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CERCETÃRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR FACTORI AGROTEHNOLOGICI 
ASUPRA PRODUCŢIEI CANTITATIVE ŞI CALITATIVE LA CULTURA 

SEMINCERÃ DE CEAPÃ “ROŞIE DE ARIEŞ”  
ÎN CONDIŢIILE S.C.D.L. IERNUT 

 

 
REZUMAT 

 

Teza de doctorat, intitulată „Cercetări privind influenţa unor factori agrotehnologici 

asupra producţiei cantitative şi calitative la cultura semincerã de ceapã Roşie de Arieş, în 

condiţiile S.C.D.L. Iernut”, cuprinde rezultatele unor cercetări pe perioada a trei cicluri 

biologice „de la sămânţă la sămânţă” (2009-2012). 

Experienţele au fost amplasate în câmpul experimental al Staţiunii de Cercetare-

Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, având ca scop perfecţionarea tehnologiei de 

producere a seminţelor la soiul de ceapă Roşie de Arieş, prin următoarele obiective, în 

cadrul cercetărilor efectuate: 

 - studiul fenofazelor şi perioadei de vegetaţie (ca durată şi sumă a gradelor de 

temperatură) „de la semănat până la maturitatea tehnologică” în anul I-faza de  plante mamă 

şi „de la plantat până la maturitatea fiziologică” în anul al II-lea faza de seminceri; 

 - studiul variabilitatăţii unor caracteristici, în urma determinărilor biometrice, prin 

care se calculează indicii de variabilitate şi se stabilesc intervalele de încredere ale grilei de 

selecţie a materialului biologic; 

 - studiul corelaţiilor dintre caracteristicile importante, care uşurează foarte mult 

activitatea de selecţie a materialului biologic; 

 - stabilirea epocii de plantat a bulbilor-plante mamă (toamna sau primăvara) 

 - studiul privind influenţa caracteristicilor plantelor mamă asupra caracteristicilor 

plantelor semincere, ca descendenţe care se poate stabili prin corelaţiile dintre 

caracteristicile plantelor mamă şi caracteristicile plantelor semincere; 

 - studiul influenţei densităţii plantelor semincere asupra producţiei seminţelor de 

ceapă la soiul Roşie de Arieş; 

 - studiul influenţei mărimii seminţei (MMB) asupra germinaţiei şi vigorii seminţei. 

Cercetările au fost efectuate în cadrul a trei experienţe care s-au desfăşurat pe durata 

a trei cicluri biologice „de la sămânţă la sămânţă” în perioada 2009-2012, în condiţiile de 

mediu de la SCDL Iernut. 
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 Experienţa I  – Studiul materialului biologic – plante mamă la soiul Roşie de Arieş, 

în condiţiile de mediu ale SCDL Iernut în anii de cultură: 2009, 2010 şi 2011. 

 Aceste studii s-au efectuat după tehnologia clasică pentru a înregistra manifestarea 

fenotipică a plantelor mamă prin: 

 - studiul fenofazelor şi perioadei de vegetaţie (ca durată şi sumă a gradelor de 

temperatură) „de la semănat până la maturitatea tehnologică” în anul I-faza de plante mamă; 

 - studiul variabilitatăţii unor caracteristici, în urma determinărilor biometrice, prin 

care se calculează indicii de variabilitate şi se stabilesc intervalele de încredere ale grilei de 

selecţie a materialului biologic; 

 - studiul corelaţiilor dintre caracteristicile importante, care uşurează foarte mult 

activitatea de selecţie a materialului biologic. 

 

1.1. Rezultate şi discuţii asupra studiului privind datele fenologice ale plantelor mamă, 

(2009-2011). 

Din analiza datelor medii pe cei trei ani de studiu (tabelul 1.1, fig. 1.1) a reieşit că, în 

condiţiile SCDL Iernut, fenologia plantelor mamă din soiul de ceapă Roşie de Arieş se 

manifestă astfel: 

- plantele răsar la 26 zile de la semănat, după ce s-a acumulat 141ºC; 

- începutul formării bulbului are loc după 47 zile de la răsărirea plantelor, perioadă 

în care s-au acumulat 527ºC; 

- definitivarea maturării bulbilor plante mamă s-a înregistrat după 62 zile de la 

începutul formării bulbului, acumulându-se 880,7ºC; 

- momentul optim pentru recoltarea bulbilor a fost înregistrat după 16 zile de la 

maturare; 

- perioada de vegetaţie a înregistrat o durată de 152 zile în care s-au acumulat 

1.893ºC. 

                                                                                                                 Tabelul 1.1 

Date fenologice la soiul de ceapă Roşie de Arieş, media pe trei ani (2009-2011) 
Fenofaza Durata (nr. zile) 

o
C 

Semănat - Răsărit 26 141,00 

Răsărit - Formare bulb 47 527,20 

Formare bulb - Maturitate de consum 62 880,70 

Maturitate de consum - Recoltare 16 344,00 

Perioada de vegetaţie 152 1.893,00 
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Fig. 1.1 – Durata fenofazelor şi suma gradelor de temperatură acumulate pe fenofaze 

 (media 2009-2011) 

 

1.2. Rezultate şi discuţii asupra studiului privind indicii de variabilitate ai caracte-risticilor 

importante ale plantelor mamă de ceapă, în perioada anilor 2009-2011. 

                                                                                                                                  Tabelul 1.2 

Indicii de variabilitate ai caracteristicilor importante ale plantelor mamă de ceapă,  

anii 2009 - 2011 la S.C.D.L. Iernut. 

