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INTRODUCERE 

Întotdeauna omul a asociat frumosul cu florile, prin ele 
exprimând cele mai nobile setimente cu care Divinitatea l-a înzestrat; 
tocmai de aceea, prin intermediul florilor ne regăsim pe noi înșine, cu 
speranțele și împlinirile fiecăruia dintre noi (TOMA, 2009). 

Pe plan mondial în ultimii ani cercetarea și producerea de 
material floricol a luat un avânt deosebit, fiind create anual milioane 
de noi soiuri și cultivaruri, de aceea, este  necesară studierea 
acestora, precum și tehnologia cultivării lor și la noi în țară. 

Genul Dahlia aparține familiei Asteraceae (LORD, 2003) și 
este una dintre cele mai populare plante ornamentale din lume, 
având o varietate de culori mai abundentă decât a multor alte specii 
floricole (DRĂGHIA şi CHELARIU, 2011). Cultura daliei se 
răspândeşte din Spania, în diferite ţări europene (TARHON, 1993) şi 
este adusă la Madrid în 1790 (CRISTEA, 2014). Florile speciilor din 
acest gen conțin o importantă cantitate de flavonoizi incluzând 
antociani, buteină și flavone ca pigmenți în petale (MUNTEAN şi 
colab., 2011). Studii conduse de NSABIMANA și JIANG (2011) au 
arătat că rădăcinile tuberizate de Dahlia sunt bogate în carbohidrați, 
fibre, proteine, minerale esențiale și vitamine. Unele cultivare 
aparținând speciei Dahlia pinnata au rădăcinile tuberizate 
comestibile, care pot fi utilizate în dieta umană. Rădăcinile tuberizate 
de Dahlia conțin inulină, o versatilă rezervă naturală de polizahadide 
(BERNAL şi colab., 2005) regăsită în familii de monocotildonate și 
dicotiledonate, dar în principal în Asteraceae, Boraginaceae, 
Asparagaceae (KORURI şi colab., 2014), Liliaceae și Amaryllidaceae 
(HERRERO şi colab., 2014). 

Inulina a fost izolată pentru prima dată de la planta de Inula 
helenium de la care își derivă numele. Atributele nutriționale și 
funcționale ale inulinei sunt foarte valoroase, iar în consecință are 
numeroase aplicații alimentare, farmaceutice, chimice (LARA-
CORTÉS şi colab., 2014) și industriale (DRĂGHIA şi CHELARIU, 
2011). Particularitățile moleculare ale inulinei diferă în funcție de 
mai mulți factori, precum planta din care este extrasă, condițiile de 
creștere și climatul, maturitatea de recoltare și timpul de depozitare 
după recoltare (BARANSKA şi colab., 2013). 

Deoarece inulina este principalul carbohidrat în rădăcinile 
tuberizate de Dahlia, ea este o sursă de hrană pentru plantă când 
aceasta intră în faza de vegetație contribuind la dezvoltarea noilor 
lăstari. Astfel, se poate spune că, carbohidrații depozitați în 
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rădăcinile tuberizate asigură caracteristica de perenitate a plantei și 
are influență directă asupra creșterii la începutul noului sezon.  

Este bine cunoscut faptul că metodele spectroscopice FT-IR 
și FT-Raman sunt aplicate cu succes pentru analizarea substanțelor 
valoroase din plante (GIERLINGER şi SCHWANNINGER, 2007). În 
contrast cu alte metode, aceste metode spectroscopice sunt tehnici 
analitice non-distructive care permit identificarea simplă și rapidă a 
materialelor biologice prin analiza caracteristicilor spectrale, precum 
și prin caracterizarea și interpretarea biochimică în conexiune cu 
mediul și taxonomia (ZIMMERMANN şi KOHLER, 2014).  

Teza de doctorat își propune să stabilească posibilitatea de 
cultivare a unor noi cultivare  de Dahlia hybrida tip cactus în câmp pe 
o perioadă mai îndelungată prin forţarea rădăcinilor tuberizate. 
Totodată se fac determinări pentru a se vedea dacă materialul 
săditor, substratul de păstrare a rădăcinilor tuberizate pe perioada 
repausului vegetativ şi cultivarul, influenţează compoziţia biochimică 
a rădăcinilor tuberizate de dalia. 

