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REZUMAT 

 

 Tema lucrării de doctorat intitulată “Cercetări privind stabilirea valorilor optime ale 

factorilor de mediu şi tehnologici în procesul de înmulŃire şi cultură în containere a speciilor din 

genurile Sedum şi Sempervivum folosite în amenajarea spaŃiilor verzi“ este o temă oportună şi 

de perspectivă, în mod special pentru Ńara noastră, dar şi pentru celelalte Ńări europene sau 

din alte zone geografice. 

 Dacă avem în vedere faptul că plantele de Sedum şi Sempervivum sunt foarte puŃin 

studiate, iar la noi sortimentul se limitează la câteva specii, iar puŃinele studii făcute 

vizează în special însuşirile terapeutice ale plantelor (BÂRCĂ, 2005), obiectivele tezei de 

doctorat pot fi considerate, fără a greşi, drept o premieră. 

 În multe zone geografice şi în mod special în vestul Europei plantele de Sedum şi 

Sempervivum sunt cunoscute şi apreciate ca plante cu efecte fitoterapeutice, dar mai ales 

ca plante ornamentale, datorită aspectului foarte variat, dar plăcut, precum şi datorită 

rezistenŃei la unii factori de mediu, ceea ce permite folosirea acestor plante în locuri 

dintre cele mai diferite şi necorespunzătoare pentru cultura altor plante. 

 În Ńara noastră plantele de Sedum şi Sempervivum sunt puŃin cunoscute şi utilizate 

datorită lipsei de informaŃii privind aceste plante. În literatura de specialitate din Ńară se 

întâlnesc foarte puŃine materiale despre Sedum şi Sempervivum, iar cele existente în mare 

parte fac cunoscute studiile altor autori şi mai puŃin rezultate ale cercetărilor proprii. 

 În această situaŃie iniŃiativa de a studia o serie de aspecte tehnologice, propusă ca 

temă pentru teza de doctorat, este mai mult decât benefică şi bine venită. 

 Prima parte a lucrării constituie o sinteză pertinentă a stadiului actual al 

cunoştinŃelor privind denumirea, taxonomia, răspândirea, morfologia, ecologia, 

tehnologia şi utilizarea plantelor de Sedum şi Sempervivum. Realizarea acestei părŃi s-a 

bazat pe o documentare amplă, de peste 190 de titluri, articole ştiinŃifice, cărŃi, tratate de 

specialitate, reviste şi publicaŃii, precum şi o serie de site-uri cu informaŃii în domeniu. 

Dacă se are în vedere faptul că din cele 190 de surse bibliografice, peste 95% aparŃin 
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unor autori străini, se poate afirma că această sinteză constituie o reală şi importantă bază 

de informaŃii pentru literatura de specialitate din Ńara noastră, precum şi pentru toŃi cei 

interesaŃi să cunoască şi să utilizeze plantele de Sedum şi Sempervivum. 

 Partea a doua a lucrării prezintă obiectivele prioritare care au stat la baza acestei 

teze de doctorat şi anume: 

- Inventarierea speciilor şi cultivarurilor de Sedum şi Sempervivum existente spontan 

sau cultivate în Ńara noastră. 

- Stabilirea valorilor medii şi extreme ale caracterelor morfologice ale plantelor unor 

specii de Sedum şi Sempervivum  existente în Ńara noastră. 

- Stabilirea metodelor de înmulŃire vegetativă a plantelor de Sedum şi Sempervivum. 

- Stabilirea factorilor tehnologici şi nivelul de influenŃă al acestora în creşterea si 

dezvoltarea plantelor de Sedum şi Sempervivum 

 - influenŃa drenajului şi al fertilizărilor asupra plantelor de Sedum şi 

Sempervivum cultivate în ghivece; 

 - influenŃa volumului de pământ şi al fertilizărilor extraradiculare asupra 

creşterii rozetelor mamă şi al formării rozetelor fiice de Sempervivum 

 - influenŃa substratului şi al fertilizărilor asupra creşterii şi dezvoltării 

plantelor de Sedum. 

-  Studii privind comportarea în condiŃii de stres hidric, termic şi insolaŃie puternică a 

tulpinilor de Sedum şi Sempervivum 

- stabilirea cantităŃii de apă pierdută de rozetele de Sempervivum în 

condiŃii de secetă profundă, temperatură foarte ridicată şi insolaŃie 

puternică; 

- stabilirea cantităŃii de apă pierdută de tulpinile de Sedum în condiŃii de 

secetă accentuată, temperatură foarte ridicată şi insolaŃie puternică. 