Caracteristica 

Anul 

2009 2010 2011 

Mărimea 
Variabilitatea 

s% 
Mărimea 

Variabilitatea 

s% 
Mărimea 

Variabilitatea 

s% 

Greutatea bulbului 43,40 43,00 (mare) 84,70 32,60 (mare) 85,60 32,63 (mare) 

I.F. 0,90 12,90 (mijlocie) 0,760 15,70 (mijlocie) 0,95 14,70 (mijlocie) 

H. pl.m. 59,60 12,60 (mijlocie) 53,40 11,60 (mijlocie) 48,20 14,70 (mijlocie) 

  

În toţi cei trei ani de studiu caracteristica „greutatea bulbului” a înregistrat o 

variabilitate mare, iar caracteristicile „indicele de formă” şi „înălţimea plantelor” au 

înregistrat o variabilitate mijlocie (tabelul 1.2). 

 

5.5.4. Rezultate şi discuţii asupra cercetărilor privind corelaţiile dintre caracteristicile 

importante ale plantelor mamă de ceapă obţinute în anul 2009-2011 şi selectat pentru 

producerea seminţelor în anul 2010-2012. 
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 Tabelul 1.3 

Corelaţiile dintre caracteristicile studiate la ceapa – plante mamă soiul Roşie deArieş,  

media pe trei ani (2009-2011) 

 
Corelaţia Ecuaţia de corelaţie R

2
 r Semnificaţia 

Greutatea bulbului x ØL y=0,0075x+4,317 0,7511 0,8666 *** 

Greutatea bulbului x ØT y=0,0171x+4,4116 0,7937 0,8909 *** 

Greutatea bulbului x IF y=-0,001x+0,9351 0,586 0,7655 *** 

Greutatea bulbului x H. pl.m. y=0,0188x+40,357 0,4712 0,6864 *** 

Greutatea bulbului x Nr. frunze/plantă y=0,0057x+15,357 0,0938 0,3062 - 

 

Corelaţia „greutatea bulbului x diametrul longitudinal” la ceapa Roşie de Arieş s-a 

manifestat foarte semnificativ pozitivă (tabelul 1.3) 

Corelaţia „greutatea bulbului x diametrul transversal” s-a manifestat foarte 

semnificativ pozitivă (tabelul 1.3). 

Corelaţia „greutatea bulbului x indicele de formă” s-a manifestat foarte semnificativ 

pozitivă (tabelul 1.3). 

Corelaţia „greutatea bulbului x înălţimea plantei” s-a manifestat foarte semnificativ 

pozitivă (tabelul 1.3). 

Corelaţia „greutatea bulbului x numărul de frunze/plantă” s-a manifestat 

nesemnificativ (tabelul 1.3) 

 

 2. Experienţa II – Studiul materialului biologic din faza seminceră (anul II) cu 

înfiinţarea experienţei în toamna anilor: 2009, 2010 şi 2011, în condiţiile SCDL Iernut. 

 Scopul acestei experienţe a fost de a evidenţia comportarea cultivarului de ceapă 

Roşie de Arieş, în faza de plante semincere, sub aspectul perioadei de vegetaţie 

(fenofazelor), variabilităţii şi corelaţiilor dintre caracteristicile mai importante pentru 

activitatea de producerea seminţelor. 

Cercetările experimentale s-au efectuat pe trei ani: 2009-2010, 2010-2011 şi 2011-

2012. 

Experienţa - trifactorială, unde:  

- factorul A (cu trei graduări) = anul experimental 

 - A1 - 2010 

 - A2 - 2011 

 - A3 - 2012 
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- factorul B (cu două graduări) = mărimea bulbului – plantă mamă 

 - B1 – bulbi mari 

 - B2 – bulbi mijlocii 

- factorul C (cu trei graduări) = densitatea plantelor semincere/hectar 

 - C1 – 30 mii plante/hectar 

 - C2 – 40 mii plante/hectar 

 - C3 – 50 mii plante/hectar 

Materialul biologic folosit a fost constituit din bulbii – plante mamă, de mărime mare 

şi mijlocie, rezultaţi din „Experienţa I” – (2009,2010, 2012) şi înfiinţarea experienţei în  

toamna anilor: 2009, 2010 şi 2012. 

 - studiul fenofazelor şi perioadei de vegetaţie (ca durată şi sumă a gradelor de 

temperatură) „de la plantat până la maturitatea fiziologică” în anul al II-lea faza de 

seminceri; 

 - studiul variabilitatăţii unor caracteristici, în urma determinărilor biometrice, prin 

care se calculează indicii de variabilitate şi se stabilesc intervalele de încredere ale grilei de 

selecţie a materialului biologic; 

 - studiul corelaţiilor dintre caracteristicile importante, care uşurează foarte mult 

activitatea de selecţie a materialului biologic. 

 

2.1. Rezultate privind studiul fenofazelor şi a perioadei de vegetaţie ale plantelor semincere 

la ceapa Roşie de Arieş (plantat toamna), media pe trei ani (2010-2012) – SCDL Iernut.  

 De la plantarea bulbilor-plante mamă (înfiinţarea experienţei) la reluarea vegetaţiei s-

au înregistrat 180 zile (tabelul 2.1).  

 Emiterea tijelor florale a avut loc după 44 zile de la reluarea vegetaţiei, perioadă în 

care s-au acumulat 328
o
C. 

 Maturarea seminţelor s-a înregistrat după 130 zile de la reluarea vegetaţie, perioadă 

în care s-au acumulat 2172
o
C. 

