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Introducere 

Ceapa este o specie cu mare însemnătate economică, fiind cultivată peste tot în 
lume, datorită diversităţii care-i permite să se adapteze la o gamă largă de medii 
(Lanzotti, 2006, citat de BENITEZ VANESA şi col., 2012). Ceapa se situează printre cele 
mai rentabile specii legumicole, dacă se aplică o tehnologie modernă de la înfiinţarea 
culturii până la recoltare (POPANDRON, 2012). Datorită caracteristicilor de păstrare şi 
a rezistenţei la transport, ceapa a fost întotdeauna, mai răspândită decât majoritatea 
legumelor. Producţia mondială de ceapă a crescut în ultimii ani, cu cel puţin 25%, 
obţinându-se o cantitate de aproximativ 44 milioane tone, fapt care situează ceapa pe 
locul doi după tomate (GRIFFITHS şi col., 2002). 

Aspecte generale privind cultura legumelor 

Cultura de legume a constituit una din principalele activităţi practice ale omului, 
iar pe măsura dezvoltării societăţii s-au extins continuu cunoştinţele şi metodele de 
cultivare a plantelor legumicole (BĂLAŞA, 1984). Din diverse surse de documentare se 
cunoaşte că unele plante legumicole se cultivă de foarte multă vreme, chiar cu 6000 de 
ani î.e.n. Numărul speciilor era redus, cultura acestora se rezuma la semănatul direct în 
câmp sau înmulţirea prin bulbi (CIOFU RUXANDRA, 2003; MĂNIUŢIU, 2008; INDREA şi 
col., 2012).  

Aspecte generale ale culturii de ceapă 

Ceapa este o specie foarte veche, originară din Asia Occidentală şi Asia Centrală, 
cultivată pe valea Nilului, cu aproximativ 5000-6000 de ani î.e.n. Diferiţi cercetători 
consideră că ceapa a fost introdusă în cultură la început în trei centre mari: China, Iran-
Afganistan şi zona mediteraneeană (CHAUX şi FOURY, 1994; CIOFU RUXANDRA, 2003, 
BREWSTER, 2008; INDREA şi col., 2012; Lanzotti, 2006 citat de BENITEZ VANESA şi 
col., 2012). Ceapa, specie legumicolă bienală sau trienală, este prezentă aproape zilnic 
în alimentaţie, pe tot timpul anului, reprezentând în acelaşi timp şi o materie primă 
importantă pentru industria conservelor de legume, peşte sau carne şi pentru 
industria de medicamente (POPESCU, ANGELA POPESCU, 2003). 

Stadiul actual al cercetărilor privind regimul de irigare şi consumul de 
apă la cultura de ceapă 

La vechile popoare, egipteni, asiro-caldeeni, romani, indieni etc., irigaţia s-a 
aplicat cu bune rezultate în valorificarea unor terenuri şi a reprezentat un înalt nivel de 
civilizaţie şi bunăstare, iar instalaţiile de irigare, descoperite în zilele noastre 
demonstrează priceperea cu care au fost executate, cât şi durabilitatea lor (FLORESCU, 
1967). Primele atestări documentare privind suprafeţele irigate datează din secolul 
VIII, când se aprecia că suprafaţa irigată pe glob a fost de 800.000 ha (DOMUŢA şi col., 
2000). Irigarea culturilor de ceapă reprezintă principala măsură de îmbunătăţire a 
regimului de apă din sol şi are ca efect sporirea semnificativă a producţiei şi asigurarea 
unei calităţi superioare a acesteia (POPANDRON, 2012). Pentru irigarea prin picurare, 
primele încercări în condiţii de seră s-au făcut începând cu anul 1940, în Anglia, 
metoda fiind răspândită pe scară largă abia din 1950, după promovarea ei în Israel, la 
culturile de câmp (Grumeza N. şi O. Drăgănescu, 1983, citaţi de LUCA, şi col., 2013). 
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Stadiul actual al cercetărilor privind fertilizarea culturilor 

