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INTRODUCERE 
 

 
Specia umană este într-o continuă evoluţie, dar cel puţin din punct de vedere al 

alimentației omul a păstrat reminescenţele alimentaţiei înaintașilor, bazată pe produse 

vegetale şi animale.   

Apa joacă un rol foarte important în viața legumelor, fiind un factor esențial de 

creştere şi dezvoltare. Pentru majoritatea legumelor, conținutul ridicat de apă asigură 

suculența, prospețimea şi frăgezimea produsului.  

Irigarea culturilor  legumicole, reprezintă principala măsură de îmbunătățire a 

regimului de apă din sol, având efecte multiple și anume: sporirea producției,   

îmbunătățește calitatea comercială  și  precocitatea  recoltei,  asigură folosirea 

potențialului productiv al soiurilor și hibrizilor de plante legumicole, folosirea cu 

maximum de eficiență a potențialului de fertilitate a solului  și a îngrășămintelor, 

practicarea culturilor succesive și asociate. 

Țelina de rădăcină, pentru a da rezultate bune,  are nevoie de un microclimat cald 

şi umed. Pentru o creştere bună are nevoie de apă, solul trebuie să fie permanent reavăn. 

Dacă în zona de cultură nu cad suficiente precipitaţii, cultura trebuie udată.  

Lucrarea de față dorește să răspundă cerințelor agriculturii românești din 

contextual actual, oferind soluții practice specifice cadrului natural al Transilvaniei, 

acestea putând fi aplicate la cultura de țelină de rădăcină, în zone cu regim pedoclimatic 

asemănător, fiind eliminate riscurile asociate ecosistemelor agricole, rezultând o 

agricultură durabilă, viabilă și eficientă din punct de vedere economic. 

Astfel, cercetările efectuate în vederea elaborării prezentei teze au avut la bază 

influența a trei factori tehnologici de cultivare a țelinei de rădăcină în câmp: regim de 

irigare, mod de fertilizare și soi, observându-se interacțiunea acestora asupra producțiilor 

obținute și viablitatea economică. 

Cercetările întreprinse în vederea elaborării tezei de doctorat s-au desfăşurat sub 

îndrumarea permanentă a d-lui Prof. univ. dr. ing. Emil LUCA, conducătorul ştiinţific de 

doctorat. 

Autoarea 
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Capitolul I 

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CULTURA ȚELINEI 

 ÎN CÂMP 

  

Culturile legumicole sunt agroecosisteme specifice în care productivitatea 

biologică, foarte ridicată, este dependentă de măsura în care omul cunoaşte, promovează 

şi conduce prin mijloace biologice, tehnice şi economice interacţiunea dintre plantele 

legumicole şi mediul lor de cultură (BUTNARIU şi colab.,1992). 

 Țelina de rădăcină dă cele mai bune rezultate într-un climat temperat, călduros și 

umed, fără exces de căldură în timpul verii și toamna târziu (VOICAN, SCURTU, 

COSTACHE, LĂCĂTUȘ, STOIAN, ROMAN, DUMITRESCU, 2002).  

Țelina pentru rădăcini este rezultatul unei foarte vechi și lente ameliorări a țelinei 

sălbatice originară din regiunile învecinate Mării Mediterane. Cultura sa este atestată prin 

diverse lucrări din 1530, însă în forme mai reduse și cu rădăcini mai puțin tuberizate 

(VOICAN, SCURTU, COSTACHE, LĂCĂTUȘ, STOIAN, ROMAN, DUMITRESCU, 

2002).  

În antichitate a fost cultivată de greci, romani și egipteni în scopuri medicinale. De 

abia în secolul al XVI-lea a fost folosită pentru consum (CEAUȘESCU și colab., 1984).  

Centrul geografic de origine este zona Mării Mediterane (VAVILOV,1926,1935, 

citat de MĂNIUȚIU, 2009). 

La noi în ţară se cultivă în toate regiunile, dar mai mult în jurul oraşelor, suprafeţe 

mai mari ocupând în Transilvania şi Banat (CIOFU, 2003). 

 
1.1. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A GENULUI APIUM 

 
Treptat, forma sălbatică a țelinei a intrat în cultură, mai întâi în zona 

mediteraneeană, încă de acum 3000 de ani, fiind consemnată în scrierile filosofilor, 

medicilor greci şi romani, drept un medicament deosebit de preţios, bogat în vitamine şi 

minerale, recomandat în hipertensiune arterială, reumatism, gută şi astenie sexuală. 

Importanţa culturii de țelină constă în valoarea alimentară deosebită pe care ţelina 

o deţine, datorită compoziţiei sale chimice: substanţe proteice 1,5%, hidraţi de carbon 

5%, substanţe grase 0,4%, însemnate cantităţi de vitamina A, B1, B2, C şi PP, ca şi mari 
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cantităţi de săruri de Ca - 47mg/100g, de Fe - 1,8mg/100g, de Cu - 0,3mg/100g, de P - 

37-119mg/100g, precum şi un ulei eteric (bogat în apiol, bergapten şi anhidridă 

sedanoică), care imprimă mirosul şi gustul caracteristic. 

 Printre multele sale efecte, țelina este cunoscută pentru rolul ei anti-cancer 

(SULTANA et al, 2005) și efectele sale antioxidante (MOMIN, NAIR, 2002). 