 Recoltatul seminţelor s-a efectuat după 138 zile de la reluarea vegetaţiei plantelor, 

perioadă în care s-au acumulat 2365
o
C.  
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                                                                                                                              Tabelul 2.1 

Durata fenofazelor şi suma gradelor de temperatură acumulate  

pe fenofaze la ceapa seminceră Roşie de Arieş plantată toamna,  

media pe trei ani (2010-2012) – SCDL Iernut 

Fenofaza Durata 

(nr.zile) 
∑

0
C 

Plantat - - 

Plantare - Reluare vegetaţie 180 - 

Reluare vegetaţie - Emis tije florale 44 328,20 

Emiterea tijelor florale - Început înflorit 31 587,30 

Început înflorit - Format sămânţă 27 494,5 

Format sămânţă - Maturitate sămânţă 28 762,20 

Început recoltare - Sfârşit recoltare 8 193,10 

Perioada de vegetaţie 138 2.365,3 

 

2.2. Rezultate privind corelaţiile dintre mărimea bulbului-plantă mamă şi caracteristicile 

importante ale plantelor semincere de ceapă Roşie de Arieş plantate toamna, media  2010-

2012 – SCDL Iernut. 

Tabelul 2.2 

Ecuaţiile de corelaţie şi coeficientul de corelaţie dintre greutatea bulbului 

 (bulbi mari şi bulbi mijlocii) şi caracteristicile importante ale  

plantelor semincere, media pe trei ani 2010-2012 

Corelaţia  Ecuaţia de corelaţie R
2
 r semnificaţia 

Bulbi mari-plantă mamă     
Greut. bulbului x H. pl.s. Y = -0,0072x + 116,44 0,0563 0,2373 - 

Greut. bulbului x Nr.t./pl.s. Y = 0,0009x + 2,9142 0,0391 0,1977 - 

Greut. bulbului x Greut. sem./pl. Y = -0,13x + 34,34 0,8099 0,8999 xx 

Greut. bulbului x F.G. Y = 0,0068x + 93,709 0,0593 0,2435 - 

Greut. bulbului x Prod. de săm./ha Y = -1,3646x + 842,33 0,0895 0,2992 - 

Bulbi mijlocii-plantă mamă     

Greut. bulbului x H. pl.s. Y = 0,0473x + 105,63 0,0048 0,0693 - 

Greut. bulbului x Nr.t./pl.s. Y = 0,074x + 242,12 0,1093 0,3306 - 

Greut. bulbului x Greut. sem./pl. Y = -0,398x + 14,66 0,0202 0,1421 - 

Greut. bulbului x F.G. Y = -0,0023x + 95,884 0,0001 0,01 - 

Greut. bulbului x Prod. de săm./ha Y = 2,5032x + 328,89 0,1078 0,3283 - 
      LSD   (p 5%)                                                                                              0,75   

      LSD   (p 1 %)                                                                                             0,87 

       LSD  (p 0,1%)                                                                                             0,95                                                                                                                                                                                                          

Din calculul corelaţiilor dintre caracteristicile medii ale plantelor mamă şi 

caracteristicile  medii ale plantelor semincere (tabelul 2.2) a rezultat că doar corelaţia 

„greutatea bulbului x greutatea seminţei/plantă” a înregistrat o semnificaţie distinct 

semnificativă pozitivă, iar celelalte corelaţii s-au manifestat nesemnificativ. 
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2.3. Rezultate privind studiul variabilităţii producerii de sămânţă la ceapa Roşie de Arieş 

sub influenţa celor doi factori (mărimea bulbilor şi densitatea plantelor/ha). 

                                                                                                                            Tabelul 6.67 

Producţiile de sămânţă de ceapă – Roşie de Arieş, în cei trei ani de studiu 2010-2012 

Anul (A) 
Producţia Diferenţa  

kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

2010 (A1) 558,60 103,90 21,20 xx 

2011 (A2) 497,10 92,50 -40,30 000 

2012 (A3) 556,50 103,50 19,10 xx 

Media experienţei 537,40 100 - - 
    LSD   (p 5%)                                                                                             10,66   

    LSD   (p 1 %)                                                                                            16,10 

    LSD  (p 0,1%)                                                                                            25,87                                                                                                                                                                   

 Din comparaţia producţiilor de sămânţă realizate în cei trei experimentali a rezultat 

că faţă de media celor trei ani (tabelul 6.67): producţia obţinută în anul 2010 s-a diferenţiat 

distinct semnificativ pozitiv, producţia obţinută în anul 2011 a fost foarte semnificativ 

negativă, iar cea din anul 2012 a fost distinct semnificativ pozitivă. Rezultă că în perioada 

de experimentare din anul 2010  şi 2011 au fost condiţii de mediu mai favorabile pentru 

producerea seminţelor la soiul de ceapă Roşie de Arieş. 

Din compararea a două medii ale lui B (b2 – b1), a rezultat că producţia de sămânţă 

realizată la variantele în care s-au folosit la plantare bulbi mari s-au diferenţiat foarte 

semnificativ pozitiv faţă de producţiile realizate la variantele în care s-au folosit ca material 

biologic bulbi mijlocii (tabelul 6.68). Aceasta înseamnă că gradul de dezvoltare al plantelor 

mamă (bulbilor) înfluienţează foarte mult producţia de sămânţă kg/ha la soiul de ceapă 

Roşie de Arieş. 