Relaţiile interdisciplinare ne permit aplicarea cunoştinţelor 
teoretice în domenii diferite şi clarifică mai bine şi cu mai multă 
uşurinţă tema prezentei lucrări. 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

Scopul cercetărilor din prezenta teză de doctorat „ 
Contribuţii la optimizarea tehnologiei de cultură şi determinarea 
unor compuşi biochimici la Dahlia hybrida” a fost de a aprofunda 
cunoștințele privind optimizarea tehnologiei de cultură şi 
determinarea unor compuşi biochimici la Dahlia hybrida pentru a 
putea fi folosiţi o perioadă mai îndelundată la decorul spaţiilor verzi 
şi în scopuri terapeutice. Realizarea acestui scop a avut la baza 
cercetărilor o serie variată de obiective majore: 

 Determinarea influenţa cultivarului şi a materialului 
săditor privind aspectele fenologice la Dahlia hybrida de tip 
cactus; 
 Stabilirea unor corelaţii fenotipice între caracterele 
morfo-decorative la unele cultivare de Dahlia hybrida de tip 
cactus; 
  Studii privind efectele soluţiilor de conservare asupra 
caracterelor morfo-decorative, la florile tăiate de Dahlia 
hybrida de tip cactus; 
 Cercetări privind influenţa cultivarului şi a substratului 
de păstrare la Dahlia hybrida de tip cactus; 
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 Determinarea influenţei cultivarului şi a materialului 
săditor asupra conţinutului de substanţă uscată solubilă în 
rădăcinile tuberizate de Dahlia hybrida de tip cactus; 
 Analize morfologice şi structurale ale plantelor de 
Dahlia hybrida prin metode fizice şi spectroscopice 
vibraţionale. 

STRUCTURA TEZEI 

Teza de doctorat este structurată în 9 capitole cuprinse în 
două părți distincte, analizând mai întâi stadiul actual al cunoașterii 
dahliilor și generalități despre biologia și ecologia acestei specii 
floricole, precum și aspecte decorative şi terapeutice, apoi sunt 
prezentate materialul și metoda de lucru, rezultatele și discuțiile 
legate de acestea, pentru ca la final să fie conturate concluziile și 
recomadările. Pe lângă acestea se adaugă bibliografia și rezumatele – 
în limba română și în limba engleză. Pentru realizarea obiectivelor 
tezei au fost consultate 176 de surse bibliografice: cărți și lucrări de 
specialitate, articole științifice și site-uri, atât din țară cât și din 
străinătate Datele prelucrate au fost organizate în numeroase tabele, 
figuri şi grafice.  Rezultatele ştiinţifice obţinute pe parcursul celor 
trei ani de cercetare s-au concretizat prin publicarea unui articol ISI 
(FI=0.48), a 3 articole BDI şi 2 articole B+, dar şi participarea la un 
număr de 5 simpozioane internaţionale (a se vedea lista de lucrări şi 
CV-ul). 

CONTRIBUŢII PERSONALE 

Pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru obţinerea 
unor rezultate ştiinţifice relevante au fost utilizate 10 cultivare , 
aparţinând speciei Dahlia hybrida tip cactus: 'Kennemerland', 'Tsuki 
Yori No Sisha', 'Hayley Jane', 'Purple Gem', 'Veritable', 'Star 
Favourite', 'Park Princess', 'Friquolet', 'Red Pygmy' şi 'Color 
Spectacle'. Materialul biologic a fost achiziţionat de la Grădina 
Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca, România şi de la depozitul 
Kertimag având sediul în Cluj-Napoca (ţara de provenienţă fiind 
Olanda). În organizarea experienţelor, pe lângă materialul biologic s-
au utilizat diferite materiale tehnice. În cadrul experienţelor 
organizate în perioada 2014 – 2017, au fost efectuate numeroase 
observaţii şi determinări. 
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Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului  
săditor privind aspectele fenologice la Dahlia hybrida 

Cu privire la influenţa cultivarului ('Kennemerland', 'Tsuki 
Yori No Sisha', 'Hayley Jane', 'Purple Gem', 'Star Favourite', 'Park 
Princess', 'Friquolet') şi a materialului săditor (rădăcini tuberizate 
forţate/neforţate) s-au realizat cercetări asupra unor aspecte 
fenologice privind: pornirea în vegetaţie, apariţia bobocilor florali, 
deschiderea primilor boboci florali şi perioada de decor. Forţarea 
rădăcinilor tuberizate s-a desfăşurat în sera didactică din cadrul 
Facultăţii de Horticultură, iar câmpul experimental a fost amplasat în 
Grădina Botanică a USAMV Cluj-Napoca. Experienţa bifactorială a 
fost aşezată după metoda blocurilor randomizate în trei repetiţii 
(ARDELEAN şi colab., 2007). Conform datelor înregistrate s-a 
calculat durata de la o fenofază la alta, exprimată în număr de zile, 
rezultatele fiind interpretate prin testul Duncan.  

Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor 
privind măsurătorile biometrice la Dahlia hybrida de tip cactus 

Observaţiile biometrice privind caracterele morfo-
decorative au constat în: număr mediu de lăstari pe plantă, înălţimea 
medie a tijelor florale pe plantă, diametrul mediu al inflorescenţei, 
număr mediu de inflorescenţe pe plantă şi număr mediu de flori 
ligulate în inflorescenţă. Pentru atingerea obiectivului propus, la 
înfiinţarea câmpului experimental s-a utilizat un număr de şapte 
cultivare de Dahlia hybrida de tip cactus (factorul A): a1 - 
'Kennemerland', a2 - 'Tsuki Yori No Sisha', a3 - 'Hayley Jane', a4 - 
'Purple Gem', a5 - 'Star Favourite', a6 - 'Park Princess' şi a7 - 'Friquolet', 
iar materiaul săditor a constat în două tipuri de material săditor 
(factorul B): b1 – rădăcini tuberizate forţate, b2 – rădăcini tuberizate 
neforţate. Prin combinarea celor doi factori experimentali cu două, 
respectiv şapte graduări rezultă un număr de 14 variante 
experimentale, folosind un număr de 9 rădăcini tuberizate pe fiecare 
variantă.   

Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditorprivind  
corelaţiile fenotipice între caracterele morfo-decorative la 

unele cultivare de Dahlia hybrida de tip cactus 
Cel de-al treilea experiment a avut ca obiectiv studierea 

legăturii dintre două variabile: număr lăstari şi înălţimea tijelor 

florale (a × b), număr lăstari şi diametrul inflorescenţei (a × c), 

diametrul inflorescenţei şi număr inflorescenţe pe plantă (c × d), 

număr inflorescenţe pe plantă şi număr flori ligulate în inflorescenţă 
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(d×e), număr flori ligulate în inflorescenţă şi diametrul inflorescenţei 

(e × c). Coeficientul de corelaţie a fost calculat pentru o interpretare 

mai uşoară a rezultatelor obţinute între două variabile care formează 

o distribuţie bidimensională normală. 

Stabilirea efectelor soluţiilor de conservare asupra  
caracterelor morfo-decorative, la florile tăiate  

de Dahlia hybrida de tip cactus 
Scopul acestui studiu a fost de a pune în evidenţă efectul 

soluţiilor conservante asupra păstrarii inflorescenţelor de dalia în 
vaze. Experimentul a fost realizat în 2015, în laboratorul de 
Floricultură de la USAMV Cluj-Napoca. Recoltarea tulpinilor florale s-
a făcut prin tăierea deasupra a 2 – 4 frunze de la bază, în faza de 
inflorescenţă semideschisă, după care au fost puse în recipient 
dezinfectate, în trei soluţii de conservare: Fleur’Eau, Flower Time, 
Compo şi apa de la robinet (martor). Aprecierea valorii decorative a 
frunzelor pe tulpinile florale s-a făcut prin acordarea unor note de la 
1 la 3 în felul următor: 1 = aspect foarte bun, 2 = aspect bun, 3 = 
aspect satifăcător. 

Stabilirea influenţei cultivarului şi a substratului  
de păstrare la Dahlia hybrida de tip cactus 

Materialul biologic folosit la realizarea acestui obiectiv a 
constat într-un număr de  cinci cultivare de Dahlia: 'Kennemerland', 
'Tsuki Yori No Sisha', 'Hayley Jane', 'Purple Gem', 'Veritable'. 
Rădăcinile tuberizate ale acestor cultivare de dalia au fost stratificate 
în perioada de repaus, în: nisip, nisip + rumeguş (70%  + 30%), turbă 
+ rumeguş (70% + 30%). Stratificarea s-a realizat în depozit, la o 
temperatură de 5-80C şi umiditate de 30-40%, în intervalul 
08.11.2014 – 18.03.2015, fiecare rădăcină tuberizată fiind cântărită 
pentru a stabili greutatea, iar tuberculii au fost număraţi. 
Observaţiile de biometrizare s-au reluat în primăvară la sfârşitul 
repausului vegetativ. 

Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor asupra 
conţinutului de substanţă uscată solubilă în rădăcinile 

tuberizate de Dahlia hybrida de tip cactus 
În cadrul experimentului este prezentat obiectivul de 

determinare a unor relaţii între conţinutul  mediu de substanţă 
uscată solubilă (%) şi principalele caracteristici ale plantelor (număr 
mediu de lăstari pe plantă, greutatea medie a rădăcinilor tuberizate 
(kg)) la scoaterea din sol. Studiul s-a realizat asupra a șapte cultivare 
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Dahlia hybrida, reprezentând factorul A: a1 - 'Kennemerland', a2 - 
'Tsuki Yori No Sisha', a3 - 'Hayley Jane', a4 - 'Purple Gem', a5 - 'Star 
Favourite', a6 - 'Park Princess' şi a7 - 'Friquolet', aparţinând 
materialului săditor (factorul B): b1 -  rădăcini tuberizate forţate şi b2 
-  rădăcini tuberizate neforţate. Pe parcursul perioadei de vegetaţie 
s-au făcut măsurători biometrice, iar toamna la recoltarea 
rădăcinilor tuberizate s-a determinat conţinutul de substanţă uscată 
solubilă utilizând refractometrul Zeiss. 

Stabilirea influenţei condiţiilor de păstrare asupra compoziţiei 
biochimice şi morfologiei rădăcinilor tuberizate  

de Dahlia hybrida de tip cactus 
Scopul prezentului studiu a fost de a obține mai multe 

informații precise despre influența condițiilor de păstrare asupra 
compoziției biochimice la diferiți tuberi de Dahlia păstrați peste 
iarnă în substraturi diferite: nisip, nisip + rumeguș (70% + 30%) și 
turbă + rumeguș (70% + 30%), prin spectroscopia FT-IR și FT-
Raman. Mostrele studiate aparțin cultivarelor ‘Kennemerland’ și ‘Red 
Pygmy’ de Dahlia hybrida. Spectrele FT-IR și FT-Raman şi 
măsurătorile biometrice au fost înregistrate înainte și după păstrarea 
în diferite substraturi, și au fost discutate schimbările induse de 
diferitele condiții de păstrare asupra compoziției biochimice, inclusiv 
metaboliții primari și secundari. Totodată a fost înregistrat şi 
spectrul de absorbţie al pudrei de inulină pură. Spectrele FT-IR și FT-
Raman au fost înregistrate pe secțiuni de la patru tuberi pentru 
fiecare cultivar pentru a asigura reproductibilitatea măsurătorilor.  

Investigaţii ale compoziţiei biochimice a rădăcinilor tuberizate 
forţate, respectiv neforţate de Dahlia hybrida de tip cactus pe 

parcursul unui an de vegetaţie 
În studiu, s-au stabilit patru regiuni (zone) din fiecare 

secţiune transversală a rădăcinilor tuberizate forţate/neforţate 
pentru a fi analizată prin imagistica FT-IR. Aceste regiuni au fost 
scanate în diferite etape ale anului (în momentul punerii la forţat, la 
plantarea în câmp, la mijlocul perioadei de vegetaţie în luna august şi 
toamna la sfârşitul perioadei de vegetaţie). Din fiecare tubercul s-au 
secţionat mostre având grosimi de ordinul micronilor (20 µm). La 
nivelul rădăcinilor tuberizate ale cultivarelor: 'Color Spectacle', 
'Kennemerland' şi 'Tsuki Yori No Sisha', au fost înregistrate 25 de 
spectre pe o secţiune a rădăcinii tuberizate de 50 x 50 µm. Apoi, în 
vederea obţinerii hărţilor FT-IR a fost reprezentată aria unei benzi 
specifice pe întreaga arie scanată. A fost reprezentată aria benzii şi 
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nu poziţia maximului benzii deoarece poziţia maximului poate varia 
cu câţiva cm-1 de la un spectru la altul şi astfel se pot induce erori.  Un 
factor important în modificările privind compoziţia biochimică a 
rădăcinilor tuberizate este materialul săditor. Constituenţii analizaţi 
au fost: inulina, lignina şi suberina. Pe tot parcursul anului s-au 
analizat un număr de 84 secţiuni, dorind să se vadă modificările care 
intevin privind cei trei constituenţi.   

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultate privind influenţa cultivarului şi a materialului săditor 
asupra aspectelor fenologice la Dahlia hybrida de tip cactus 

Rezultatele interpretate prin testul Duncan, relevă că 
forţarea rădăcinilor tuberizate a influenţat pozitiv perioada de decor, 
aceasta desfăşurându-se într-un interval de 58.11-112.55 zile pentru 
cultivarele 'Park Princess' și 'Kennemerland', comparativ cu 
rădăcinile tuberizate neforţate unde perioada de decor a fost mai 
scurtă pentru cultivarele 'Star Favourite' și 'Kennemerland' (29.77-
105.55 zile). Studiile evidenţiază faptul că prin forţarea rădăcinilor 
tuberizate la Dahlia numărul de zile de la plantare la răsărire se 
reduce, ceea ce ajută şi la prelungirea perioadei de decor.  

