regresie, respectiv valoarea ‘b’ din ecuația de regresie, ilustrează faptul că la o creștere
de o unitate (o floare în plus în inflorescență) la speciile C. armandii și C. recta, variabila dependentă se
modifică cu aproape 0,1 în plus. Rezultă că la zece flori în plus într-o inflorescență, valoarea ornamentală
ar crește cu un punct, pe scara de la 1-10, ceea ce reprezintă un plus considerabil.
Ecuația și dreapta de regresie ilustrată în Figura 5.54 evidențiază influența pozitivă directă a
numărului de flori sau inflorescențe pe plantă și nota medie pentru valoarea decorativă a clematitelor.

Figura 5.54. Ecuația și dreapta de regresie pentru numărul de flori sau inflorescențe pe plantă și
nota medie pentru valoarea decorativă a clematitelor, pe ansamblul experienței
Figure 5.54. Regression equation for number of flowers or inflorescences per plant and marks
for ornamental values, per ensemble of experience
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A rezultat un coeficient de corelație între cele două variabile foarte semnificativ (r =
0,504***), care demonstrează contribuția majoră a elementelor florale, în ansamblul
particularităților decorative, asupra capacității peisagere a clematitelor. Valoarea foarte
semnificativă a lui ‘t’ (3,5) confirmă posibilitățile ornamentale deosebite și valoarea decorativă
ridicată a genotipurilor de Clematis cu înflorire abundentă, precum și utilitatea și pretabilitatea
acestora în grădinăritul peisager și înfrumusețarea spațiilor verzi și a peisajului.
5.6. CONSIDERENTE FINALE PRIVIND CREȘTEREA ÎN CONTAINERE ȘI VALOAREA
ORNAMENTALĂ A UNOR SPECII DE CLEMATIS, ÎN FUNCȚIE DE ZESTREA LOR
GENETICĂ ȘI INTERACȚIUNEA ACESTEIA CU UNII FACTORI TEHNOLOGICI
5.6.1. Valorificarea resurselor genetice și posibilitățile de ameliorare la Clematis prin
perspectiva relației dintre genotip și variația de mediu
Studiile efectuate în privința identificării unor posibile resurse genetice în flora spontană
cu utilitate practică, au evidențiat existența unor genotipuri cu o evidentă capacitate decorativă în
site-urile analizate. Din centralizarea datelor obținute (Tabelul 5.81) este evidentă și diversitatea
dintre specii și siturile naturale, pentru cele mai importante particularități decorative ale
plantelor, care le conferă și potențialul peisager. Cercetările au scos în evidență și potențialul
existent în flora spontană din țara noastră pentru unele forme de interes ornamental care ar putea
fi introduse în cultură.
Selecția individuală a unor asemenea forme cu valoare peisageră este și o primă etapă a
procesului de ameliorare. În afară de eventuala lor promovare ca forme cultivate, selecțiile
extrase din populațiile spontane pot fi utilizate ca genitori în noi lucrări de ameliorare, lărgind
diversitatea genetică în cadrul genului Clematis, cu efecte benefice pentru lucrările de selecție
ulterioare. Testarea unor astfel de genotipuri în diferite condiții ecologice și tehnologice poate fi
relevantă în identificarea unor potențiale surse de gene de interes și utilitate pentru reacția
plantelor la factori de stres abiotici și biotici. Identificarea unor genotipuri cu un răspuns adecvat
la acțiunea factorilor de stres (ex. rezistente la frig-ger, la atacul unor boli sau dăunători, la
condiții nefavorabile – lipsa apei, ariditate, insolație puternică etc.) este posibilă ținând seama de
evoluția și adaptarea plantelor la condiții diferite, specifice fiecărui areal, respectiv site în care sau efectuat cercetările și selecția plantelor considerate de interes peisager.
Datele obținute sunt sugestive și în privința influența condițiilor de experimentare asupra
eredității caracterelor și faptului că ereditatea unui caracter nu este constantă. Diferențele valorice
ale H2 pentru același caracter se pot datora unor numeroși factori: modelul de estimare a
heritabilității, materialul biologic analizat și condițiile de experimentare, modificarea eredității în
timp, pentru că variația valorilor genetice poate fluctua, iar variația din cauza unor factori de mediu
se poate schimba, sau corelația dintre gene și mediu se poate schimba (Wray și Visscher, 2008).
Chiar dacă nu există un consens general cu privire la modul de exprimare a variației
genetice în diferite condiții de mediu (Charmantier și Garant, 2005), potențialul genetic al unei
populații sălbatice permite o schimbare evolutivă în sens favorabil. Este foarte probabil ca
această ipoteză să asigure la Clematis și ameliorarea în direcția dorită, întrucât sub efectul
selecției, magnitudinea componentelor genetice și variației fenotipice de mediu se pot schimba
odată cu factorii de mediu favorabili.
Dacă la animale manipularea experimentală a calității mediului în sălbăticie, precum și
testarea unor medii (condiții) favorabile sau stresante a evidențiat fluctuația heritabilității
(Charmantier și Garant, 2005), probabil și la Clematis este posibilă creșterea heritabilității în
condiții mai favorabile, în special pentru trăsături morfometrice, dar posibil și pentru unele
„comportamentale” (ex. reacția la factori de stres).
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Tabelul 5.81. / Table 5.81.
Caracteristici decorative pentru speciile de Clematis studiate din mediul spontan
Decorative traits for Clematis species studied in natural habitats
înălțime
Floarea
Frunza
Nr. lăstari
(height)
Flower
Leaf
valori
Perioadă
Dimens.
medii
de înflorire
Grad de
medii, cm
medii, cm
No. of Culoare acoperire Parfum
Flowering Culoare
average,
Dimension,
shoots, Colour Covering Perfume
period
Colour
cm
average,
average
degree
cm