Tabelul 6.68 

Influenţa mărimii bulbului asupra producţiei de sămânţă/ha 

Mărimea bulbului 
Producţia Diferenţa  

kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

Mare (B1) 606,16 129,30 137,50 xxx 

Mijlociu (B2) Mt. 469,66 100 - - 
        LSD   (p 5%)                                                                                                7,75   
        LSD   (p 1 %)                                                                                            11,14 

       LSD  (p 0,1%)                                                                                            16,39                                                                                                                                                                                                    

Comparând cele trei graduări ale factorului „C” (tabelul 6.69), unde s-a considerat C2 

(40 mii plante/ha) – varianta martor, a rezultat: C1 (30 mii plante/ha) s-a manifestat foarte 

semnificativ negativ, iar C3 (50 mii plante/ha) s-a manifestat foarte semnificativ pozitiv, de 

unde a rezultat că „densitatea plantelor/ha” este direct proporţională cu „producţia de 

sămânţă/ha”, în cazul variantelor experimentale. 
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Tabelul 6.69 

Influenţa densităţii asupra producţiei de sămânţă/ha 
Densitatea 

 (plante/ha) 

Producţia Diferenţa 

 kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

30 mii plante/ha 439,80 82 -96 000 

40 mii plante/ha Mt. 535,80 100 - - 

50 mii plante/ha 636,60 119 100,75 xxx 
      LSD     (p 5%)                                                                                          7,99   

      LSD    (p 1 %)                                                                                       10,71 
     LSD   (p 0,1%)                                                                                       14,14           

 

Din compararea a două medii „B” la aceeaşi graduare a lui „A” (tabelul 6.70), adică 

(a1b2 – a1b1), a rezultat o diferenţă foarte semnificativă pozitivă a producţiei de sămânţă la 

variantele cu provenienţă „bulbi mari” faţă de variantele descendente din material biologic 

„bulbi mijlocii”, în toţi anii experimentali. 

Tabelul 6.70 

 

Acţiunea combinată A x B (Anul x Mărimea bulbului) 
 

Anul (A) 

Mărimea bulbului (B) 

2010 (A1) 2011 (A2) 2012 (A3) 
kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn. 

Mare (B1) 657,30 197,30 xxx 542,80 91,70 xxx 618,30 123,70 xxx 

Mijlociu (B2) Mt. 460 - - 451,10 - - 494,60 - - 

LSD  (p 5%)                                    20,09   
LSD  (p 1 %)                                   29,75 

LSD (p 0,1%)                                  45,99 

 Din interacţiunea combinată dintre anul experimental şi densitatea plantelor/ha 

(tabelul 6.71) a rezultat că în toţi anii experimentali producţia de seminţe kg/ha din 

variantele cu densitatea de 30 mii plante/ha s-au manifestat foarte semnificativ negativ faţă 

de producţia de seminţe ale martorului C2 - 40 mii plante/ha, iar producţiile realizate în 

variantele cu densitatea de 50 mii plante/ha s-au diferenţiat foarte semnificativ pozitiv faţă 

de producţia martorului C2. 

                                                                                                                          Tabelul 6.71 

Acţiunea combinată A x C (Anul x Densitatea) asupra producţiei de sămânţă  

de ceapă Roşie de Arieş, în condiţiile SCDL Iernut 
Anul (A) 

Densitatea (C) 

2010 (A1) 2011 (A2) 2012 (A3) 

kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn. 

30 mii (C1) 450 -96 000 425 -61 000 444 -131 000 

40 mii (C2) Mt. 546 - - 486 - - 575 - - 

50 mii (C3) 680 134 xxx 579,7 93,7 xxx 650 75 xxx 
    LSD   (p 5%)                            13,86   

     LSD   (p 1 %)                          18,57 

    LSD  (p 0,1%)                          24,52 
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                                                                                                                                                 Tabelul 6.72 

Acţiunea celor trei factori A x B x C, asupra producţiei de sămânţă (kg/ha) la  

soiul de ceapă Roşie de Arieş, media pe trei ani (2010-2012) – S.C.D.L. Iernut 

Acţiunea trilaterală "anul x mărimea bulbului x densitatea plantelor/ha" 

asupra producţiei de sămânţă (kg/ha) la soiul de ceapă Roşie de Arieş, 

media pe trei ani (2010-2012) - SCDL Iernut
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Fig. 1.2 - Acţiunea trilaterală "anul x mărimea bulbului x densitatea plantelor/ha"  

asupra producţiei de sămânţă (kg/ha) la soiul de ceapă Roşie de Arieş,  

media pe trei ani (2010-2012) - SCDL Iernut 

Acţiunea trilaterală "anul x mărimea bulbului x densitatea 

plantelor/ha" asupra producţiei de sămânţă (kg/ha) la soiul de 

ceapă Roşie de Arieş, media pe trei ani (2010-2012) - SCDL 
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Fig. 1.3 - Acţiunea trilaterală "anul x mărimea bulbului x densitatea plantelor/ha"  

asupra producţiei de sămânţă (kg/ha) la soiul de ceapă Roşie de Arieş,  

media pe trei ani (2010-2012) - SCDL Iernut 

Anul Bulbul 

Densitatea (C) 

C1 (30 mii plante/ha) 

kg/ha 

C2 (40 mii plante/ha) 

kg/ha 

C3 (50 mii plante/ha) 

kg/ha 

2010 
Mare 540 632 800 

Mijlociu 360 460 560 

2011 
Mare 503 516 609 

Mijlociu 348 456 550 

2012 
Mare 501 644 710 

Mijlociu 387 507 590 
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3. Experienţa III – Studiul materialului biologic din faza seminceră (anul II) cu înfiinţarea 

experienţei în primăvara anilor: 2010, 2011 şi 2012, în condiţiile SCDL Iernut. 