Eficacitatea sa anti-cancer poate fi atribuită prezenței flavonoidelor, în special apigeninei 

(HAMZA, AMIN, 2007).   

 Ţelina conţine vitaminele A, B, C, K, PP, dar şi minerale precum potasiu, zinc, 

calciu, fosfor, magneziu etc. În scop terapeutic, se folosesc rădăcinile tuberizate, frunzele 

şi seminţele legumei. 

 Țelina scade tensiunea arterială – proprietăţile sale în tratamentul hipertensivilor 

sunt cunoscute încă din Antichitate şi este atestată utilizarea ţelinei atât în Imperiul 

Roman, cât şi în China. Mai nou, la Universitatea din Chicago s-au făcut cercetări care au 

confirmat că ţelina conţine substanţe care echilibrează presiunea sângelui (prin relaxarea 

vaselor sangvine); de asemenea detoxifică organismul – majoritatea oamenilor au 

momente când îşi simt organismul încărcat cu substanţe nocive. În astfel de cazuri sunt 

indicate curele cu ţelină. Dacă se poate, cât mai multă ţelină în stare crudă. De asemenea, 

consumul de ţelină creşte nivelul imunităţii (GIURGIU, 2012). 

 Țelina reglează disfuncţiile hormonale - cercetători din mai multe ţări (Japonia, 

Rusia, China) au analizat compoziţia telinei şi au concluzionat că este un excelent 

reglator hormonal atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor. În cazul femeilor, combate 

dismenoreea, infertilitatea şi le ajută să depăşească mai uşor tulburările provocate de 

menopauză. (BOJOR, 2005). 

 După FAZAL, SINGLA (2012), țelina este folosită ca afrodisiac, are efect 

antispastic, diuretic, sedativ, laxativ, stimulant.  

 
1.2. SPECIFICUL GENULUI APIUM  ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ 

  
Genul Apium face parte din familia Umbeliferae, o familie bogată în specii (peste 

2600), majoritatea lor fiind adaptate climatului de stepă. Plantele au în structura lor 

canale secretoare de uleiuri eterice.  
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Genul Apium L. Este format din patru specii: (clasificare după USDA Plants – 

Unites States Departament of Agriculture): 

1. Apium graveolens (țelina sălbatică) cuprinde două varietăți: Apium graveolens 

L. var. dulce (țelina sălbatică) și Apium graveolens L. var. rapaceum (țelina de 

rădăcină) 

2. Apium nodiflorum (L.) 

3. Apium prostratum 

4. Apium repens. 

 După CIOFU și colab (2003), țelina nu este pretențioasă la căldură, temperatura 

minimă de încolțire fiind de 2-3oC, iar cea optimă de 20-30oC; plantele în faza de răsad 

suportă temperaturi de -3, -4 oC, iar la maturitate de -7, -9 oC, dar rădăcinile tuberizate nu 

rezistă sub 0 oC, ceea ce impune ca recoltarea să se termine înainte de venirea înghețului. 

Plantele cresc și se dezvoltă între limitele de temperatură de 12 oC-15 oC, solicitând mai 

multă căldură în timpul înfloritului (CEAUȘESCU și colab., 1984 ). 

 INDREA (1992), citat de MĂNIUȚIU (2002) consideră că trebuie evitate 

temperaturile sub 14 oC la producerea răsadurilor și plantarea prea timpurie care pot duce 

la vernalizarea prematură, formarea tulpinilor florale și compromiterea producției 

comerciale. 

 Răsăritul începe la circa 8-10 zile de la semănat în condițiile de răsadniță, la 

temperatura de 16-18 oC. Temperatura minimă pentru vegetație este 5 oC (VOICU și 

colab.,2002). 

 Țelina de rădăcină dă rezultate bune când este cultivată pe soluri ușoare, adânc 

lucrate, bogate în substanțe nutritive, puternic însorite, cu un pH de 6,4-6,8 și o capacitate 

bună de reținere a apei. De asemenea, solul trebuie să aibă un conținut ridicat de materie 

organică (VOICU și colab.,2002). MĂNIUȚIU (2002) susține faptul că solurile cele mai 

potrivite pentru cultura țelinei sunt cele mijlocii sau semigrele, lutoase, bogate în humus. 

 CIOFU și colab. (2003) afirmă că țelina suportă și solurile ușor sărăturate, fiind o 

plantă halofilă; pe de altă parte este pretențioasă față de elementele nutritive și regimul de 

fertilizare. Spre deosebire de alte rădăcinoase, dă rezultate foarte bune la aplicarea 

îngrășămintelor organice în cantități mari, fiind recomandată fertilizarea în anul culturii 

cu 40-50 t/ha gunoi de grajd. 
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1.3. TEHNOLOGII DE CULTURĂ LA ȚELINA CULTIVATĂ ÎN CÂMP 

 
Deoarece seminţele țelinei sunt foarte mici și germinează greu, cultura ţelinei se 

face numai prin răsaduri. Se practică cultura timpurie (în ogor propriu) şi cultura târzie 

(succesivă) (STAN, MUNTEANU, 2001). 

Țelina intră în sola fertilizată cu gunoi de grajd. În cadrul culturilor succesive, 

ţelina poate fi cultivată după spanac, salată sau ridichi de lună (STAN și MUNTEANU, 

2001).  