legumicole 

Intensivizarea producţiei legumicole presupune şi utilizarea îngrăşămintelor. 
Acestea se folosesc mai intens, de peste un secol şi jumătate, în majoritatea ţărilor 
unde agricultura este bine dezvoltată, fapt care, în ultimii 50-60 de ani, a determinat o 
creştere considerabilă a cantităţilor utilizate (NEDELCIUC şi SIN, 2002). Fertilizarea 
culturii de ceapă reprezintă una din verigile de primă importanţă din cadrul 
tehnologiei, criteriul rentabilităţii stând la baza stabilirii dozelor de îngrăşăminte. 
Aplicarea îngrăşămintelor la culturile legumicole trebuie să se facă pe baza cunoaşterii 
amănunţite a principiilor nutriţiei minerale (CHILOM PELAGHIA, 2003). 

Cadrul natural al zonei în care s-au desfăşurat cecetările 

Lotul experimental pentru proiectul de cercetare a fost amplasat pe terasa 

superioară, în partea de sud a comunei Mihai Viteazu, o zonă situată în partea de sud-
est a judeţului Cluj, la limita vestică a Câmpiei Transilvaniei, în cea mai mare parte în 
depresiunea Turda-Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu şi inferior al Arieşului. 

Comuna este situată la poalele munţilor Apuseni, de-a lungul Văii Arieşului, în zona de 
contact a Munţilor Trascăului cu Podişul Transilvaniei (GERGELY, 2007). 

Scopul şi obiectivele cercetărilor. Material şi metodă de cercetare. 

Pentru prezentul proiect ,,Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici 
asupra culturii irigate de ceapă, în condiţiile zonei Mihai Viteazu, judeţul Cluj”, s-a 
iniţiat un protocol pentru experienţele ce s-au derulat pe o durată de trei ani: 2014, 
2015 şi 2016.  

Scopul lucrării-a fost urmărirea influenţei fertilizării şi a irigării asupra 
producţiei unor soiuri de ceapă semănată direct în câmp, prin executarea lucrărilor 
corespunzătoare etapelor de cercetare, în cadrul experienţelor, pe parcursul anilor 
2014-2016.  

Obiectivele cercetărilor-pentru direcţionarea observaţiilor şi determinărilor 
efectuate în cadrul experienţei, au fost stabilite următoarele obiective principale:  

1. Stabilirea perioadelor de vegetaţie şi a perioadelor calendaristice de ocupare 

a terenului pentru cultivarurile înfiinţate prin semănat direct; 
2. Evaluarea performanţelor de producţie şi a elementelor de calitate specifice 

materialului biologic studiat, în condiţii de irigare şi neirigare şi moduri diferite de 
fertilizare şi interpretarea statistică a influenţei interacţiunii factorilor irigare, 
fertilizare şi material biologic asupra producţiei obţinute în cei trei ani de cercetare; 

3. Determinarea unor parametri fizici, caracteristici materialului biologic 
studiat;  

4. Determinarea cantitativă a unor componente biochimice specifice soiurilor 
cu care se lucrează;  

5. Stabilirea variantelor optime de utilizare eficientă a apei de udare pentru 
cultura de ceapă semănată direct (consumuri de apă, coeficientul de valorificare a apei, 
eficienţa valorificării apei);  
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6. Determinarea eficienţei economice la cultura de ceapă, semănată direct în 
câmp, în condiţiile din zona Mihai Viteazu-Turda. 

Factorii studiaţi-în proiectul de cercetare au fost luaţi în studiu trei factori: 
Factorul A (irigare) cu graduările: a1 neirigat, a2 irigat 70% IUA (Intervalul 

umidităţii active a solului); factorul B (fertilizare) cu graduările: b1 fertilizare de bază, 
b2 fertilizare organică, b3 fertilizare de bază+foliară şi factorul C (material biologic) cu 
graduările:c1 Roşie de Arieş (soi local), c2 Brunswick, c3 Density, c4 Stuttgart. 

Din combinarea factorilor au rezultat 24 de variante experimentale. Experienţa 
pe parecursul celor trei ani, a fost amplasată în câmp prin metoda parcelelor 
subdivizate în 3 repetiţii, cu suprafaţa totală a experienţei de 482,4 m². 