7,0

Rezultatele obținute contribuie la explicarea fenomenelor care stau la baza modificărilor
componentelor varianțelor și modul în care acestea reprezintă un pas important în înțelegerea
proceselor evolutive în populațiile sălbatice, precum și în ameliorarea prin selecție la Clematis,
prin valorificarea unor resurse genetice din flora spontană.
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5.6.2. Pretabilitatea speciilor de Clematis analizate la cultura containerizată și posibilitățile
de utilizare a acestora în grădinăritul peisager
Cercetările efectuate au permis identificarea modului în care selecțiile din flora spontană
(Clematis integrifolia, C. alpina, C. recta) și cultivată (C. armandii), au reacționat la condițiile de
mediu și cultură, respectiv la tipurile de containere utilizate și expoziția în care au fost amplasate.
Principalele particularități morfologice ale plantelor identificate și selecționate din flora
spontană, au fost comparate și în funcție de descriptorii UPOV (UPOV, 2007), pentru o descriere și
încadrare clară în ansamblul clematitelor, pe baza unor caractere ‘tari’, de recunoaștere (Figura 5.55).
Caracter
Character
simplă
simple
C.
integrifolia

Frunza: tipul
Leaf: type
Specia
Specie

ternată
ternate

biternată
biternate

C.armandii

C. alpina

triternată
triternate

penată
pinnate

bipenată
bipinnate

tripinată
tripinnate

C. recta

Caracter
Character
Forma limbului
Leaf blade: shape
Specia / Specie

lanceolată
lanceolate
C.armandii

ovată
ovate
C. recta

eliptică
elliptic
C. integrifolia

obovată
obovate

rombică
rhombic
C. alpina

cordată
cordate

întreagă
entire
C. armandii,
C.integrifolia,
C. recta

sinuată
sinuate

crenată
crenate

dentată
dentate

serată
serrate

Caracter
Character
Marginea limbului
Leaf blade margin
Specia
Specie

C. alpina

Caracter
Character
Atitudinea florii
Flower attitude
Specia Specie

ascendentă
upwards
C. recta

deschisă (spre exterior)
outwards
C. armandii

descendentă
downwards
C.integrifolia C. alpina

Figura 5.55. Principalele particularități morfologice ale plantelor identificate și selecționate din flora
spontană (C. integrifolia, C. alpina, C. recta) și cultivată (C. armandii), încadrate în funcție de
descriptorii UPOV (UPOV, 2007) / Figure 5.55. The major morphological characteristics of studied
Clematises from wild areas (C. alpina, C. integrifolia, C. recta) and from cultivation (C. armandii),
compared according UPOV description (UPOV, 2007)

Pretabilitatea genotipurilor selecționate și testate în interacțiune cu factorii tehnologici a fost
atestată și de aprecierea de ansamblu, din punct de vedere peisager, în urma experienței efectuate
privitor la cultura clematitelor în containere. Notele generale obținute sunt prezentate în Tabelul 5.83.
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Tabelul 5.83 / Table 5.83
Notarea generală pentru clematitele cultivate în containere
Average notes for Clematis species cultivated in containers