Pentru o recoltă bună de ţelină este necesară o cantitate mare de nutrienţi; 

necesarul de nutrienţi pentru 20 de tone de ţelină de tulpină la hectar este estimat la 75 kg 

de azot, 17 kg fosfor, 140 kg potasiu, 36 kg calciu, 11 kg magneziu. Ţelina este 

susceptibilă la probleme de natură fizică, care pot fi uşor remediate prin aplicare de 10-20 

kg borax la ha şi 100 kg la ha de sulfat de magneziu. Deficitul de bor este preponderent în 

special în solurile cu un nivel ridicat al pH-ului. Cultivarea trebuie să se facă în stratul 

superior, în vederea evitării distrugerii rădăcinilor. Mulcirea suprafeţei solului ajută la 

reţinerea umidităţii şi la sufocarea buruienilor (GRUBBEN și colab., 2004). 

Epoca de plantare: în câmp, pentru culturile timpurii, este în a doua jumătate a 

lunii aprilie, iar pentru cele târzii la sfârşitul lunii mai, manual, cu plantatorul, la aceeaşi 

adâncime la care a fost produs răsadul. 

Întreţinerea solului: primăvara, prin afânare repetată, fertilizare, eventual şi udare 

de aprovizionare, până la înfiinţarea culturii. 

Lucrările de întreţinere, după VOICAN (2002). Completarea golurilor, se face la 

circa 5-6 zile de la plantare, cu răsaduri din acelaşi soi folosit la plantare şi de aceeaşi 

vârstă. După plantare se udă individual plantele.  

Prăşitul culturii se execută prima dată la câteva zile după plantare, concomitent cu 

completarea golurilor. Combaterea buruienilor se face prin ierbicidare la 2-3 săptămâni 

de la plantare. Irigarea este o lucrare de întreţinere deosebit de importantă pentru cultura 

ţelinei pentru rădăcini. Fertilizarea fazială se face odată sau de două ori cu doze de 

îngrăşăminte chimice a căror mărime este în funcţie de aprovizionarea solului în materie 

organică şi de regimul de irigare practicat. 

Combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor este necesară deoarece ţelina 

pentru rădăcină este atacată de numeroşi agenţi patogeni, dintre care: putregaiul umed al 
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rădăcinilor (Erwinia carotovora), alternarioza (Alternaria sp.), septorioza (Septoria 

apiicola),  mana  (Plasmopara nivea), putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum), iar 

dintre dăunători: musca ţelinei  (Philophylla heraclei), musca morcovului (Psila rosae) şi 

nematozii (Meloidogyne sp., Ditylenchus dipsaci). 

Recoltarea rădăcinilor de ţelină, pentru consumul din timpul toamnei, se face în 

august – septembrie, iar pentru depozitare în vederea consumurilor de iarnă, în octombrie 

– noiembrie.  

 

Capitolul II 

REGIMUL DE IRIGARE ȘI CONSUMUL DE APĂ LA CULTURILE 

LEGUMICOLE 

 

Apa, ca factor de vegetație, pentru viaţa plantelor joacă, un rol multiplu în sensul 

că:  dizolvă şi transportă sărurile nutritive din sol, săruri care sunt luate de către plante 

din soluţia solului; îndeplineşte şi funcţia de reglare a temperaturii plantei, fiind 

eliminată prin transpiraţie; imprimă turgescenţa ţesuturilor plantei, asigurând un echilibru 

mecanic al diferitelor organe (AVARVAREI, 2009). 

 

2.1. ROLUL APEI ŞI IMPORTANŢA IRIGAŢIILOR ÎN CULTURILE LEGUMICOLE 

 
Apa este unul dintre componenţii importanţi ai fructelor şi legumelor, ea fiind 

indispensabilă vieţii. Este cunoscut faptul că organismul uman, care conţine în medie 70 

– 75 % apă, pierde zilnic în funcţie de climă, anotimp şi efortul depus, 2-3 l de apă. Pe 

această cale are loc şi eliminarea substanţelor toxice existente în corp. Cantitatea de apă 

pierdută este înlocuită de apa care se bea sau care se consumă prin alimente. Fructele şi 

legumele proaspete fiind bogate în apă, ca şi sucurile obţinute din ele, contribuie la 

restabilirea echilibrului de apă al organismului. Apa are şi rol structural, intrând în 

compoziţia tuturor ţesuturilor, transportă la ţesuturi elementele nutritive, fiind totodată şi 

mediul în care se desfăşoară toate procesele metabolice din organism (ALBU, 2007).  

După cum specifică PLENICEANU (2009) în cadrul funcției ecologice apa 

exercită numeroase atribuții, de genul: mediul de viață pentru flora şi fauna acvatică, 

realizează umiditatea solului pentru existența şi dezvoltarea mircoorganismelor, 
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îndeplineşte funcția de îndepărtare a reziduurilor naturale etc. Importanța apei pentru 

întreaga activitate a umanității a condus, din timpuri foarte îndepărtate, la acțiuni şi 

eforturi pentru amenajarea şi stăpânirea ei. 

După ISPAS (2007), în funcţie de mobilitatea şi accesibilitatea pentru plante, în 

sol se găsesc următoarele forme de apă: apă sub formă de vapori, apă de higroscopicitate, 

apă peliculară, apă capilară, apă gravitaţională şi apă freatică.   