Metode de cercetare-pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în proiectul de 
cercetare, metodele de cercetare folosite se referă la determinarea şi caracterizarea 
indicilor hidrofizici ai solului din câmpul experimental (aceşti indici hidrofizici au fost 
determinaţi după metodele consacrate, din literatura de specialitate, vezi LUCA şi col., 
2013 ş.a), determinarea capacităţii germinative a materialului biologic folosit, 
determinarea unor caracteristici morfologice şi fizico-chimice ale bulbilor. De 
asemenea, stabilirea modului de fertilizare a culturii de ceapă, stabilirea regimului de 
irigare, tehnologia de cultură aplicată, interpretarea statistică a influenţei individuale a 
fiecărui factor luat în studiu şi a influenţei interacţiunii factorilor irigare, fertilizare şi 
material biologic asupra producţiei precum şi determinarea eficienţei economice a 
materialului biologic, cultivat în zona Mihai Viteazu, Cluj. 

Tehnologia de cultură aplicată la cultura de ceapă, în experienţele de la 
Mihai Viteazu, 2014-2016 

Pregătirea terenului şi lucrările de înfiinţare şi întreţinere a culturii de ceapă s-
au executat conform tehnologiei care se aplică în mod curent culturilor de plante 
bulboase, metoda de irigare folosită fiind irigarea prin picurare. Pentru fertilizarea de 

bază, înainte de semănat s-au administrat îngrăşăminte chimice cu NPK (Complex III), 
în cantitate de 270 kg/ha, care, au fost încorporate în sol odată cu grăpatul. 

Semănatul s-a efectuat la data de 21 martie 2014, 17 martie 2015 şi 1 martie 
2016, când în sol temperatura înregistrată a fost cuprinsă între 11ºC şi 13ºC, cu 
semănatoarea pneumatică de precizie, pentru seminţe mici (uşor modificată), 

folosindu-se o cantitate de 4 kg de sămânţă/ha (1.000.000 plante/ha), la adâncimea de 
2 cm. Schema de semănat folosită a fost 50-28-28-28-50, iar distanţa între plante pe 
rând a fost reglată la 3,5 cm. Preemergent, la 4-7 zile de la semănat s-a aplicat produsul 

Stomp 330 EC, pentru erbicidare în cantitate de 6 l/300 l apă/ha.  
Pentru fertilizarea organică s-au folosit dejecţii solide proaspete, provenite de la 

vaci de lapte aflate în stabulaţie fixă, macerate, diluţie de 1:9, acestea fiind administrate 

de patru ori în perioada de creştere şi dezvoltare a bulbului, la interval de două 
săptămâni. Pentru fertilizarea suplimentară foliară s-a folosit produsul Ferticare II (24-
8-16+3,7 MgO), administrat de patru ori, în doză de 3 kg/1000 l apă/ha, la interval de 

două săptămâni, pe perioada de vegetaţie.  
Recoltatul s-a efectuat manual, atât dislocarea cât şi adunatul bulbilor, între 12 

august-12 septembrie (2014), 23 august-13 septembrie (2015) şi 4 august-29 august 
(2016) în funcţie de perioada de vegetaţie a fiecărui soi. Pentru asigurarea umidităţii 
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optime a solului, pentru variantele irigate s-a suplimentat cantitatea de apă cu ajutorul 
unei instalaţii de irigare prin picurare. Norma de irigare calculată pentru anul 2014, a 
fost de 624,0 m³/ha, pentru anul 2015, a fost de 858 m³/ha, iar pentru anul 2016, a 
fost de 312 m³/ha. 

Rezultatele cercetărilor privind influenţa unor factori tehnologici 

asupra producţiei culturii de ceapă 

În urma observaţiilor directe, a măsurătorilor şi a analizelor efectuate asupra 
variantelor experimentale, în perioada studiată, cu privire la evoluţia culturii de ceapă 
semănată direct în câmp, s-au obţinut următoarele rezultate, pe fiecare obiectiv în 
parte. În perioada 2014-2016, a fost monitorizată producţia de ceapă obţinută, 
constatându-se faptul că aceasta a fost influenţată major de cei trei factori studiaţi.  