Rezultate privind influenţa cultivarului şi a materialului săditor 
asupra măsurătorilor biometrice la Dahlia hybrida de tip cactus 

În urma interpretării rezultatelor privind măsurătorile 
biometrice prin testul Duncan reiese că prin forţarea rădăcinilor 
tuberizate obţinem rezultate superioare la caracterele analizate 
comparativ cu plantele care nu au avut rădăcinile forţate.  

Rezultate privind corelaţiile fenotipice între caracterele morfo-
decorative la unele cultivare de Dahlia hybrida de tip cactus 

Privind corelaţiile fenotipice între caracterele morfo-
decorative la cultivarele de Dahlia studiate, cele mai multe valori 
pozitive ale coeficientului de corelaţie semnificativ şi distinct 
semnificativ se înregistrează la variantele cu rădăcini neforţate. 

Rezultate  privind efectele soluţiilor de conservare asupra 
caracterelor morfo-decorative, la florile tăiate de  

Dahlia hybrida de tip cactus 
Rezultatele obţinute pun în evidenţă cultivarul 

'Kennemerland' ca având cea mai bună comportare fiind păstrat în 
soluţii conservante. Cultivarele păstrate în soluţia Flower Time au 
dat cele mai bune rezultate. Privind aspectul frunzelor pe tulpinile 
florale, rezultatele cele mai bune le-a dat cultivarul 'Friquolet', urmat 
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de cultivarele 'Kennemerland', 'Hayley Jane' şi 'Veritable' în soluţia de 
conservare Flower Time. 

Rezultate privind influenţa cultivarului şi a substratului de 
păstrare la Dahlia hybrida de tip cactus 

Referitor la comportarea rădăcinilor tuberizate în cele  trei 
substraturi, rezută diferenţe în ceea ce priveşte greutatea rădăcinilor 
tuberizate de Dahlia hybrida, substratul format din turbă + rumeguş 
(70% + 30%), are cea mai bună capacitate de păstrare a acestora, iar 
nisipul utilizat singur are cea mai mică capacitate de păstrare a 
rădăcinilor tuberizate. Atât înaintea păstrării, cât şi după păstrare, 
rădăcinile tuberizate de Dahlia hybrida  cea mai mare greutate 
aparţin soiului ‘Purple Gem’/turbă + rumeguş, iar rădăcinile cu cea 
mai mică greutate aparţin cultivarului ‘Veritable’/nisip. 

Diferenţe privind numărul de tuberculi pe rădăcinile 
tuberizate de Dahlia hybrida după păstrarea în cele trei substraturi 
au apărut doar în cazul variantei V7 ('Kennemerland'/nisip), rădăcina 
având la stratificare un număr de 10.5 tuberculi pe rădăcină, iar după 
stratificare 10.00 tuberculi pe rădăcină. 

Rezultate privind influenţa cultivarului şi a materialului săditor 
asupra conţinutului de substanţă uscată solubilă în rădăcinile 

tuberizate de Dahlia hybrida de tip cactus 
Rezultatele experimentului au demonstrat că pentru 

cultivarele 'Star Favourite' (25.47% s.u.s), 'Hayley Jane' (23.97% 
s.u.s.), 'Tsuki Yori No Sisha’ (22.56% s.u.s.) forţarea a avut efect 
benefic asupra stocării unei cantităţi mai mari de substanţă uscată 
solubilă, în timp ce pentru cultivarele 'Tsuki Yori No Sisha' (23.97% 
s.u.s.), 'Kennemerland' (24.27% s.u.s.), 'Park Princess' (20.23% s.u.s.) 
rădăcinile neforţate favorizează acumularea substanţei uscate 
solubile. Pentru cele două tipuri de material săditor numărul mediu 
de lăstari pe plantă nu este un caracter care influenţează acumularea 
de substanţă uscată solubilă. O influenţă pozitivă asupra conţinutului 
de substanţă uscată solubilă (%) în rădăcinile tuberizate este dată de 
greutatea rădăcinilor tuberizate forţate la scoaterea lor din sol 
specifică cultivarelor: 'Star Favourite', 'Hayley Jane' şi 'Tsuki Yori No 
Sisha'. 