 

2.2. CONSUMUL DE APĂ LA CULTURILE LEGUMICOLE 

 
Majoritatea speciilor legumicole se caracterizează prin cerinţe mari faţă de 

umiditatea solului, iar pretenţiile faţă de umiditatea atmosferică sunt într-o oarecare 

măsură în concordanţă cu acestea. 

După MĂNIUȚIU (2002) irigarea culturii de țelină este necesară imediat după 

plantare pentru prinderea răsadurilor cu 200-300 m3 apă/ha, iar în cursul vegetației, în 

funcție de zonă, se efectuează 5-10 udări cu norme de 300-350 m3 apă/ha. 

CIOFU (2003) recomandă 8-10 irigări cu norme de 350 m3 apă/ha, menținându-se 

nivelul umidității în sol la 75-80% din capacitatea pentru apă în prima parte a vegetației 

și apoi la 70-75%. 

  
2.3. REGIMUL DE IRIGARE LA CULTURILE LEGUMICOLE 

 
Eficienţa economică şi nivelul recoltelor în agricultura irigată depind în primul 

rând de regimul de irigare aplicat fiecărei culturi în parte. Prin stabilirea şi aplicarea unui 

regim de irigare raţional se urmăreşte aprovizionarea dirijată a solului cu apă în 

concordanţă cu cerinţele plantelor. În acest scop, în cadrul regimului se stabilesc: 

mărimea normei de irigare,  momentul de aplicare al udărilor, durata udărilor şi numărul 

de udări (LUCA, 2010). 

Cantitatea de apă de irigaţie necesară unei culturi, care să satisfacă împreună cu 

rezerva de apă aflată în sol în momentul semănatului şi cu precipitaţiile căzute în timpul 

vegetaţiei, care să satisfacă consumul total maxim de apă, trebuie administrat la 

momentul potrivit şi în cantitatea optimă (IONESCU-SISEŞTI, 1971; DÎRJA, 2004). 
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2.4. METODE DE UDARE FOLOSITE ÎN CULTURA LEGUMELOR 

 
Irigarea continuă să rămână una dintre măsurile cele mai eficace în 

sporirea producţiei la hectar chiar şi în situaţia în care scăderea precipitaţiilor nu este aşa 

de acută încât să contribuie la compromiterea culturilor, precum şi în cazurile 

cu precipitaţii normale; în toate aceste situaţii, irigarea aduce sporuri însemnate de recoltă 

(LUCA, 2010). 

După HARTZ (2000) cel mai potrivit sistem de irigații pentru țelină, este un 

sistem provizoriu, cu benzi de picurare, care este instalat după transplantarea răsadurilor 

și eliminat înainte de recoltarea țelinei, pentru utilizarea în alt câmp. Tot HARTZ 

recomandă udări mai frecvente cu cantități mai mici de apă. 

Metoda caracteristică udării legumelor este scurgerea la suprafaţă, prin brazde sau 

fâşii (POPESCU, 1975), dar a avut rezultate excepţionale şi modul de udare prin 

picurare, cele două devansând irigarea prin aspersiune.  

 
Capitolul III 

OBIECTIVELE CERCETĂRILOR. MATERIALUL BIOLOGIC STUDIAT 

ȘI METODELE EXPERIMENTALE FOLOSITE 

 
Deoarece s-a dorit ca această teză de doctorat, „Cercetări privind influenţa unor 

elemente de tehnologie asupra nivelului şi calităţii producţiei la cultura de ţelină, Apium 

graveolens var. Rapaceum, în condiţiile din Transilvania” să redea fidel caracteristicile 

cantitative şi calitative ale ţelinei sub influenţa unor factori, au fost desfăşurate o serie de 

experimente, pe parcursul unui interval de timp echivalent cu trei perioade de vegetaţie 

(anii 2009 – 2011). 

Realizarea experienţelor a avut la bază literatura de specialitate existentă, dar s-a 

pus accent în primul rând pe măsurătorile şi observaţiile constatate la nivelul câmpului 

experimental, astfel încât să fie subliniate particularităţile calitative şi cantitative ale 

culturii de țelină în raport cu regimul de irigare, cu gradul de fertilizare și cu materialul 

biologic experimentat. Prin utilizarea celor trei soiuri de ţelină în arealul mai sus 

menţionat, obiectivele cercetării au fost atinse.     
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3.1. OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN CERCETĂRILE EFECTUATE LA NICULA-CLUJ, ÎN 

PERIOADA 2009-2011 

 
Principalele obiective propuse pe parcursul celor trei ani experimentali, în 

condiţiile specifice zonei Nicula (judeţul Cluj) au fost:  

1. Stabilirea consideraţiilor generale privind cultura ţelinei de rădăcină în câmp, 

din literatura de specialitate, importanţa şi evidențierea stadiului actual al cercetărilor  în 

domeniu, pe plan naţional şi internaţional;  

2. Studiul cadrului natural al zonei în care a fost amplasat câmpul experimental 

pentru a caracteriza factorii ecologici, în vederea asigurării minimului de condiţii de care 

depinde cultura ţelinei de rădăcină în câmp; 