Astfel se constată că irigarea a determinat o creştere foarte semnificativă a 
producţiei indiferent de modul de fertilizare sau material biologic. Tot o creştere foarte 
semnificativă a producţiei este determinată şi de fertilizarea de bază+foliară, indiferent 
de materialul biologic sau de modul de irigare. Fertilizarea organică determină o 
scădere semnificativă a producţiei în toate variantele experimentale. Se observă că, în 
condiţiile climatice şi de sol, specifice zonei unde a fost amplasată cultura 
experimentală, s-a obţinut o producţie ridicată (59,82 t/ha) la soiul local Roşie de Arieş 
(martor) şi la soiul Density (61,81 t/ha). Producţie mai scăzută a fost obţinută la 
soiurile Brunswick (35,22 t/ha) şi Stuttgart (34,70 t/ha). Aplicarea testului Fisher a 
evidenţiat faptul că factorul C-material biologic, are valoarea cea mai ridicată, 
comparativ cu ceilalţi doi factori. 

Indiferent de modul de fertilizare sau materialul biologic folosit, irigarea 
determină o creştere foarte semnificativă a producţiei, în toate variantele 
experimentale. Indiferent de modul de irigare sau de materialul biologic utilizat, 
fertilizarea de bază+foliară determină o creştere foarte semnificativă a producţiei în 
comparaţie cu productia obţinută în variantele fertilizate de bază (martor), iar 
fertilizarea organică determină o scădere semnificativă a producţiei în comparaţie cu 
acelaşi martor.  

Atât în varianta irigată cât şi în varianta neirigată, indiferent de modul de 
fertilizare, producţia obţinută la soiurile Brunswick şi Stuttgart, este foarte 
semnificativ mai mică decât producţia soiului Roşie de Arieş (martor). Producţia la 
soiul Density este distinct semnificativ mai mare în varianta neirigată şi semnificativ 
mai mare în varianta irigată comparativ cu producţia soiului martor, totodată este 
semnificativ mai mare în varianta fertilizată de bază, nesemnificativă la fertilizarea 
organică şi foarte semnificativ mai mare la varianta fertilizată de bază+foliar în 
comparaţie cu producţia obţinută la soiul Roşie de Arieş (martor). 

În toate variantele experimentale, producţia obţinută la soiurile Brunswick şi 
Stuttgart este foarte semnificativ mai mică decât producţia obţinută la soiul Roşie de 
Arieş, varianta neirigată, fertilizată de bază (martor). Producţia soiului Density este 
foarte semnificativ mai mare în variantele fertilizate de bază+foliar, irigate şi neirigate 
şi în varianta irigată, fertilizată de bază, semnificativ mai mare în varianta neirigată, 
fertilizată de bază, nesemnificativă la varianta irigată fertilizată organic şi distinct 
semnificativ mai mică la varianta neirigată, fertilizată organic, comparativ cu acelaşi 
martor.  
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Tabel 1 

Influenţa combinată a factorilor asupra producţiei de ceapă, obţinută în zona Mihai 

Viteazu, jud. Cluj (martor a1b1c1), media anilor 2014-2016 

Varianta 
 

Producţia medie 
(t/ha) 

Producţia relativă 
(%) 

± d (t/ha) 
Semnificaţia 

 

a1 

b1 

c1 57,53 100,0 0 Mt. 

c2 31,69 55,08 -25,84 000 

c3 59,59 103,58 2,06 * 

c4 30,36 52,77 -27,17 000 

b2 

c1 53,46 92,92 -4,07 00 

c2 29,82 51,83 -27,71 000 

c3 54,49 94,71 -3,04 00 

c4 28,99 50,39 -28,54 000 

b3 

c1 60,90 105,85 3,37 ** 

c2 38,31 66,59 -19,22 000 

c3 64,52 112,15 6,99 *** 

c4 38,25 66,48 -19,28 000 

a2 

b1 

c1 62,99 109,49 5,46 ** 

c2 36,18 62,88 -21,35 000 

c3 65,38 113,64 7,85 *** 

c4 35,90 62,40 -21,63 000 

b2 

c1 59,59 103,58 2,06 * 

c2 35,20 61,18 -22,33 000 

c3 58,82 102,24 1,29 - 

c4 33,31 57,90 -24,22 000 

b3 

c1 64,43 111,99 6,9 *** 

c2 40,09 69,68 -17,44 000 

c3 68,05 118,28 10,52 *** 

c4 41,42 71,99 -16,11 000 

DL 5%=1,92                                      DL 1%=2,56                             DL 0,1%=5,53 

Legenda: a1=neirigat; a2=irigat; b1=fertilizare de bază; b2=fertilizare organică; b3=fertilizare de 