 Cercetările s-au desfăşurat în condiŃiile climatice ale anilor 2003 – 2010, având ca 

locaŃii serele şi câmpul didactic ce aparŃin Disciplinei de Floricultură din incinta USAMV 

Cluj-Napoca şi o grădină particulară din comuna Boarta, Jud. Sibiu. 

 Materialul folosit pentru organizarea experienŃelor l-au constituit plantele de 

Sedum şi Sempervivum din colecŃia înfiinŃată la disciplina de Floricultură. Plantele 
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iniŃiale au fost procurate de la Grădinile Botanice din Ńară, pepiniera Juniperus din 

Kecskemet (Ungaria) şi din MunŃii Apuseni (Valea Ierii). 

 Activitatea de cercetare s-a bazat în întregime pe observarea şi măsurarea plantelor 

incluse într-o experienŃă organizată anume pentru studiul influenŃei unor factori pedo - 

climatici sau tehnologici. 

 ExperienŃele organizate au fost bifactoriale, stabilindu-se influenŃa unilaterală a 

factorilor, precum şi interacŃiunea lor. 

 Numărul variantelor dintr-o experienŃă a fost determinat de graduările celor doi 

factori luaŃi în studiu şi fiecare variantă s-a regăsit în cadrul experienŃei în trei repetiŃii. 

 Materialul biologic luat în cercetare a fost observat şi măsurat, după caz, la 

începutul perioadei, pe parcursul şi la sfârşitul perioadei de cercetare pentru a se stabili 

modificările produse în timp sub influenŃa factorilor studiaŃi. 

 Rezultatele primare au fost supuse unor calcule statistice cu ajutorul cărora s-au 

stabilit valorile medii ale indicilor statistici, ai şirurilor de măsurători pentru fiecare 

caracter studiat, frecvenŃele de participare pe categorii valorice ale caracterului respectiv, 

diferenŃele limită faŃă de martor şi gradul de siguranŃă al acestor diferenŃe. 

 Rezultatele sub diverse forme de exprimare sunt prezentate în tabele sau în grafice 

pentru a fi repede, uşor şi corect percepute. În anumite situaŃii s-a recurs la prezentarea de 

imagini foto, considerându-se un procedeu eficient pentru completarea şi susŃinerea 

afirmaŃiilor f ăcute. 

 În vederea realizării obiectivelor propuse în această lucrare, au fost organizate mai 

multe experienŃe a căror rezultate mai importante sunt prezentate în continuare. 

 AcŃiunea de identificare a speciilor de Sedum şi Sempervivum din Ńara noastră s-a 

derulat în perioada 2003 – 2009 şi s-a finalizat cu identificarea a 9 specii de Sempervivum 

şi 18 specii de Sedum. Dintre speciile de Sempervivum cele mai reprezentative pentru Ńara 

noastră şi mai des întâlnite sunt Semperivum tectorum şi Sempervivum montanum. 

 Plantele acestor specii au constituit materialul biologic la organizarea diverselor 

experienŃe. 

 Rezultatele experienŃei organizate cu cele două specii de Sempervivum în câmp şi 

seră (2003 - 2005), pentru stabilirea valorilor medii ale caracterelor morfologice arată că , 

în câmp, plantele cresc şi realizează rozete mai mari privind diametrul, înălŃimea, 
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numărul de frunze şi greutatea, faŃă de cele cultivate în condiŃii foarte asemănătoare, dar 

în seră. Ponderea caracterelor amintite mai sus, a plantelor din seră faŃă de valoarea celor 

din câmp, este cuprinsă între 65,7% şi 79,8%. Aceste rezultate stau la baza concluziei 

conform căreia în sistemele de cultură artificiale (în recipienŃi) sunt necesare intervenŃii 

tehnologice care să anuleze neajunsurile acestor sisteme de cultură. 

 Determinările privind stabilirea dimensiunilor medii ale frunzelor din rozetele de 

Sempervivum tectorum şi S. montanum au condus la concluzia că o rozetă ajunsă la 

dezvoltarea normală (emiterea tijei florale) este formată din trei categorii de frunze şi 

anume : 

- frunze complet dezvoltate, foarte uniforme ca mărime, în procent de 49,2 – 51,2 

dispuse la baza rozetei; 

- frunze a căror dezvoltare este de 65 – 85% faŃă de precedentele, în procent de 26,4 

– 28,8; dispuse superior celor bazale; 

- frunze tinere, în formare, în procent de 20,0 – 24,4, constituind centrul rozetei. 