3. Prezentarea parametrilor direct corelați cu regimul de dezvoltare al plantelor și 

necesarul de apă din sol, parametri aflați în interdependență cu mediile multianuale ale 

regimului pluviometric și termic, precum și caracteristicile solului din arealul în care se 

găsește câmpul experimental;    

4. Determinarea indicilor hidrofizici: structură şi textură, densitate aparentă, 

capacitate de câmp, coeficientul de ofilire, plafonul minim de umiditate şi intervalul 

umidităţii active; 

5. Determinarea consumului de apă al plantelor și completarea necesarului de apă 

în vederea obținerii unui nivel optim de dezvoltare a plantelor; 

6. Stabilirea modului de aplicare și a cantității de fertilizanți necesară a fi aplicată, 

în concordanță cu tehnologiile disponibile pentru cultivarea țelinei de rădăcină în câmp, 

utilizănd o cantitate suficientă de apă în scopul irigării plantelor; 

7. Urmărirea productivităţii a trei soiuri de ţelină de rădăcină; 

8. Analiza în trei etape a interacțiunii dintre regimul de irigare aplicat, materialul 

biologic studiat, modalitatea de fertilizare a solului, precum și interpretarea datelor 

obținute din punct de vedere statistic:   

a. influenţa fiecărui factor asupra producţiei: factorul A - regim de irigare, 

factorul B – gradul de fertilizare, factorul C – materialul biologic; 

b. influenţa interacțiunii a câte doi factori asupra producţiei: regim de 

irigare x tipul fertilizării, regim de irigare x soi, tipul fertilizării x soi; 
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c. influenţa concomitentă a celor trei factori: regim de irigare x tipul 

fertilizării aplicate x soi asupra producţiei. 

10. Determinarea randamentului generat de interacțiunea celor trei factori, ceea ce 

se transpune în eficiența economică a culturii. 

 
3.2. CALITATEA MATERIALULUI BIOLOGIC EXPERIMENTAT 

 
Pentru realizarea observaţiilor din prezenta teză s-au ales trei tipuri de ţelină de 

rădăcină: Giant Prague, Diamant şi Anita (figura 1.)  

Apium graveolens var. Giant Prague  este caracterizată prin rădăcini mari, netede 

rotunde cu baza aplatizată, cu miez alb-cenuşiu şi aromă plăcută picantă. Frunzele sunt 

erecte, de culoare verde; este un soi semitârziu cu perioadă de vegetaţie de 110 zile.  

Apium graveolens var. Diamant  este caracterizată prin căpăţâni bine formate, 

compacte şi rezistente la crăpare; rădăcina îngroşată este sferică, de mărime mare, cu 

suprafaţa netedă; este un soi semitimpuriu, foarte productiv, cu o perioada de vegetaţie 

este de 145 zile.  

     

        I    II     III 

Figura 1. Ţelina de rădăcină: I – Gianta Prague, II – Diamant, III – Anita 

 

Apium graveolens var. Anita  este un soi de ţelină semitimpuriu ce oferă producţii 

mari; rădăcina este rotundă, netedă, de culoare crem-cenuşiu, greutatea ei variind între 

400-600 g.  
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3.3. DETERMINAREA CONSUMULUI DE APĂ ȘI A REGIMULUI DE IRIGARE 
  
 Pentru determinarea consumului de apă din sol s-a folosit metoda directă a 

determinării bilanţului apei din sol, care reprezintă bilanțul dintre cantitățile de apă 

pătrunse în sol și cele pierdute, fiind expresia cantitativă al regimului hidrologic al solului 

și presupune determinarea raportului dintre cantitatea de apă pătrunsă în sol şi cea 

pierdută. Pentru efectuarea bilanţului apei din sol s-au luat în considerare ca şi intrări: 

rezerva de apă din sol de la începutul perioadei de vegetaţie, notată cu „Ri”, suma 

precipitaţiilor din perioada de vegetaţie a culturii de țelină instalată în câmpul 

experimental, notată cu „P” şi cantitatea de apă asigurată plantelor de cultură prin irigaţie, 

notată cu „M”, iar ca şi ieşiri din sistem s-au luat în considerare consumul total de apă al 

culturii, notat cu „ETRopt” şi rezerva finală, notată cu „Rf”. 

În determinarea regimului de irigare, se calculează norma de udare, momentul 

aplicării fiecărei udări, numărul de udări, intervalul de timp dintre udări, precum şi 

cantitatea totala de apă de irigaţie ce trebuie aplicată, adică norma de irigaţie. 

 
3.4. ORGANIZAREA EXPERIENŢELOR 

 
Cercetările privind determinarea consumului de apă la cultura de țelină de 

rădăcină în condițiile de irigare la plafon de 50%, respectiv 80% din IUA, precum și 

producțiile urmărite de la cele trei soiuri din câmpul experimental, împreună cu cele două 

tipuri de fertilizări, au fost efectuate în cadrul unei experiențe trifactoriale și așezate în 

parcele subdivizate. 