bază+foliară; c1=Roşie de Arieş; c2=Brunswick; c3=Density; c4=Stuttgart. 

 
La soiul Roşie de Arieş, producţia este foarte semnificativ mai mare în varianta 

irigată, fertilizată de bază+foliar, distinct semnificativ mai mare în varianta neirigată, 
fertilizată de bază+foliar şi irigată, fertilizată de bază, semnificativ mai mare în varianta 
irigată, fertilizată organic şi distinct semnificativ mai mică în varianta neirigată, 
fertilizată organic, în comparaţie cu martorul (Roşie de Arieş, varianta neirigată, 
fertilizată de bază). 

Rezultatele cercetărilor privind influenţa irigării, fertilizării şi a 
materialului biologic, asupra unor caractere morfologice şi fizico-chimice 

ale bulbilor de ceapă, semănată în zona Mihai Viteazu, judeţul Cluj, în anii 
2014-2016 

Din determinarea unor parametri fizici, caracteristici materialului biologic 
studiat s-au obţinut următoarele rezultate: 

Cea mai mare înălţime a bulbilor o găsim la soiul Roşie de Arieş şi cea mai mică 
la soiul Brunswick, în toate variantele cercetate. Cel mai mare diametru al bulbilor se 
observă la soiul Stuttgart în toate variantele fertilizate de bază şi de bază+foliar, irigate 
şi neirigate. În varianta irigată fertilizată organic, cel mai mare diametru al bulbilor îl 
are soiul Brunswick, iar în varianta neirigată cel mai mare diametru al bulbilor îl are 
soiul Roşie de Arieş.  

În variantele irigate şi neirigate fertilizate de bază cel mai mic diametru îl 
regăsim la soiul Roşie de Arieş, la fertilizarea organică la soiul Stuttgart, iar la 
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fertilizarea de bază+foliar la soiul Brunswick. Numărul de catafile este identic în toate 
variantele cercetate (2). Soiurile Density, Brunswick şi Stuttgart au un număr de 6 foi 
îngroşate, iar soiului Roşie de Arieş are 8 foi îngroşate. La soiul Roşie de Arieş, indicele 
de formă este supraunitar în toate variantele cercetate. La soiurile Density, Brunswick 
şi Stuttgart indicele de formă este subunitar în toate variantele, cu excepţia variantei 
Density, irigat, fertilizat organic, unde indicele de formă este supraunitar.  

În ceea ce priveşte rezistenţa (consistenţa) bulbilor de ceapă, se constată că în 
variantele neirigate cea mai mare rezistenţă o găsim la soiul Density şi cea mai mică la 
soiul Stuttgart. În variantele irigate, cea mai mare rezistenţă o are soiul Density la 
variantele fertilizate de bază şi de bază+foliar şi soiul Roşie de Arieş la varianta 
fertilizată organic. În toate variantele, cea mai mică rezistenţă o are soiul Brunswick. 

Din determinarea cantitativă a unor componente biochimice specifice soiurilor 
studiate rezultă următoarele (tab. 2): 
 
Tabel 2 

Caracteristici fizico-chimice ale bulbilor de ceapă cultivată în zona Mihai Viteazu, jud. Cluj 