 

3.1. Rezultate privind studiul fenofazelor din faza seminceră la ceapa Roşie de Arieş, media 

(2010 – 2012), la SCDL Iernut 

 

 În condiţiile de înfiinţare a experienţelor semincere de ceapă Roşie de Arieş în 

primăvară (tabelul 3.1): 

-răsărirea a avut loc după 29 zile, perioadă în care s-au acumulat 133
o
C; 

-emiterea tijei florale s-a înregistrat după 33 zile de la răsărire, când s-au acumulat 319
o
C; 

-maturitatea seminţelor a avut loc după 112 zile de la răsărire, acumulându-se 1688
o
C; 

-perioada de vegetaţie a durat 120 zile, când s-au acumulat în medie 1800
o
C. 

Tabelul 3.1 

Date fenologice la soiul de ceapă Roşie de Arieş, media 2010 – 2012 

 (plantat primăvara) 

Faza 
Fenofaza 

Durata (nr.zile) ∑
0
C 

Plantat - - 

Plantat - Răsărit 29,00 133,10 

Răsărit - Emis tije florale 33,30 319,50 

Emiterea tijelor florale - Început înflorit 25,60 431,10 

Început înflorit - Format sămânţă 22,30 452,20 

Format sămânţă - Maturitate sămânţă 31,00 485,20 

Început recoltare - Sfârşit recoltare 8,00 212,60 

 

 

3.2. Corelaţiile dintre „greutatea bulbilor-plate mamă” şi caracteristicile importante din faza 

seminceră la ceapa Roşie de Arieş (plantat primăvara), valori medii pe trei ani (2010-2012) - 

SCDL Iernut 

 Pentru determinarea corelaţiilor dintre greutatea bulbului-plantă mamă şi 

caracteristicile importante din faza seminceră (înălţimea plantelor semincere, număr de tije 

florale/plantă, greutatea seminţelor/plantă, producţia de seminţe kg/ha) s-au efectuat folosit 

valorile medii pe cei trei ani de studiu 2010-2012. 

 Bulbii mari utilizaţi ca plante mamă în cultura seminceră, media pe trei ani 2010-

2012, cu plantarea primăvara s-au caracterizat prin:  
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la bulbi mari  

- greutatea bulbului a fost cuprinsă între 135-170 g, diametrul longitudinal 5,28-5,71 

cm, diametrul transversal 6,75-7,39 cm, indicele de formă 0,730-0,824; 

la bulbi mijlocii  

- greutatea bulbului a fost cuprinsă între 68-80 g, diametrul longitudinal 4,71-4,92 cm, 

diametrul transversal 5,57-5,95 cm, indicele de formă 0,825-0,877; 

În descendenţă materialul biologic rezultat s-a caracterizat prin valorile medii: 

 din bulbi mari   

- înălţimea plantei semincere 108-115 cm, număr de tije/plantă 3, greutatea  

seminţelor/plantă 11,0-12,5 g, producţia kg/ha 330-600 kg/ha; 

 

     din bulbi mijlocii  

- înălţimea plantei semincere 106-110 cm, număr de tije/plantă 3, greutatea 

seminţelor/plantă 10,4-11,4 g, producţia kg/ha 342-545 kg/ha; 

Plantele semincere diferă foarte puţin ca înălţime (plantele semincere descendente din 

bulbi mari sunt cu 4-5 cm mai înalte decât cele descendente din bulbi mijlocii), au acelaşi 

număr de tije florale, dar cantitatea de sămânţă pe plantă cât şi pe unitatea de suprafaţă este 

mai mare la variantele descendente din bulbi mari faţă de variantele descendente din bulbi 

mijlocii. 

 Din calculul corelaţiilor dintre „greutatea bulbului-plantă mamă” şi caracteristicile 

din faza seminceră a rezultat că acestea sunt nesemnificative atât la bulbii mari cât şi la 

bulbii mijlocii (tabelul 3.2). 

Tabelul 3.2 

Ecuaţiile de corelaţie dintre greutatea bulbului  şi caracteristicile importante  

ale plantelor semincere la ceapa Roşie de Arieş, coeficientul de corelaţie,  

media 2010-2012 – SCDL Iernut (plantat primăvara) 
Corelaţia  Ecuaţia de corelaţie R

2
 r semnificaţia 

Bulbi mari-plante mamă     

Greut. bulbului x H. pl.s. Y=-0,034+116,3 0,033 0,181 - 

Greut. bulbului x Greut. sem./pl. Y=-0,0227x+15,315 0,3676 0,606 - 

Greut. bulbului x Prod. de săm./ha Y= -0,5206x+553,3 0,004 0,063 - 

Bulbi mijlocii-plante mamă    - 

Greut. bulbului x H. pl.s. Y=0,07136x+102,94 0,0324 0,18 - 

Greut. bulbului x Greut. sem./pl. Y=-0,0382x+13,881 0,1629 0,403 - 

Greut. bulbului x Prod. de săm./ha Y= 8,3969x-185,99 0,1232 0,35 - 

     LSD (p 5%)    0,75;     LSD (p 1 %)    0,87;     LSD  (p 0,1%)   0,90. 



 13 

 3.3. Rezultate privind studiul variabilităţii producerii de sămânţă la ceapa Roşie de 

Arieş sub influenţa celor trei factori (anul, mărimea bulbilor şi densitatea plantelor/ha) – 

media pe trei ani (2010-2012), cu plantarea bulbilor primăvara 

 În experienţa trifactorială (A x B x C) s-a studiat influenţa celor trei factori asupra 

producţiei de sămânţă kg/ha la cultura de ceapă seminceră cu plantarea bulbilor primăvara, 

în ultima decadă a lunii martie (imediat ce condiţiile climatice au fost favorabile). 