 Factorii experimentali studiaţi în experienţele efectuate în perioada 2009 – 2011, 

în câmpul experimental din Nicula (județul Cluj), precum şi graduările acestora, se 

prezintă în tabelul 1., modul de aranjare a experienţelor este redat în schema de 

organizare a variantelor în câmp, în trei repetiţii (figura 2), iar variantele rezultate în 

urma combinării dintre cei trei factori urmăriţi în experienţă sunt prezentate în tabelul 2. 
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Figura 2. Modul de aranjare al experienţelor în câmp 

 

 
 
 

Tabel 1.  
Prezentarea factorilor studiaţi cu graduările fiecăruia 

Factor / Factors Graduări /Graduations 

Factorul A / Factor A 
Regimul de irigare / Irrigation regime 

a1 – IUA=50%/AHI=50% 
a2 – IUA=80%/AHI=80%

Factorul B / Factor B 
Tipul de fertilizare / Fertilization type 

b1 – fertilizare de bază/basic fertilization 
b2 – fertilizare de bază + fertilizare 
suplimentară /  
        basic + suplimentary fertilization 

Factorul C / Factor C 
Soi / Variety 

c1 – GIANT PRAGUE 
c2 – DIAMANT 
c3 – ANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repetiția 1 

 

 
Repetiția 2 

 

 
Repetiția 3 

 
X1 X4 X2 

a1b1c1 a1b1c2 a1b1c3 a2b2c1 a2b2c2 a2b2c3 a1b2c1 a1b2c2 a1b2c3 
X2 X3 X1 

a1b2c1 a1b2c2 a1b2c3 a2b1c1 a2b1c2 a2b1c3 a1b1c1 a1b1c2 a1b1c3 
X3 X1 X4 

a2b1c1 a2b1c2 a2b1c3 a1b1c1 a1b1c2 a1b1c3 a2b2c1 a2b2c2 a2b2c3 
X4 X2 X3 

a2b2c1 a2b2c2 a2b2c3 a1b2c1 a1b2c2 a1b2c3 a2b1c1 a2b1c2 a2b1c3 
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Tabelul 2. 
Variantele rezultate în urma combinării dintre cei trei factori studiaţi 

Graduări 
factorul A  

/  
Factor A 

graduations 

Graduări 
factorul B 

/ 
Factor B 

graduations 

Graduări 
Factorul C 

/ 
Factor C  

Graduations 

Combinaţie 
dintre factori 

/ 
Combination 

of the 
graduations 

Semnificaţie  
/  

Significations  

a1 
 

regim 
irigare 

IUA 50% 
/ 

Irrigation 
regime 

AHI 90% 

b1 

 
Fertilizare 

de bază 
/ 

Basic 
fertilization 

c1 – Giant Prague 
a1b1c1 

Soiul Giant Prague în cultură irigată 
IUA 50% cu fertilizare de bază  

c2 – Diamant 
a1b1c2 

Soiul Diamant în cultură irigată 
IUA 50% cu fertilizare de bază 

c3 – Anita 
a1b1c3 

Soiul Anita în cultură irigată IUA 
50% cu fertilizare de bază 

b2 

 
Fertilizare 
de bază + 

foliar 
/ 

Basic + 
foliar 

fertilization 

c1 – Giant Prague 
a1b2c1 

Soiul Giant Prague în cultură irigată 
IUA 50% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

c2 – Diamant 
a1b2c2 

Soiul Diamant în cultură irigată 
IUA 50% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

c3 – Anita 
a1b2c3 

Soiul Anita în cultură irigată IUA 
50% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

a2 
 

regim 
irigare 

IUA 90% 
/ 

Irrigation 
regime 

AHI 90% 

b1 

 
Fertilizare 

de bază 
/ 

Basic 
fertilization 

c1 – Giant Prague 
a2b1c1 

Soiul Giant Prague în cultură irigată 
IUA 80% cu fertilizare de bază  

c2 – Diamant 
a2b1c2 

Soiul Diamant în cultură irigată 
IUA 80% cu fertilizare de bază 

c3 – Anita 
a2b1c3 

Soiul Anita în cultură irigată IUA 
80% cu fertilizare de bază 

b2 

 
Fertilizare 
de bază + 

suplimentară 
/ 

Basic + 
suplimentary 
fertilization 

c1 – Giant Prague 
a2b2c1 

Soiul Giant Prague în cultură irigată 
IUA 80% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

c2 – Diamant 
a2b2c2 

Soiul Diamant în cultură irigată 
IUA 80% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

c3 – Anita 
a2b2c3 

Soiul Anita în cultură irigată IUA 
80% cu fertilizare de bază + 
fertilizare suplimentară 

  

3.5. ANALIZE DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA UNOR INDICI DE 

CALITATE AI PRODUCŢIEI DE ŢELINĂ 

 
Analizele de calitate au fost efectuate în cadrul Institutului de Cercetare pentru 

Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca. Astfel pentru probele experimentale s-a 

determinat conţinutul în principalele metale, aminoacizii (DL Alanina, DL Tirozina, DL 

Histidina, acidul glutamic, DL Fenilalanina, acidul aspartic şi glicina), vitaminele (C, B6, 

B9) şi androsteronul. 
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Capitolul IV  

CADRUL NATURAL AL ZONEI ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT 

CERCETĂRILE 

 

Experienţele efectuate în cadrul tezei de doctorat „Cercetări privind influenţa unor 

elemente de tehnologie asupra nivelului şi calităţii producţiei la cultura de ţelină Apium 

graveolens var. Rapaceum, în condiţiile zonei Transilvania” s-au efectuat în satul Nicula; 

se impune, în ceea ce priveşte arealul studiat, sublinierea particularităţilor sale 

geografice, astfel încât să poată fi elaborat protocolul iniţial pentru desfăşurarea 

experienţelor. 