(ICIA Cluj şi lab. de la disciplina TPH, USAMV Cluj), media anilor 2014-2016 

Varianta 
 

Apă 
% 

SUT 
% 

SUS 
% 

Cenuşa 
Ash 

% 

Zahăr % grade Brix/100 g 
produs proaspăt 

Vitamina C, mg/ 
100g produs 

proaspăt 

Aciditate 
% 

a1b1 c1 88,52 11,48 10,18 1,28 9,71 8,24 1,76 
a1b1 c2 87,26 12,74 11,00 1,74 10,99 9,01 1,91 
a1 b1c3 90,52 9,48 8,46 1,02 7,59 7,18 1,17 
a1 b1c4 89,86 10,14 9,18 1,64 8,23 7,74 1,83 
a1 b2c1 89,59 10,41 9,16 0,22 8,55 7,74 1,76 
a1b2 c2 90,42 9,58 8,43 1,15 7,70 7,81 2,03 
a1 b2c3 89,92 10,08 8,64 1,44 8,23 9,29 1,83 
a1 b2c4 87,26 12,74 11,35 1,39 10,99 10,49 1,76 
a1 b3c1 87,26 12,74 10,25 2,49 10,99 9,50 1,88 
a1 b3c2 89,92 10,08 9,01 1,07 8,23 9,08 1,64 
a1b3 c3 92,46 7,54 6,27 1,27 5,46 9,15 1,54 
a1 b3c4 87,22 12,78 1,01 1,77 11,10 8,24 2,03 
a2 b1 c1 87,99 12,01 1,50 0,51 10,25 9,57 1,71 
a2b1 c2 91,79 8,21 7,11 1,10 6,21 6,55 1,69 
a2 b1c3 90,86 9,14 8,13 1,01 7,16 8,87 1,96 
a2 b1c4 87,12 12,88 11,08 1,80 11,20 9,29 1,78 
a2 b2c1 88,06 11,94 10,31 1,63 10,14 9,64 1,54 
a2b2 c2 86,39 13,61 1,95 1,66 11,95 10,70 1,59 
a2 b2c3 89,59 10,41 9,40 1,01 8,55 7,67 2,27 
a2 b2c4 90,99 9,01 7,38 1,63 7,06 7,81 1,20 
a2 b3c1 87,99 12,01 10,70 1,31 10,25 8,45 1,52 
a2 b3c2 87,12 12,88 11,15 1,73 11,20 10,84 1,66 
a2b3 c3 87,86 12,14 11,40 0,74 10,35 6,76 1,76 
a2 b3c4 88,99 11,01 9,24 1,77 9,18 10,35 1,44 

Legenda: a1=neirigat; a2=irigat; b1=fertilizare de bază; b2=fertilizare organică; b3= 
fertilizare de bază+foliară; c1=Roşie de Arieş; c2=Brunswick; c3=Density; c4=Stuttgart. 

 
În variantele neirigate, fertilizate de bază, procentul de apă din bulbii de ceapă 

este mai mare la soiurile Roşie de Arieş şi Stuttgart, la cele fertilizate organic valoarea 
mai mare este la soiurile Density şi Roşie de Arieş, iar la fertilizarea de bază+foliară 
procentul conţinutului de apă este mai mare la soiurile Density şi Brunswick.  

În variantele neirigate, fertilizate de bază, soiul Brunswick conţine cel mai mare 
procent de zahăr şi vitamina C, la 100 gr. produs proaspăt şi cea mai mare aciditate; în 
variantele fertilizate organic soiul Stuttgart conţine cel mai mare procent de zahăr şi 
vitamina C, la 100 gr. produs proaspăt şi soiul Brunswick are cea mai mare aciditate, 
iar în variantele fertilizate de bază+foliar soiul Stuttgart are cel mai mare conţinut de 
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zahăr, la 100 gr. produs proaspăt şi cea mai mare aciditate, iar soiul Roşie de Arieş are 
cel mai mare conţinut de vitamina C la 100 gr. produs. 

În cadrul variantelor irigate, fertilizate de bază, soiul Stuttgart conţine cel mai 
mare procent de zahăr, la 100 gr. produs proaspăt, soiul Roşie de Arieş conţine cel mai 
mare procent de vitamina C, la 100 gr. produs proaspăt, iar soiul Density are cea mai 
mare aciditate; la variantele fertilizate organic, soiul Density conţine cel mai mare 
procent de zahăr la 100 gr. produs proaspăt şi cea mai mare aciditate, iar soiul 
Brunswick conţine cel mai mare procent de vitamina C la 100 gr. produs proaspăt; în 
cadrul fertilizării de bază+foliară, soiul Brunswick conţine cel mai mare procent de 
zahăr şi vitamina C la 100 gr. produs proaspăt, iar soiul Density are cea mai mare 
aciditate. 