Cercetările privind înmulŃirea plantelor de Sempervivum tectorum şi S. montanum prin 

butaşi de frunză au condus, după numeroase încercări, la concluzia că frunzele dezvoltate 

de la baza rozetei, desprinse cu atenŃie de tulpina rozetei şi plantate în nisip de râu, cu 

vârful în jos, formează rozete în procent de 10,7 – 28,5%, în funcŃie de specie şi vârsta 

frunzei. Acest rezultat este o premieră absolută pentru Ńara noastră şi poate şi pe plan 

mondial, întrucât nici o sursă bibliografică studiată nu menŃionează acest mod de 

înmulŃire pentru Sempervivum. 

 Referitor la înmulŃirea clasică a plantelor de Sempervivum, prin rozetele fiice 

formate de plantele mamă, rezultatele obŃinute sunt asemănătoare celor menŃionate de 

literatura de specialitate (KOHLEIN, 2005; MITCHEL, 1973; PASZTOR, 2002). În plus 

faŃă de acestea, rezultatele din lucrare privind influenŃa substratului asupra înrădăcinării 

rozetelor de Sempervivum, evidenŃiază efectul bun al nisipului grosier, în comparaŃie cu 

amestecul format din pământ de Ńelină, pământ de frunze  şi nisip grosier (1:1:1). 

DiferenŃele dintre aceste variante sunt distinct semnificativ negative. 

 Referitor la influenŃa umidităŃii şi a mărimii rozetelor asupra înrădăcinării 

acestora, rezultatele obŃinute arată că diferenŃa dintre martor (umiditate mică) şi 

substratul cu umiditate ridicată este foarte semnificativ negativă, iar rozetele de mărime 
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mică, în substrat cu umiditate ridicată sunt mai sensibile decât rozetele mari, diferenŃa 

dintre variante fiind semnificativ negativă. 

 În cultura de Sempervivum la ghivece sau sisteme de cultură asemănătoare este 

foarte important ca plantele să beneficieze de condiŃii optime de nutriŃie pentru o creştere 

şi dezvoltare normală. 

 InfluenŃa speciei şi a substratului de cultură asupra creşterii rozetelor mamă şi 

formarea rozetelor fiice au evidenŃiat substratul format din pământ de Ńelină, în care 

plantele de Sempervivum s-au dezvoltat şi au format mai multe de rozete fiice, în 

comparaŃie cu nisipul grosier. DiferenŃele dintre aceste două variante sunt foarte 

semnificativ negative pentru nisipul grosier. Aceste rezultate confirmă încă o dată că, 

pentru o creştere normală, plantele de Sempervivum au nevoie de o nutriŃie 

corespunzătoare. 

 Referitor la cultura în ghivece a plantelor de Sempervivum  s-a cercetat efectul 

umidităŃii asupra creşterii şi viabilităŃii rozetelor în interdependenŃă cu sistemul de 

fertilizare de bază al substratului. 

 DiferenŃa de umiditate dintre variante a fost realizată prin diferite sisteme de 

drenaj. La variantele la care drenajul nu a funcŃionat, iar umiditatea substratului a fost în 

creştere, s-au obŃinut rezultatele cele mai slabe, pierderile de rozete au fost foarte mari, 

iar diferenŃele faŃă de varianta martor au fost foarte semnificativ negative. La variantele 

cu drenaj din pietriş, numărul rozetelor rămase în cultură a fost net superior martorului, 

diferenŃele fiind asigurate statistic la nivel de semnificativ sau distinct semnificativ 

pozitiv. 

 Nivelul de fertilizare al substratului nu influenŃează viabilitatea rozetelor de 

Sempervivum supuse excesului de umiditate. 

 Referitor la influenŃa volumului de pământ şi a fertilizărilor foliare asupra creşterii 

rozetelor de Sempervivum, rezultatele experimentale au dovedit că volumul de 166cm3 de 

substrat a influenŃat pozitiv creşterea rozetelor, în comparaŃie cu volumul de 63cm3, 

diferenŃele fiind semnificativ pozitive în favoarea volumului mai mare. 

 Fertilizările foliare cu Folicare 1% au influenŃat de asemenea pozitiv creşterea 

rozetelor, diferenŃele faŃă de martor fiind distinct semnificative pozitive. 
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 Volumul de substrat de 166cm3 pentru o plantă şi fertilizat cu Folicare 0,5 – 1% au 

influenŃat pozitiv şi formarea rozetelor fiice, numărul acestora fiind superior faŃă de cel al 

martorului. DiferenŃele dintre variante şi martor sunt asigurate statistic la nivel de foarte 

semnificativ pozitive. 

 Studiile făcute pe rozete de Sempervivum expuse la soare la temperaturi foarte 

mari, complet lipsite de aport hidric, arată că pierderile de apă în primele zile sunt foarte 

mari, 10,7 – 21,5% din masa proaspătă, după 2 – 3 zile scade la 4,8 – 6,8%, iar după 8 – 

9 zile pierderile de apă sunt mai mici de 1% din masa proaspătă. 