   Rezultate privind influenţa condiţiilor de păstrare asupra 
compoziţiei biochimice şi morfologiei rădăcinilor tuberizate de 

Dahlia hybrida de tip cactus 
Parametrii biometrici au relevat că substraturile pe bază de 

turbă și rumeguș sunt cele mai potrivite pentru păstrarea rădăcinilor 
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tuberizate, pe când substratul pe bază de nisip este cel mai puțin 
potrivit. Semnalul aferent inulinei a fost detectat în toate mostrele de 
rădăcini tuberizate analizate precum și pentru modificări ale 
compoziției biochimice indusă de diferitele condiții de păstrare. 
Analiza spectrelor FT-IR și FT-Raman au demonstrat că acumularea 
inulinei în rădăcinile tuberizate este influențată favorabil de 
păstrarea în nisip și depinde de cultivar. De asemenea, a fost stabilit 
că substratul de turbă și cel de rumeguș favorizează formarea 
poliacetilenei în interiorul rădăcinilor tuberizate probabil deoarece 
acestea facilitează apariția și dezvoltarea patogenilor în rădăcinile 
tuberizate. De asemenea, a fost identificat, că, creșterea concentrației 
în poliacetilenă depinde de cultivar. 

Rezultate privind investigaţiile asupra compoziţiei biochimice a 
rădăcinilor tuberizate forţate, respectiv neforţate de Dahlia 

hybrida de tip cactus pe parcursul unui an de vegetaţie 
Analiza hărţilor FT-IR obţinute prin reprezentarea ariei 

benzilor caracteristice unor compuşi pe o suprafaţă de scanare de 50 
x 50 µm au evidenţiat faptul că inulina, lignina şi suberina se află în 
structura rădăcinilor tuberizate de Dahlia pe toată perioada 
vegetaţiei. Aceşti compuşi chimici variază în cele patru zone stabilite 
ale rădăcinilor tuberizate, fiind influentaţi atât de materialul săditor 
utilizat, de cultivar, cât şi de etapa anului în care s-au făcut analizele. 
În urma evaluarii hărţilor obţinute prin reprezentarea rapoartelor 
ariilor unor benzi caracteristice (inulină/lignină şi inulină/suberină), 
putem afirma că inulina se află în cantitatea cea mai mare în zona 1 
primăvara şi toamna pentru cultivarul 'Color Spectacle'/rădăcini 
tuberizate forţate respectiv neforţate. Pentru cultivarul 
'Kennemerland' cea mai mare cantitate de inulină se găseşte în zona 
1 toamna/rădăcini tuberizate forţate-neforţate şi în zona 2 toamna 
rădăcini tuberizate neforţate. Cultivarul 'Tsuki Yori No sisha' are cele 
mai mari valori pentru cantitatea de inulină toamna pentru zona 1 
rădăcini tuberizate neforţate, zona 2 rădăcini tuberizate neforţate şi 
zona 4 rădăcini tuberizate neforţate. Suberina este constituentul care 
are cea mai mică concentraţie în rădăcinile tuberizate de Dahlia. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

Concluzii  privind efectele soluţiilor de conservare  
asupra caracterelor morfo-decorative, la florile tăiate  

de Dahlia hybrida de tip cactus 
Privind durata de păstrare a florilor tăiate de Dahlia în 

soluţiile de conservare, cultivarul 'Kennemerland' s-a păstrat cel mai 
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mult, între 15.67 zile şi 12.00 zile, în soluţia de conservare Flower 
Time. Privind aspectul frunzelor pe tulpinile florale, rezultatele cele 
mai bune le-a dat cultivarul 'Friquolet', urmat de cultivarele 
'Kennemerland', 'Hayley Jane' şi 'Veritable' în soluţia de conservare 
Flower Time. 

Concluzii privind influenţa cultivarului şi a substratului de 
păstrare la Dahlia hybrida de tip cactus 

Cultivarele luate în studiu s-au păstrat bine în toate 
substraturile, dar rezultatele cele mai bune fiind în substratul format 
din turbă + rumeguş (70% + 30%). Diferenţele cele mai mici de 
greutate s-au observant la rădăcinile tuberizate stratificate în 
substratul format din turbă + rumeguş (70% + 30%), iar cele mai 
mari diferenţe s-au înregistrat la rădăcinile stratificate în nisip. 
Numărul cel mai mare de tuberculi aparţine soiului ‘Hayley Jane’. 
Majoritatea rădăcinilor tuberizate de dalia şi-au păstrat numărul de 
tuberculi după stratificare. 