 Din compararea a două medii a factorului A (a2-a1) în ceeace priveşte producţia de 

sămânţă la hectar din cei trei ani de studiu, a rezultat că faţă de producţia medie a celor trei 

ani, producţia de sămânţă a avut o semnificaţie: nesemnificativ pozitivă în anul 2010 şi 

nesemnificativ negativă în anul 2011 şi în anul 2012 (tabelul 3.3). 

Tabelul 3.3 

Producţiile de sămânţă de ceapă – Roşie de Arieş, în cei trei ani de studiu 

Anul 
Producţia Diferenţa  

kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

2010 465,5 102,19 10 - 

2011 453 99,45 -2,5 - 

2012 448 98,35 -7,5 - 

Media experienţei Mt. 455,5 100 - - 
         LSD   (p 5%)                                                                                21,00   

         LSD   (p 1 %)                                                                               32,00 

         LSD  (p 0,1%)                                                                              51,00 

 

Din  compararea a două medii ale lui B (b2 – b1), în vederea stabilirii influenţei 

mărimii bulbului asupra producţiei de sămânţă pe hectar, a rezultat o producţie de sămânţă 

foarte semnificativ pozitivă la variantele descendente din material biologic „bulbi mari” faţă 

de variantele semincere descendente din variantele „bulbi mijlocii” (tabelul 3.4). 

Tabelul 3.4 

Influenţa mărimii bulbului asupra producţiei de sămânţă /ha 

Mărimea bulbului 
Producţia Diferenţa  

kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

Mare (B1) 472,11 107,54 33,11 xxx 

Mijlociu (B2) Mt. 439,00 100 - - 
          LSD     (p 5%)                                                                              12,27   

         LSD    (p 1 %)                                                                             17,64 

         LSD   (p 0,1%)                                                                             25,95 

 

Din compararea a două medii ale lui C (c2 – c1) s-a putut stabili influenţa densităţii 

plantelor semincere asupra producţiei de sămânţă la hectar (tabelul 3.5).  
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Considerând ca martor densitatea de 40 mii plante la hectar, variantele cu densitatea 

de 30 mii plante la hectar au înregistrat o semnificaţie foarte semnificativ negativă faţă de 

martor, iar variantele cu densitate de 50 mii plante la hectar au înregistrat o semnificaţie 

foarte semnificativ pozitivă faţă de martor. 

                                                                                                                   Tabelul 3.5 

Influenţa densităţii asupra producţiei de sămânţă/ha 
 

Densitatea  

(plante/ha) 

Producţia Diferenţa  

kg/ha 
Semnificaţia 

kg/ha % 

30 mii plante/ha 347,00 75,90 -110,16 000 

40 mii plante/ha Mt. 457,16 100 - - 

50 mii plante/ha 562,50 123 105,34 xxx 

          LSD   (p 5%)                                                                           35,85   

          LSD   (p 1 %)                                                                         48,04 

          LSD  (p 0,1%)                                                                         63,40  

 

 Din acţiunea combinată „A x B” (Anul x Mărimea bulbului), prin compararea a două 

medii „B” la aceeaşi graduare a lui „A”, adică (a1b2 – a1b1), a rezultat (tabelul 3.6): 

- în condiţiile anului 2010, producţia de sămânţă s-a diferenţiat foarte semnificativ pozitiv în 

cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie; 

- în condiţiile anului 2011, producţia de sămânţă s-a diferenţiat distinct semnificativ pozitiv 

în cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie; 

- în condiţiile anului 2012, producţia de sămânţă s-a diferenţiat pozitiv nesemnificativ în 

cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie. 

Tabelul 3.6 

 

Acţiunea combinată A x B (Anul x Mărimea bulbului) 
 

Anul (A) 

Mărimea bulbului (B) 

2010 (A1) 2011 (A2) 2012 (A3) 
kg/ha Dif. Semn kg/ha Dif. Semn kg/ha Dif. Semn 

Mare (B1) 489 47 xxx 470,6 35,3 xx 456,6 17 - 

Mijlociu (B2) Mt. 442 - - 435,3 - - 439,6 - - 

         LSD   (p 5%)                                    21,24   

        LSD   (p 1 %)                                  30,55 

        LSD  (p 0,1%)                                  44,93                                                       
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Din  acţiunea combinată „A x C” (Anul x Densitatea), prin compararea a două medii 

„C” la aceeaşi graduare a factorului „A”, adică a1c2 – a1c1, a rezultat că producţia de 

sămânţă la hectar s- a manifestat (tabelul 3.7): 

Tabelul 3.7 

Acţiunea combinată A x C (Anul x Densitatea) 
 

Anul (A) 

Densitatea (C) 

2010 (A1) 2011 (A2) 2012 (A3) 

kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn. kg/ha Dif. Semn 

30 mii (C1) 358,50 -107 00 346,50 -113,50 000 336,00 -110,00 000 

40 mii (C2) Mt. 465,50 - - 460,00 - - 446,00 - - 

50 mii (C3) 572,50 107 xx 552,50 87,50 xx 562,50 116,50 xxx 
     LSD   (p 5%)                           62,09   
     LSD   (p 1 %)                         83,20 

    LSD  (p 0,1%)                       109,82                                      

 

- în anul 2010, distinct semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi distinct semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar; 

- în anul 2011, foarte semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi distinct semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar;  

- în anul 2012, foarte semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi foarte semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar. 