În perspectiva confirmării valorii peisagere a selecțiilor de Clematis (C. integrifolia, C.
alpina, C. recta) în interacțiune și cu alți factori experimentali, inclusiv reacția plantelor la factori de
stres, evaluarea clematitelor va fi continuată și se va finaliza ‘Testul DUS’ (testul de distinctibilitate,
uniformitate, stabilitate), conform ‘Ghidului UPOV’, în scopul unor eventuale omologări. De
asemenea, sursele de germoplasmă colectate și testate se vor conserva în rezerva genetică a
Universității, iar în viitor fondul genetic constituit se va putea utiliza în lucrări de ameliorare.
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CAPITOLUL VI – CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În urma finalizării studiului despre clematite, au fost formulate o serie de concluzii, pe
baza observațiilor efectuate și a corelării rezultatelor obținute cu alte studii similare, și de
asemenea, au fost enunțate câteva recomandări referitoare la cultura clematitelor în containere.
Referitor la inventarierea clematitelor în orașul Cluj-Napoca, a fost evidențiat faptul că
spațiul public aflat în administrarea Primăriei Cluj-Napoca (parcuri, scuaruri, aliniamente
stradale, piețe publice, alte diverse amenajări de spații verzi) nu conține nici un exemplar de
Clematis, ci marea majoritate (peste 98,8%) din exemplarele de clematite ornamentale observate
se găsesc în grădinile private, iar un procent foarte redus de exemplare (1,2%) se găsesc plantate
în spațiile vizibile ale unor instituții private sau asociații de locatari; de asemenea, cea mai
frecventă apariție a clematitelor este în cartierele rezidențiale, situate spre periferia orașului, și
mai puțin în zonele centrale.
Clematitele sunt relativ puțin cunoscute în rândul populației din Cluj-Napoca, iar
clematitele cu creștere arbustivă (C. integrifolia și C. recta) sau cele sempervirescente (C.
armandii) nu sunt cunoscute, sau se cunosc foarte puțin, fiind utilizate în decorul grădinilor sau a
spațiilor verzi doar în mod excepțional – la fel și cultura clematitelor în containere.
Studiul clematitelor din flora spontană a Transilvaniei a probat prezența acestora în
arealele studiate cu o bună constanță, ca specii recedente sau sub-recedente și cel mai adesea ca
specii accesorii. Gradul de biodiversitate al clematitelor spontane, deși variabil, înregistrează valori
acceptabile, pentru toți indicii studiați (Margalef, Menhinick, Simpson (D), Simpson 1-D, Simpson
(1/D), Shannon (H), McIntosh, echitatea, coeficientul Glisson). Afinitatea cenotică a clematitelor
spontane studiate a prezentat asemănări între diferitele situri, indicând că există asociații vegetale
(fitocenoze) caracteristice fiecărui areal.
Analiza varianţei prin testul Duncan (metoda comparațiilor multiple) a permis
identificarea interacțiunilor dintre genotipuri și tipurile de container utilizate, dar și efectul
unilateral al genotipului, respectiv al tipului de container utilizat asupra caracterelor analizate.
Interacțiunea dintre ‘specie’ x ‘tip de container’ x ‘expoziție’ s-a manifestat printr-o amplă
oscilație ale principalelor elemente de vigoare și de decorare prin flori a plantelor.
Conform rezultatelor obținute, zestrea ereditară a speciilor are o influență hotărâtoare
asupra numărului de lăstari pe plantă, diferențele dintre cele patru genotipuri fiind semnificative
pentru elementul de creștere analizat. Astfel, în funcție de numărul mediu de lăstari format pe
plante, ordinea speciilor de la cea cu cei mai puțini lăstari pe plantă (1,3) la cea cu cei mai mulți
lăstari pe plantă (5,3) este următoarea: C. armandii, C. alpina, C. integrifolia, C. recta.
În experiențe, nu numai genotipul (specia), ci și factorul tehnologic analizat a influențat în
mod real creșterea plantelor și capacitatea lor decorativă. În funcție de tipul de container, creșterea
plantelor prin prisma numărului de lăstari pe plantă a avut de suferit în containerele de metal (4,0
lăstari/plantă), cu diferențe semnificativ mai mici comparativ cu lăstărirea în containerele de lemn
și ceramice (5,3 și respectiv 5,1 lăstari/plantă), dar fără diferențe semnificative față de plantele
crescute în containere de plastic (4,6 lăstari/plantă). Și expoziția a influențat semnificativ creșterea
clematitelor, de exemplu numărul mediu de lăstari principali pe plantă. O lăstărire superioară și
prin urmare o creștere mai viguroasă s-a înregistrat în condiții de umbră.
Efectul combinat al celor doi factori tehnologici, tipul de container și condițiile de
expunere a plantelor la radiațiile solare (soare sau umbră), a influențat în mod real ramificarea
clematitelor. Cea mai slabă ramificare s-a înregistrat în combinația container din metal x
expunere la soare (3,0 lăstari/plantă), iar cel mai mare număr mediu de lăstari pe plantă în
combinația reprezentată de cultura în câmp și umbrire (8,0 lăstari/plantă). Rezultatele confirmă
preferința clematitelor pentru răcoare și umbră, respectiv condiții care să le asigure o temperatură
moderată a solului și retenția unei umidități adecvate în substratul de cultură.

