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REZUMAT 

 
 

Ceapa se cultivă pentru bulbi, frunze şi tulpina falsă, fiind folosită în stare crudă, 

în diferite preparate culinare sau prelucrări industriale. Pe lângă importanţa alimentară, 

ceapa are valoare terapeutică fiind consumată datorită conţinutului ridicat în fitoncide 

(substanţe antibiotice), vitamine (în special A şi C), flavonoizi, care reduc nivelul 

colesterolului din sânge, împiedică dezvoltarea celulelor canceroase şi previn afecţiunile 

cardiovasculare. 

Scopul cercetării a constat în obţinerea unor producţii mai ridicate de bulbi la 

ceapa pentru consum în stare crudă, produs foarte apreciat în Transilvania, şi de a 

contribui la îmbunătăţirea tehnologiei culturii cepei semănate direct şi a culturii prin răsad, 

în bazinul legumicol Reghin, la două cultivaruri diferite. În vederea realizării scopului 

cercetării s-au stabilit următoarele obiective: influenţa cultivarului asupra producţiei de 

ceapă, a metodei de cultură şi a desimii plantelor, calitatea comercială a producţiei de 

ceapă, eficienţa economică a culturii în funcţie de factorii luaţi în studiu, caracteristici 

morfologice a bulbului, însuşiri calitative şi gustative a bulbului, stabilirea perioadei de 

cultură . 

Material şi metodă. Experienţele s-au realizat în perioada 2010-2012, în bazinul 

legumicol Reghin, folosindu-se ca material biologic două cultivaruri de ceapă, soiul De 

Buzău (ceapă galbenă) şi hibridul Nickerson F1 (ceapă roşie). 

S-au organizat experienţe comparative în câmp, care au avut un caracter 

polifactorial având următoarele graduări : 

-Factorul A - cultivarul - De Buzău şi Nickerson F1 ; 

-Factorul B - metoda de cultură - prin semănat direct şi prin răsad ; 

-Factorul C – desimea plantelor - 700 mii plante/ha şi 1400 mii plante/ha . 

Din combinarea factorilor experimentali au rezultat 8 variante amplasate în blocuri 

subdivizate, fiecare variantă având 3 repetiţii. 
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REZULTATE OB ŢINUTE 

 

Din observaţiile efectuate se constată că cea mai puternică influenţă asupra 

producţiei a avut-o sporirea desimii plantelor, urmată de metoda de cultură şi cultivarul 

folosit. 

Soiul De Buzău depăşeşte hibridul Nickerson F1 în medie pe experienţă cu 3,88 

t/ha, metoda de cultură prin răsaduri asigură în medie un plus de 4,72 t/ha faţă de cultura 

prin semănat direct, iar dublarea desimii plantelor asigură în medie , un plus de 6,85 t/ha. 

Hibridul Nickerson F1 se comportă cel mai bine la cultura prin răsaduri atât la 

desimea de 1400 mii plantela/ha cât şi la aceea de 700 mii plantela/ha, diferenţa dintre 

acestea fiind de 2,22 t/ha şi neasigurată statistic. Rezultatul cel mai slab înregistrat cu 

hibridul Nickerson F1 semănat direct cu desime programată de 700 mii plante la ha a fost 

datorită unei capacităţi mai reduse de răsărire a plantelor.  

În anii experimentali 2010-2012 se constată că proporţia bulbilor de calitate I-a a 

crescut de la 43,83% la 66,74% . Procentul bulbilor de calitatea I-a este mai redus în anul 

2010, când pe strat s-au semănat, respectiv plantat 4 rânduri, iar în anii 2011 şi 2012 

procentul bulbilor de calitate I-a este mai ridicat, când pe strat s-au semănat, respectiv 

plantat 6 rânduri. 

Substanţa uscată solubilă are valori mai scăzute în bulbii hibridului Nickerson F1 faţă 

de soiul De Buzău, ceea ce înseamnă că ceapa roşie este mai potrivită pentru consum în stare 

crudă, soiul De Buzău fiind recomandat pentru gătit şi prelucrări industriale (condiment, 

conserve, deshidratare). 

Metoda de cultură influenţează de asemenea conţinutul de substanţă uscată 

solubilă. La cultura înfiinţată prin răsaduri valorile sunt mai mici în special la ceapa roşie.  

S-a constatat la variantele experimentale înfiinţate prin răsad şi prin semănat cu o 

desime de 700 mii pl./ha şi 1400 mii pl./ha la hibridul Nickerson F1 că bulbii au un gust 

dulce, plăcut, consistenţă mai redusă, fiind indicaţi pentru consumul în stare crudă. 

Referitor la influenţa factorilor experimentali asupra eficienţei economice s-a 

constatat că cheltuielile totale, la cultura cepei înfiinţată prin semănat direct, au fost 

cuprinse între 21173 lei/ha şi 22547 lei/ha la soiul De Buzău, de 19640 lei/ha şi 26872 

lei/ha la hibridul Nickerson F1. La cultura cepei înfiinţată prin răsad cheltuielile totale au 
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fost cuprinse între 28245 lei/ha şi 40100 lei/ha la soiul De Buzău şi de 30708 lei/ha şi 

41040 lei/ha la hibridul Nickerson F1. Aceste cheltuieli au fost influenţate de preţul 

seminţelor, de numărul de răsaduri utilizat la hectar, precum şi de nivelul producţiei 

realizate . 

Preţul de cost a fost cuprins între 0,69 lei/kg şi 1,33 lei/kg. Preţul de cost cel mai 

scăzut s-a obţinut la varianta De Buzău, înfiinţată prin semănat cu 1400 mii pl./ha, iar cel 

mai mare s-a obţinut la varianta Nickerson F1 înfiinţată prin răsad cu 1400 mii pl./ha. 

Veniturile obţinute la ha au fost influenţate de preţul mediu de valorificare a producţiei, 

iar profitul a fost cuprins între 1745 lei/ha şi 11615 lei/ha. Cele mai rentabile sunt 

variantele : VI (Nickerson F1, răsad, 700 mii pl./ha), IV (Nickerson F1, semănat, 1400 mii 

pl./ha) şi III (De Buzău, semănat, 1400 mii pl./ha). 

 

 

RECOMANDĂRI 

 

Cultura cepei atât prin semănat direct cât şi prin răsaduri găseşte condiţii 

favorabile în bazinul legumicol Reghin şi se recomandă extinderea ei în cultură. 

Pentru cultura cepei destinată consumului în stare crudă se recomandă folosirea 

hibridul Nickerson F1 de ceapă roşie sau a unui cultivar de ceapă roşie cu calităţi 

agroproductive şi culinare asemănătoare, cultivat prin răsaduri cu desime de 700 mii 

plante/ha sau prin semănat direct cu desimea 1400 mii plante/ha . 

Pentru cultura cepei destinate industrializării, preparatelor culinare sau pentru 

condiment, se recomandă soiul De Buzău, cultivat prin semănat direct cu desime 1400 

mii plante/ha . 

Culturile de ceapă atât prin semănat direct cât şi prin răsaduri se vor înfiinţa prin 

folosirea schemei de semănat /plantat : 50+(5x20) cm cu norma de sămânţă de 2,65 kg/ha 

pentru desime redusă (700 mii plante/ha) şi de 5,3 kg/ha pentru desime ridicată (1400 mii 

plante/ha). 
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