 

Tabelul 3.8  

Acţiunea celor trei factori A x B x C 
 

 

 

 

 

 

Anul Bulbul 

Densitatea (C) 

C1 (30 mii plante/ha) 

kg/ha 

C2 (40 mii plante/ha) 

kg/ha 

C3 (50 mii plante/ha) 

kg/ha 

2010 
Mare 375 492 600 

Mijlociu 342 439 545 

2011 
Mare 351 476 585 

Mijlociu 342 444 520 

2012 
Mare 330 460 580 

Mijlociu 342 432 545 
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Acţiunea trilaterală AxBxC în producerea seminţei de ceapă Roşie 

de Arieş, cu plantarea primăvara - SCDL Iernut
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Fig. 1.4 - Acţiunea trilaterală A x B x C în producerea seminţei la ceapa Roşie de Arieş,  

cu plantarea primăvara – (2010, 2011, 2012) 
 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

         

CONCLUZII EXPERIENŢA I 

 

1. Răsărirea plantelor s-a înregistrat după 25-28 zile de la semănat. 

2. Începutul formării bulbului a avut loc după 45-51 zile de la răsărirea plantelor. 

3. Maturitatea tehnologică a bulbilor s-a definitivat după 60-64 zile de la începutul 

formării bulbului. 

4. Perioada totală de vegetaţie a bulbilor - plante mamă a fost de 148-158 zile, în 

funcţie de condiţiile climatice. 

5. În toţi cei trei ani de studiu, bulbii au înregistrat o variabilitate mare la „greutatea 

bulbului” şi variabilitate mijlocie la „indicele de formă” şi „înălţimea plantelor mamă”. 

6.„Greutatea bulbului” s-a corelat foarte semnificativ pozitiv cu: „diametrul 

longitudinal”, „diametrul transversal”, „indicele de formă” şi „înălţimea plantei mamă”. 

7. Între „greutatea bulbului” şi „numărul de frunze al plantei mamă” nu s-a 

manifestat nicio corelaţie. 
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          CONCLUZII EXPERIENŢA II – STUDIUL MATERIALULUI BIOLOGIC DIN FAZA 

SEMINCERA (ANUL II) CU INFIINTAREA EXPERIENTEI IN TOAMNA ANILOR: 

2009, 2010 SI 2011 IN CONDITIILE S.C.D.L. IERNUT - CONCLUZII PRIVIND 

STUDIUL MATERIALULUI BIOLOGIC 

  
1. Plantatul bulbilor-plante mamă s-a efectuat în perioada lunii octombrie. 

2. Reluarea vegetaţiei primăvara, a avut loc după 180 zile de la data plantatului. 

3. Emiterea tijelor florale s-a înregistrat după perioada medie de 44 zile de la momentul 

reluării vegetaţiei, perioadă în care s-au acumulat, în medie, 328
o
C. 

4. Maturarea seminţelor s-a produs după o perioadă medie de 130 zile de la momentul 

reluării vegetaţiei, perioadă în care s-au acumulat în medie 2172
o
C. 

5. Recoltatul seminţelor s-a efectuat după 138 zile de la reluarea vegetaţiei plantelor, 

perioadă în care s-au acumulat 2365 
o
C. 

6. Doar corelaţia „greutatea bulbului x greutatea seminţei/plantă” a înregistrat o 

semnificaţie distinct semnificativă pozitivă, iar celelalte corelaţii s-au manifestat 

nesemnificativ. 

7. Producţia de sămânţă, faţă de media celor trei ani, a fost distinct semnificativă în anii 

2010 şi 2012 şi foarte semnificativ negativă în anul 2011. 

8. Variantele semincere descendente din bulbi mari au înregistrat producţii de sămânţă 

(kg/ha) foarte semnificativ pozitive faţă de variantele descendente din bulbi mijlocii. 

9. La variantele cu densitatea de 50 mii plante/ha s-au obţinut producţii de sămânţă (kg/ha) 

foarte semnificativ pozitive faţă de variantele cu densitatea de 40 mii plante/ha (Mt), iar la 

variantele cu densitatea de 30 mii plante/ha s-au obţinut producţii foarte semnificativ 

negative faţă de variantele martor cu densitatea de 40 mii plante/ha. 
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           CONCLUZII EXPERIENŢA III – STUDIUL MATERIALULUI BIOLOGIC DIN FAZA 

SEMINCERA (ANUL II) CU INFIINTAREA EXPERIENTEI IN PRIMAVARA 

ANILOR: 2010, 2011 SI 2012 IN CONDITIILE SCDL IERNUT - CONCLUZII PRIVIND 

INFLUENŢA CULTIVARULUI ŞI A DESIMII PLANTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI 

DE  SEMINŢE DE CEAPĂ 

 
         1. Experienţa III a constat în studiul materialului biologic din faza seminceră pe trei ani 

experimentali cu plantarea bulbilor primăvara, sub influenţa celor doi factori privind 

mărimea bulbilor-plante mamă şi densitatea plantelor/ha. 

         2. S-au folosit două graduări ale factorului (A) „mărimea bulbului”, cu următoarele 

caracteristici principale: 

           - bulbi mari: greutatea bulbului = (135-170 g), indicele de formă (0,753-0,824); 

           - bulbi mijlocii: greutatea bulbului = (68-80 g), indicele de formă (0,825-0,877); 

         3. Factorul (B) „densitatea plantelor/ha” a avut 3 graduări: 30 mii plante/ha, 40 mii 

plante/ha şi 50 mii plante/ha. 