 Diminuarea pierderilor de apă odată cu trecerea timpului se realizează ca urmare a 

intrării în activitate a mecanismelor de închidere a stomatelor. 

 Apa pierdută nu provine de la toate frunzele din rozete, ci numai de la cele bazale, 

în ordine strictă a formării lor; acestea pierd apa în totalitate, se ofilesc şi mor, menŃinând 

viabil centrul rozetei. 

 Dintre speciile de Sedum, ca material biologic pentru organizarea experienŃelor au 

fost selectate Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum acre şi Sedum spectabile. 

 Studiile privind stabilirea caracteristicilor morfologice ale frunzelor de Sedum au 

evidenŃiat variabilitatea mare privind forma şi mărimea acestora, atât între specii, cât şi în 

interiorul speciei. 

 ÎnmulŃirea prin butaşi de tulpină sub influenŃa substratului şi a speciei a scos în 

evidenŃă faptul că butaşii de Sedum spectabile înrădăcinează cel mai slab, în comparaŃie 

cu cei de Sedum reflexum şi Sedum spurium. 

 Nisipul folosit ca substrat de înrădăcinare a dat cele mai bune rezultate în 

comparaŃie cu perlitul şi amestecul de nisip cu perlit (1:1). 

 Pentru a determina pornirea în vegetaŃie şi creşterea rapidă a lăstarilor în vederea 

recoltării de butaşi de Sedum spurium, substratul cel mai bun s-a dovedit a fi pământul de 

Ńelină, în comparaŃie cu nisipul grosier sau amestecul din nisip grosier şi turbă (1:1) 

 Referitor la înmulŃirea prin despărŃire şi gradul de acoperire a solului de către 

Sedum acre sub influenŃa substratului de cultură, rezultatul cel mai bun s-a obŃinut în 

amestecul de pământ de grădină cu mraniŃă (2:1). 

 Cercetările privind creşterea tulpinilor de Sedum reflexum sub influenŃa 

substratului şi a fertilizărilor au evidenŃiat faptul că în nisip grosier nefertilizat (Mt.) 
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tulpinile au crescut cel mai slab, iar în amestecul de nisip grosier cu pământ de grădină 

fertilizat cu mraniŃă sau Cropcare, creşterile tulpinilor au fost evident mai mari, 

diferenŃele fiind distinct semnificativ pozitive. Acelaşi substrat s-a dovedit cel mai bun şi 

în ceea ce priveşte formarea de tulpini şi acoperirea suprafeŃei de sol de către acestea. 

 Comportarea tulpinilor de Sedum reflexum, Sedum spurium cv. Album şi cv. 

Purpurteppich şi Sedum spectabile la temperaturi foarte ridicate, insolaŃie puternică şi 

lipsa totală a apei au confirmat afirmaŃiile referitoare la rezistenŃa acestor specii în 

asemenea condiŃii. 

 Astfel, după 11 zile menŃinute în condiŃii deosebit de vitrege, pierderile de apă s-

au situat între 53,0% (Sedum spectabile) şi 87,4% (Sedum spurium cv Puprputeppich). La 

sfârşitul perioadei de experimentare, din tulpinile respective s-au format butaşi care au 

înrădăcinat şi au dat naştere la plante noi în procent de 87,6%. Acest lucru dovedeşte 

faptul că tulpinile au fost viabile, ca urmare a rezistenŃei la asemenea condiŃii. 

 Dintre recomandările care se pot formula pe baza rezultatelor obŃinute se prezintă 

următoarele: 

- Folosirea frunzelor normal dezvoltate din rozetele de Sempervivum ca butaşi de 

frunză şi plantarea acestora cu vârful în jos pentru obŃinerea de rozete noi; 

- Pentru reuşita culturii în ghivece a plantelor de Sempervivum şi Sedum se 

recomandă asigurarea unui drenaj activ care să asigure eliminare excesului de 

umiditate. Substratul de cultură, dacă este sărac în elemente nutritive să fie 

fertilizat cu Folicare 1%, la interval de 7 – 10 zile, în prima jumătate a perioadei 

de vegetaŃie. 

- Pentru dezvoltarea normală a plantelor de Sempervivum şi Sedum cultivate în 

ghivece se recomandă asigurarea a cel puŃin 170cm3 de pământ pentru fiecare 

plantă şi o adâncime de cel puŃin 7 – 10 cm. 

- Datorită rezistenŃei la secetă profundă, asociată cu temperaturi caniculare şi 

insolaŃie puternică, plantele de Sedum şi Sempervivum se recomandă pentru culturi 

în ghivece, pe acoperişuri şi pereŃi verticali, stâncării, jardiniere etc. 

 

 
 