47

TEZĂ DE DOCTORAT

VALENTIN SEBASTIAN DAN

Ca o concluzie generală, se poate afirma că nu numai zestrea genetică ci și factorii de
mediu (și de cultură), precum și interacțiunea dintre fondul genetic și ecotip influențează
capacitatea de lăstărire și numărul de lăstari principali formați pe plantă la Clematis. Rezultatele
confirmă faptul că clematitele preferă o expoziție umbroasă față de cea însorită, amplasarea lor
mai ferită de radiația solară directă având consecințe favorabile asupra vigorii de creștere a
plantelor, apreciată pe baza lăstăririi, respectiv a numărului de lăstari principali pe plantă.
Cultura în câmp a asigurat în majoritatea cazurilor cea mai bună lăstărire, iar dintre tipurile de
container utilizate, numărul cel mai mare de lăstari pe plantă a fost asigurat de containerele
confecționate din lemn și ceramică. Metalul și plasticul au determinat cele mai slabe rezultate
pentru formarea lăstarilor, care nu au favorizat creșterea numărului de lăstari principali pe plantă,
comparativ cu celelalte materiale de confecție ale containerelor.
Pe ansamblul experienței, lungimea medie a lăstarilor principali la cele patru specii de
Clematis, a diferit puternic în funcţie de expoziţie (umbră sau soare), fiind favorizată evident de
expoziția umbroasă. Între specii au apărut și deosebiri privind reacția plantelor și creșterea
lăstarilor în funcție de expoziție, C. alpina și C. armandii fiind iubitoare de umbră, în timp ce C.
integrifolia și C. recta fiind relativ indiferente la condițiile de lumină și insolație. La toate
speciile studiate, expoziția nu a influențat semnificativ valoarea ornamentală de ansamblu a
plantelor, în schimb dintre containere, cele din metal au depreciat în mod real calitatea
decorativă a clematitelor.
Coeficienții de variabilitate calculați pentru principalele elemente ale vigorii de creștere și
capacității de decorare a plantelor au ilustrat o evidentă variație ale caracteristicilor clematitelor
analizate, în funcție de specie și interacțiunea dintre specie și factorii experimentali.
Variația elementelor de vigoare a fost în general mai mică în cadrul speciilor, cu diferențe
de la o specie la alta și de la un caracter la altul, și mult mai amplă în cadrul interacțiunilor dintre
specii și expoziția plantelor (soare – umbră), respectiv specii și tipul de container utilizat.
Rezultatele au demonstrat că, în majoritatea cazurilor și la toate speciile, interacțiunea
dintre specii și factorii tehnologici, vigoarea plantelor și elementele de decorare ale clematitelor
sunt puternic influențate de genotip, și într-o măsură mult mai redusă de ecotip, respectiv de
mediu sau condițiile de cultură. Prin urmare, în ameliorarea clematitelor se poate asigura
obținerea unor genotipuri cu creșterea dorită (plante viguroase sau mai puțin viguroase etc.), flori
și inflorescențe numeroase, mari, valoare decorativă de ansamblu etc., prin utilizarea în hibridări
artificiale a unor genitori cu particularitățile dorite a fi transmise la descendenți.
Ţinându-se seama de rezultatele obţinute, se recomandă utilizarea în hibridările artificiale
a unor genitori cu o bună valoare ornamentală (flori, inflorescențe atrăgătoare), pentru a exista
premizele obţinerii unor descendenţi care să cumuleze poligenele pentru o valoare decorativă
ridicată. Înmulțirea vegetativă va asigura perpetuarea efectului heterozis care se va manifesta în
urma recombinărilor genice, astfel încât plantele identificate ca elită să permită obținerea unor
selecții clonale valoroase, care să aibă șansa promovării ca noi cultivaruri.
Lucrarea se constituie într-o cercetare originală și prin prisma faptului că genotipurile
reprezentate de speciile de Clematis au fost luate în considerare în funcție de variația de mediu,
experiențele constituindu-se în modele care au permis evaluarea evoluției unor caractere
cantitative și a determinismului genetic al acestora.
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