Analizând conţinutul de azot, fosfor şi potasiu al bulbilor de ceapă proveniţi din 
variantele cercetate, se observă faptul că modul de fertilizare şi irigarea determină o 
concentraţie diferită a acestor elemente. În variantele neirigate, fertilizate de bază, 
soiul Stuttgart conţine cel mai mult azot, iar soiul Brunswick conţine cel mai mult 
potasiu şi fosfor; în variantele fertilizate organic, soiul Stuttgart conţine cel mai mult 
azot şi potasiu iar soiul Brunswick are cel mai mult fosfor; la fertilizarea de 
bază+foliară, soiul Density conţine cel mai mult potasiu şi fosfor şi soiul Brunswick are 
cel mai mult azot. 

În variantele irigate fertilizate de bază, cel mai mare procent de azot şi potasiu 
este conţinut de soiul Stuttgart şi cel mai mare procent de fosfor îl conţine soiul Roşie 
de Arieş. La fertilizarea organică cel mai mult azot se găseşte la soiul Density şi cel mai 
mult fosfor şi potasiu este conţinut de soiul Stuttgart, iar la fertilizarea de bază+foliară, 
soiul Density conţine cel mai mult azot, iar soiul Brunswick are cel mai mare procentaj 
de fosfor şi potasiu.  

Eficienţa economică a culturii de ceapă irigată, semănată direct în câmp, 
în zona Mihai Viteazu, judeţul Cluj, 2014-2016 

Comparând plusvalorile obţinute în cei trei ani de studiu prin valorificarea 
producţiilor obţinute în variantele cercetate, se observă că în toate variantele irigate 
plusvalorile obţinute sunt mai mari decât în variantele neirigate. Deasemenea, se 
observă faptul că plusvalorile obţinute prin valorificarea soiurilor Density şi Roşie de 
Arieş sunt pozitiv distinct semnificative în comparaţie cu cele obţinute prin 
valorificarea soiurilor Brunswick şi Stuttgart. 

 

Concluzii 

• În perioada 2014-2016, soiul Roşie de Arieş a avut o perioadă de vegetaţie de 
166-177 zile, soiul Brunswick de 157-171 zile, soiul Density de 175-181 zile şi soiul 

Stuttgart de 145-159 zile, cultivate în condiţiile zonei Mihai Viteazu, Cluj. 
• În perioada 2014-2016, a fost monitorizată producţia de ceapă obţinută, 

constatându-se faptul că aceasta a fost influenţată major de cei trei factori studiaţi. 
Astfel se constată că irigarea a determinat o creştere foarte semnificativă a producţiei 
indiferent de modul de fertilizare sau material biologic. 

• În varianta irigată fertilizată organic, cel mai mare diametru al bulbilor îl are 
soiul Brunswick, iar în varianta neirigată cel mai mare diametru al bulbilor îl are soiul 
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Roşie de Arieş. În variantele irigate şi neirigate fertilizate de bază cel mai mic diametru 
îl regăsim la soiul Roşie de Arieş, la fertilizarea organică la soiul Stuttgart, iar la 
fertilizarea de bază+foliar la soiul Brunswick. 

• În variantele neirigate, fertilizate de bază, procentul de apă din bulbii de ceapă 
este mai mare la soiurile Roşie de Arieş şi Stuttgart, la cele fertilizate organic valoarea 
mai mare este la soiurile Density şi Roşie de Arieş, iar la fertilizarea de bază+foliară 
procentul conţinutului de apă este mai mare la soiurile Density şi Brunswick. 

• În variantele neirigate, fertilizate de bază, soiul Stuttgart conţine cel mai mult 
azot, iar soiul Brunswick conţine cel mai mult potasiu şi fosfor; în variantele fertilizate 
organic, soiul Stuttgart conţine cel mai mult azot şi potasiu iar soiul Brunswick are cel 
mai mult fosfor; la fertilizarea de bază+foliară, soiul Density conţine cel mai mult 
potasiu şi fosfor şi soiul Brunswick are cel mai mult azot. 