 În Nicula, zona amplasării câmpului experimental, relieful este specific zonelor 

deluroase. Dealurile sunt domoale şi nu depăşesc 300 m altitudine. Acestea sunt pe 

alocuri împădurite, iar cele dinspre est sunt erodate din cauza apelor provenite de la ploile 

care cad, mai ales primăvara şi toamna. Câmpiile lipsesc, fiind suplinite de câteva lunci 

mai joase, formate din depuneri mâlo-argiloase, cu exces de umiditate, fiind folosite ca 

fâneţe naturale. 

 În Nicula, localitatea unde este amplasat câmpul experimental, clima este 

continentală moderată, umedă și răcoroasă pe văi, cu precipitații mai reduse, cu 

strălucirea soarelui și temperaturi mai ridicate "pe coaste". Iernile sunt reci, valorile medii 

situându-se între 0 și -5 grade C, iar cele mai joase temperaturi pot ajunge până la -20 

grade. Primăvara și toamna pot apărea scăderi bruște de temperatură, ceea ce favorizează 

apariția brumei. Vara, temperaturile medii variază între 25-30 grade C.  

 În zona arealului câmpului experimental, hidrografia se compune din câteva văi, în 

general deficitare în apă, cu debit variabil. 

   
4.1. CARACTERIZAREA CONDIŢIILOR CLIMATICE ALE ZONEI ÎN CARE S-AU 

DESFĂŞURAT EXPERIENŢELE 

 
Valorile multianuale înregistrate în zona câmpului experimental, au fost calculate 

din anul 1981 până în anul 2011, iar interpretările ulterioare au fost făcute comparativ cu 

aceste date. În caracterizarea condiţiilor climatice fiecărui an experimental se au în 
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vedere: regimul termic, regimul precipitaţiilor şi umiditatea relativă a aerului (TĂMAȘ, 

2012). 

În interpretarea factorilor climatici, precum s-a specificat în capitolele anterioare 

din literatura de specialitate, relevanţi în caracterizarea microclimatului unei culturi de 

țelină se au în vedere următorii factori: temperaturi minime şi maxime, suma 

temperaturilor active de peste 15oC, temperaturile medii, umiditatea aerului precum şi 

cantitatea de precipitaţii. Astfel, la caracterizarea fiecărui an experimental din punct de 

vedere climatic s-au folosit toate aceste elemente, folosindu-se şi indicii ce definesc şi 

descriu concret arealul. 

Media multianuală a temperaturii înregistrate în zona câmpului experimental are 

valoarea de 8,73oC, precipitaţiile medii anuale sunt de 625,78 mm, iar precipitaţiile medii 

pentru perioada dintre lunile mai – octombrie sunt de 405,80 mm, ceea ce denotă 

încadrarea arealului câmpului experimental în zona climatică II – moderat călduroasă – 

semiumedă. 

Conform datelor generale furnizate de către Centrul Meteorologic Transilvania 

Nord temperatura medie multianuală dată pentru zona localității Nicula (județul Cluj) 

este de 8,73 oC (normala), cu valorile anotimpurilor: 9,55 oC primăvara, 19,12 oC vara, 

8,64 oC toamna, iar iarna -2,40 oC. În perioada de vegetație activă (martie – octombrie) 

temperatura medie multianuală este de 13,64 oC.  

În figura 3. este prezentată evoluţia valorilor temperaturii, înregistrată în zona 

Nicula (județul Cluj) în anul 2009, comparativ cu valorile medii multianuale. 

În figura 4. este prezentată evoluţia valorilor temperaturii, înregistrată în zona 

Nicula (județul Cluj) în anul 2010, comparativ cu valorile medii multianuale. 

Anul 2011 este caracterizat ca fiind un an cu climat termic normal (-0,04 oC față 

de normala anuală de 8,73 oC), înregistrându-se în majoritatea lunilor valori normale fața 

de media lor multianuală, observându-se că doar înspre sfârşitul anului există abateri 

considerabile. 



Ing. Dorina Victoria TĂMAȘ (STOICA)                                                                              Rezumatul tezei de doctorat 
 

 

17 
 

 

Figura 3. Evoluţia regimului termic în zona Nicula, perioada 1 ianuarie 2009 – 31 
decembrie 2009 

 

 

 

Figura 4. Evoluţia regimului termic în zona Nicula, perioada 1 ianuarie 2010 – 31 
decembrie 2010 

 
Media multianuală a umidității relative a aerului este de 81,9%. Valoarea medie 

anuală a umidității relative a aerului înregistrată în anul 2009, în zona localității Nicula 

(județul Cluj) este de 82,7% . În ceea ce privește valorile înregistrate în anul 2010 se 

constată o umiditate anuală de 90,7%, fiind pe parcursul întregului an valori peste 90% în 

majoritatea lunilor, făcând excepție datele din lunile martie şi aprilie, cu valori de 84%. 