Concluzii privind influenţa cultivarului şi a materialului săditor 
asupra conţinutului de substanţă uscată solubilă în rădăcinile 

tuberizate de Dahlia hybrida de tip cactus 
 În prezentul studiu, s-a demonstrat că pentru cultivarele 

'Star Favourite' (25.47% s.u.s), 'Hayley Jane' (23.97% s.u.s.), 'Tsuki 
Yori No Sisha’ (22.56% s.u.s.) forţarea a avut efect benefic asupra 
stocării unei cantităţi mai mari de substanţă uscată solubilă, în timp 
ce pentru cultivarele 'Tsuki Yori No Sisha' (23.97% s.u.s.), 
'Kennemerland' (24.27% s.u.s.), 'Park Princess' (20.23% s.u.s.) 
rădăcinile neforţate favorizează acumularea substanţei uscate 
solubile. În urma relaţiilor stabilite între conţinutul mediu de s.u.s. 
(%) a rădăcinilor tuberizate şi numărul mediu de lăstari pe plantă, 
respectiv greutatea rădăcinilor tuberizate (kg) la recoltare, se poate 
afirma că toate corelaţiile sunt imperfecte. Pentru ambele tipuri de 
materialul săditor forţat/neforţat, numărul mediu de lăstari pe 
plantă nu este un caracter care influenţează acumularea de substanţă 
uscată solubilă. O influenţă pozitivă asupra conţinutului de substanţă 
uscată solubilă în rădăcinile tuberizate este dată de greutatea 
rădăcinilor tuberizate forţate la scoaterea lor din sol specifică 
cultivarelor: 'Star Favourite', 'Hayley Jane' şi 'Tsuki Yori No Sisha', 
excepţie făcând cultivarul 'Kennemerland'.     
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Concluzii privind analizele morfologice şi structurale ale 
plantelor prin metode fizice şi spectroscopice vibraţionale   

Evaluarea parametrilor biometrici coroborată cu rezultatele 
investigațiilor spectroscopice FT-IR și FT-Raman au permis 
aprecierea modificărilor induse de condițiile de păstrare asupra 
morfologiei și compoziției biochimice a unor rădăcini tuberizate de 
Dahlia hybrida menținute peste iarnă în diferite substraturi.   

Măsurătorile biometrice au scos în evidență faptul că 
substratul de turbă (70%)  și rumeguș (30%) este cel mai benefic 
păstrării rădăcinilor tuberizate pe când substratul de nisip este cel 
mai puțin potrivit. Pe de altă parte, analiza detaliată a spectrelor FT-
IR și FT-Raman a rădăcinilor tuberizate au relevat că acumularea 
inulinei în rădăcinile tuberizate este în mod pozitiv influențată de 
păstrarea în substratul de nisip, și depinde de tipul de cultivar. Mai 
mult, a fost stabilit că substratul pe bază de turbă și rumeguș 
favorizează formarea poliacetilenei în interiorul rădăcinilor 
tuberizate.  

Analiza hărţilor FT-IR obţinute prin reprezentarea ariei 
benzilor caracteristice unor compuşi pe o suprafaţă de scanare de 50 
x 50 µm au evidenţiat faptul că inulina, lignina şi suberina se află în 
structura rădăcinilor tuberizate de Dahlia pe toată perioada 
vegetaţiei. Aceşti compuşi chimici variază în cele patru zone stabilite 
ale rădăcinilor tuberizate, inulina fiind constituentul care predomină.  

Rezultatele obţinute în ultimul experiment, justifică faptul că 
rădăcinile tuberizate de Dahlia conţin o cantitate însemnată de 
inulină pe toată perioada vegetaţiei, în special primăvara. Reiese 
faptul că prin forţare, din primăvară până în toamnă cantitatea 
inulină se consumă mai puternic, deoarece plantarea timpurie 
(forţarea) determină planta să înceapă procesele de asimilaţie mai 
timpuriu prin dezvoltarea unei părţi vegetative bogate devreme (vezi 
rezultate subcap. 7.1. şi subcap. 7.6.).  

RECOMANDĂRI 

Cultivarele 'Kennemerland', 'Purple Gem', 'Hayley Jane' și 
'Tsuki Yori No Sisha' aparținând rădăcinilor tuberizate forțate din 
sortimentul studiat, se recomandă a fi extinse în cultură datorită 
perioadei lungi de decor. 