• În variantele irigate fertilizate de bază, cel mai mare procent de azot şi potasiu 
este conţinut de soiul Stuttgart şi cel mai mare procent de fosfor îl conţine soiul Roşie 
de Arieş. La fertilizarea organică cel mai mult azot se găseşte la soiul Density şi cel mai 
mult fosfor şi potasiu este conţinut de soiul Stuttgart, iar la fertilizarea de bază+foliară, 
soiul Density conţine cel mai mult azot, iar soiul Brunswick are cel mai mare procentaj 
de fosfor şi potasiu.  

• Pentru asigurarea umidităţii optime a solului, pentru variantele irigate s-a 
suplimentat cantitatea de apă cu ajutorul unei instalaţii de irigare prin picurare. Norma 
de irigare calculată pentru anul 2014, a fost de 624 m³/ha, pentru anul 2015, a fost de 
858 m³/ha, iar pentru anul 2016, a fost de 312 m³/ha. 

• Comparând plusvalorile obţinute în cei trei ani de studiu prin valorificarea 
producţiilor obţinute în variantele cercetate, se observă că în toate variantele irigate 
plusvalorile obţinute sunt mai mari decât în variantele neirigate. Deasemenea, se 
observă faptul că plusvalorile obţinute prin valorificarea soiurilor Density şi Roşie de 
Arieş sunt pozitiv distinct semnificative în comparaţie cu cele obţinute prin 
valorificarea soiurilor Brunswick şi Stuttgart. 

Recomandări 

» Pentru maximizarea producţiei de ceapă, se recomandă irigarea culturii, 
utilizând metoda de irigare prin picurare, având în vedere faptul că în toate variantele 
studiate, plusvaloarea obţinută prin irigare, este mai mare decât cheltuielile efectuate 
cu irigarea. 

» După cei trei ani de studiu, s-a observat că, în zona Mihai Viteazu, pe lângă 
soiul Roşie de Arieş (soi local), se pot cultiva cu bune rezultate şi soiuri de ceapă 
galbenă, de exemplu soiul Density, la care în varianta irigată, fertilizare de 
bază+foliară, s-au obţinut producţii comparabile cu soiul local. 

» Cu toate că producţia obţinută în varianta fertilizată organic (cu diluţie 
obţinută din macerarea unor dejecţii proaspete de vaci) este mai mică, aceasta se poate 
aplica în cazul în care se doreşte obţinerea de produse ecologice.  

12. Originalitatea şi ideile inovative ale tezei 

Comuna Mihai Viteazu este o zonă consacrată, aflată printre cele mai 
importante din Transilvania pentru cultura legumelor. Fiind o zonă bogată în 
precipitaţii, irigarea nu a constituit o preocupare majoră a legumicultorilor. De 
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asemenea, până în prezent, nu au fost efectuate studii cu privire la cultivarea soiului 
local de ceapă Roşie de Arieş şi nici studii privind posibilitatea cultivării altor soiuri de 
ceapă în zonă. 

Prin cercetările efectuate pentru prezenta teză, s-au testat patru soiuri de ceapă 
în condiţii de irigare, pentru promovarea irigării prin picurare, s-au efectuat studii 
pentru adaptarea soiurilor de ceapă galbenă sau testarea soiului local în condiţii de 
irigare şi neirigare şi testări prin combinarea graduărilor factorilor irigare x fertilizare 
x material biologic privind comportarea acestora în diferite situaţii. 

Pentru obţinerea unor produse ecologice, s-a introdus la fertilizare o graduare 
cu fertilizare organică, prin aplicarea fragmentată a unei diluţii obţinute din macerarea 
unor dejecţii proaspete de bovine. De asemenea, pe parcursul perioadelor de vegetaţie 
în cei trei ani de studiu, au fost executate analize şi măsurători biometrice, precum şi 
analize fizico-chimice, rezultatele acestora regăsindu-se în cuprinsul tezei.  
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