         4. Perioada de vegetaţie „răsărire-recoltarea inflorescenţelor” la ceapa Roşie de Arieş, în 

condiţiile de mediu ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, 

media pe cei trei ani de studiu, a fost de 125 zile în care s-au acumulat 1900
o
C. 

          5. Corelaţia dintre mărimea bulbilor-plante mamă şi caracteristicile materialului biologic 

din faza seminceră, în general, au fost nesemnificative în condiţiile în care temperaturile 

din faza de înflorire-polenizare depăşesc 35
o
C.  

         6. În condiţiile în care temperatura zilnică din perioada de „înflorire-polenizare” a fost sub 

30
o
C (ex. anul 2010) corelaţia dintre „mărimea bulbului” şi „greutatea seminţei/plantă” 

s-a manifestat foarte semnificativ pozitivă. 

           Din studiul variabilităţii producerii de sămânţă la ceapa Roşie de Arieş la Staţiunea de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, sub influenţa celor trei factori A 

(anul), B (mărimea bulbului) şi C (densitatea plantelor/ha) se concluzionează: 

         7. Din compararea a două medii a factorului A (a2-a1) în ceeace priveşte producţia de 

sămânţă la hectar din cei trei ani de studiu, a rezultat că faţă de producţia medie a celor 

trei ani, producţia de sămânţă a avut o semnificaţie: nesemnificativ pozitivă în anul 2010 

şi nesemnificativ negativă în anul 2011 şi în anul 2012. 
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          8. Din compararea a două medii ale lui B (b2 – b1), în vederea stabilirii influenţei mărimii 

bulbului asupra producţiei de sămânţă pe hectar, a rezultat o producţie de sămânţă foarte 

semnificativ pozitivă la variantele descendente din material biologic „bulbi mari” faţă de 

variantele semincere descendente din variantele „bulbi mijlocii”. 

         9. Considerând ca martor densitatea de 40 mii plante la hectar, variantele cu densitatea de 

30 mii plante la hectar au înregistrat o semnificaţie foarte semnificativ negativă faţă de 

martor, iar variantele cu densitate de 50 mii plante la hectar au înregistrat o semnificaţie 

foarte semnificativ pozitivă faţă de martor. 

      10. Din acţiunea combinată  „A x B” (Anul x Mărimea bulbului), prin compararea a două 

medii „B” la aceeaşi graduare a lui „A”, adică (a1b2 – a1b1), a rezultat (tabelul 7.74): 

-  în condiţiile anului 2010, producţia de sămânţă s-a diferenţiat foarte semnificativ pozitiv 

în cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie; 

- în condiţiile anului 2011, producţia de sămânţă s-a diferenţiat distinct semnificativ pozitiv 

în cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie; 

- în condiţiile anului 2012, producţia de sămânţă s-a diferenţiat pozitiv nesemnificativ în 

cazul folosirii ca material biologic bulbi-plante mamă mari faţă de variantele descendente 

din bulbi de mărime mijlocie. 

11. Din  acţiunea combinată „A x C” (Anul x Densitatea), prin compararea a două medii 

„C” la aceeaşi graduare a factorului „A”, adică a1c2 – a1c1, a rezultat că producţia de 

sămânţă la hectar s- a manifestat(tabelul 7.75): 

- în anul 2010, distinct semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi distinct semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar; 

- în anul 2011, foarte semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi distinct semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar;  

- în anul 2012, foarte semnificativ negativă la densitatea de 30 mii plante pe hectar 

faţă de de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar şi foarte semnificativ pozitivă la 

densitatea de 50 mii plante/hectar faţă de martorul cu densitatea de 40 mii plante/hectar. 
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CONCLUZII PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ 

 

1. Producţiile de sămânţă realizate la variantele experimentale cu plantarea toamna au fost 

superioare producţiilor de sămânţă realizate la variantele experimentale cu plantarea 

primăvara indiferent de mărimea bulbului. 

2. Producţiile de sămânţă realizate la variantele experimentale cu provenienţă „bulbi mari” 

au fost superioare celor cu provenienţă „bulbi mijlocii” atât la experienţele cu plantarea 

toamna cât şi la experienţele cu plantarea primăvara. 

3. Deşi producţiile variantelor descendente din „bulbi mari” au fost superioare producţiilor 

realizate în variantele descendente din „bulbi mijlocii”, rentabilitatea a fost mai mare la 

variantele provenite din „bulbi mijlocii”. 

 

RECOMANDĂRI EFICIENTA ECONOMICĂ 

În urma rezultatelor experimentale, se recomandă: 

1. Plantarea bulbilor-plante mamă să se efectueze toamna. 

2. Pentru realizarea de producţii de sămânţă în cantităţi mai mari se recomandă 

folosirea ca material biologic „bulbi mari”. 

3. Pentru o eficienţă economică mai bună se recomandă folosirea ca material biologic 

„bulbi mijlocii”. 

 

RECOMANDĂRI 

 

 În procesul de producerea seminţelor de ceapă, cu plantarea toamna, la soiul de ceapă 

Roşie de Arieş se recomandă: 

1. Folosirea ca material biologic „bulbi mari”. 

2. Densitatea de plantare a bulbilor să fie de 50 mii plante/ha. 

 

Ca urmare a rezultatelor obţinute în cei trei ani de studiu cu plantarea primăvara, la soiul 

de ceapă Roşie de Arieş se recomandă: 

1. Folosirea ca material biologic pentru culturile semincere a bulbilor mari de ceapă. 

2. Densitatea de 50 mii plante/ha, deoarece a dat cele mai mari producţii de sămânţă 

(kg/ha). 