În urma observaţiilor biometrice recomandăm a fi utilizate 
în amenajări peisagere cultivarele: ‘Tsuki Yori No Sisha', 'Purple 
Gem', 'Friquolet', 'Kennemerland', 'Star Favourite' care pot fi 
întâlnite în exemple solitare sau în grup datorită vigorii plantelor. 
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Cultivarul 'Park Princess' având o înălţime mică a plantei, dar un 
diametru mare şi un număr mare de inflorescenţe pe plantă se 
recomandă a se utiliza pentru borduri, platbande, rondouri. 

Privind durata de păstrare a florilor tăiate aparţinând celor 
opt cultivare de Dahlia în soluţiile de conservare, cultivarul 
'Kennemerland' este recomandat a se utiliza ca floare tăiată. Soluţia 
de conservare Flower Time, se recomandă a fi utilizată pentru 
prelungirea perioadei de decor a florilor tăiate în vaze.  

Recomandăm substratul format din turbă + rumeguş (70% + 
30%), pentru păstrarea rădăcinilor tuberizate ale cultivarelor de 
Dahlia studiate în perioada de repaus, fiind superior celorlalte 
substraturi (nisip, nisip + rumeguş (70% + 30%)). 

Privind extragerea inulinei, în urma determinării substanţei 
uscate solubile din rădăcinile tuberizate ale celor şapte cultivare de 
Dahlia, recoltate la sfârşitul perioadei de vegetaţie, recomandăm 
cultivarea următoarelor cultivare în sistemele de cultură: 'Star 
Favourite'/rădăcini tuberizate forţate (25.47 % s.u.s.), 'Tsuki Yori No 
Sisha'/rădăcini tuberizate neforţate (24.80 % s.u.s), 'Tsuki Yori No 
Sisha'/rădăcini tuberizate forţate (22.57 % s.u.s.), 
'Kennemerland'/rădăcini tuberizate neforţate (24.27 % s.u.s.), 
'Hayley Jane'/rădăcini tuberizate forţate (23.97 % s.u.s.). 

Conform rezultatelor analizelor structurale prin metode 
spectroscopice vibraţionale (spectroscopia FTIR şi Raman) asupra 
rădăcinilor tuberizate de Dahlia hybrida, se recomandă stratificarea 
rădăcinilor tuberizate pe perioada repausului vegetativ în substratul 
de nisip. Pentru cultivatorii interesaţi de cultivarea Dahliei în scopul 
extragerii inulinei recomandăm două din cultivarele studiate: 'Tsuki 
Yori No Sisha' şi 'Kennemerlad'/rădăcini tuberizate neforţate.  

Recomandăm utilizarea metodelor spectroscopice 
vibraţionale IR şi Raman, pentru informaţiile valoroase pe care le 
oferă. 

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE  
INOVATIVE ALE TEZEI 

Cercetările efectuate contribuie la aprofundarea 
cunoștințelelor privind optimizarea tehnologiei de cultură şi 
determinarea unor compuşi biochimici la Dahlia hybrida de tip 
cactus. Elementele de originalitate ale prezentei teze sunt:  
 Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor privind 

aspectele fenologice la Dahlia hybrida; 
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 Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor privind 
măsurătorile biometrice la Dahlia hybrida; 

 Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor privind 
corelaţiile fenotipice între caracterele morfo-decorative la unele 
cultivare de Dahlia hybrida; 

 Analize privind efectele soluţiilor de conservare asupra 
caracterelor morfo-decorative, la florile tăiate de Dahlia 
hybrida; 

 Stabilirea influenţei cultivarului şi a substratului de păstrare la 
Dahlia hybrida; 

 Stabilirea influenţei cultivarului şi a materialului săditor asupra 
conţinutului de substanţă uscată solubilă în rădăcinile 
tuberizate de Dahlia hybrida;  

  Analize morfologice şi structurale ale plantelor prin metode 
fizice şi spectroscopice vibraţionale care evidenţiază conţinutul 
de inulină a rădacinilor tuberizate de Dahlia hybrida.  

PERSPECTIVE DE VIITOR 

Conform rezultatelor obţinute în prezenta teză de doctorat 
„Contribuţii la optimizarea tehnologiei de cultură şi determinarea 
unor compuşi biochimici la Dahlia hybrida” reies noi direcţii de 
cercetare:  

 Analizarea cultivarului şi a materialului săditor în vederea 
utilizării în lucrări de ameliorare pentru obţinerea de 
descendenţi care să cumuleze poligene pentru o valoare 
decorativă ridicată şi un conţinut crescut de inulină. 

 Utilizarea metodelor spectroscopice datorită informaţiilor 
exacte (precise) şi valoroase pe care le oferă şi la alte 
varietăţi de Dahlia din diferite grupe. 
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