În anul 2011 se înregistrează o valoare medie anuală de 79,7%, prezentând valori 

cuprinse între 68% (aprilie) şi 93% (ianuarie). 
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Figura 5. Evoluţia regimului termic în zona Nicula, perioada 1 ianuarie 2011 – 31 
decembrie 2011 

 

 
4.2. PARTICULARITĂŢILE SOLULUI ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL 

 
Solul din cadrul câmpului experimental este argiluvisol de tipul brun luvic, are 

culoare deschisă, drenaj bun, fertilitate moderată, iar apa freatică se află la peste 5 m 

adâncime. Este compus din 55 % argilă, 15 % nisip și maxim 30 % praf.  

Indicii fizici determinaţi ai solului au fost: textura şi structura solului şi greutatea 

volumetrică.  

 Profilul de sol este diferențiat în două părți: partea superioară cu orizonturile A0 și 

E1 și partea inferioară cu orizontul B1. Orizontul A0 se găsește la adâncimea de 15-20 cm, 

are culoare brun deschisă, textură mijlocie, structură grăunțoasă mică; orizontul E1 se 

găsește la 10-20 cm și prezintă textură mijlocie; orizonul B1 se află la 60-160 cm, 

prezintă culoare brun-gălbuie, textură mijlocie fină și structură prismatică. 

Greutatea volumetrică este de 1,27 t/m3. 

Indicii hidrofizici determinaţi sunt: capacitatea de câmp (Cc=29,18%), 

coeficientul de ofilire (Co=16,20%), intervalul de umiditate activă a solului 

(IUA=12,98%). 
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Capitolul V   

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE ȘI 

CONSUMUL DE APĂ AL CULTURII DE ŢELINĂ ÎN CONDIȚII DE 

CÂMP 

 
Pentru determinarea consumului de apă al culturii de ţelină în condiții de câmp, 

pentru anii experimentali 2009, 2010 şi 2011, s-a folosit metoda directă, respectiv metoda 

bilanţului apei din sol. 

Producţiile realizate la ţelina cultivată în câmpul experimental pe parcursul celor 

trei ani experimentali, au fost atent monitorizate, fiind aplicat un regim de irigare la două 

intervale ale umidităţii active: 50% IUA şi 80% IUA (acesta reprezentând un factor 

tehnologic esential în vederea atingerii scopurilor cercetării). 

Normele de irigare aplicate lunar în perioada de vegetaţie sunt prezentate grafic în 

figura 6.1, obţinându-se pentru anul 2009 o normă de irigare de 2874 m3/ha la 50% din 

IUA, respectiv 1776,75 m3/ha la 80% din IUA; norma de irigare anuală pentru anul 2010 

este de 1829,00 m3/ha la 50% din IUA, respectiv 1254,18 m3/ha la 80% din IUA; în anul 

2011 s-a administrat o normă de irigare de 3135,45 m3/ha la 50%IUA, respectiv 1985,78 

m3/ha la 80% IUA, normele de irigare lunare fiind ilustrate grafic în figura 6. 
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Figura 6. Normele de irigare lunare pentru perioadele de vegetaţie din anii 2009-2011 
 

Sursele de alimentare ale solului trebuie să fie egale cu consumul de apă pe care îl 

au plantele, acest principiu reprezentând de fapt metoda bilanţului apei din sol, aflată la 
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baza metodei directe de determinare a consumului de apă din sol.  Efectuarea bilanţului 

dintre cantităţile de apă pătrunse în sol şi cele pierdute reprezintă expresia cantitativă a 

regimului hidrologic.  

Cele mai importante surse de alimentare ale solului sunt reprezentate de rezervele 

iniţiale de apă (m3/ha), precipitaţii (m3/ha) şi de cantitatea de apă adăugată în sol 

(normele de udare - m3/ha). Consumurile diferă în funcţie de particularităţile fiecărei luni 

de vegetaţie.   

Comparând valorile coeficientului de valorificare a apei obţinute pentru fiecare soi 

cultivat, la regimul de irigare cu plafon de udare menţinut de 50% din IUA, respectiv 

80% din IUA, în condiţiile climatice ale anilor 2009-2011, se remarcă soiul de ţelină 

pentru rădăcină DIAMANT, ce înregistrează cele mai mari valori, cuprinse între 0,058 

m3/kg (pentru aplicare plafon menţinut la 80% din IUA) şi 0,139 m3/ha (pentru plafon de 

50% din IUA), ceea ce denotă faptul că aceeaşi cantitate de apă a fost utilizată de acest 

soi mai puţin eficient pentru plafonul de irigaţie menţinut la 50% din IUA, variind de la 

un an la altul. 

 
Capitolul VI   

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA UNOR 

FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA PRODUCŢIEI CULTURII DE 

ȚELINĂ ÎN CONDIȚII DE CÂMP, NICULA – CLUJ, 2009-2011 

 

6.1. REZULTATE PRIVIND INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA 

PRODUCŢIEI ÎN PERIOADA 2009-2011 

 
În urma cercetărilor efectuate în fiecare dintre anii experimentali 2009, 2010 şi 

2011, s-a procedat la o evaluare a producţiilor medii pe întreaga perioadă 2009 – 2011, 

astfel s-a făcut o analiză şi a influenţei factorilor atât individual, cât şi interacţiunea dintre 

aceştia asupra producţiei în perioada 2009-2011, respectiv regim de irigare x modul de 

fertilizare, regim de irigare x soi, mod de fertilizare x soi, regim de irigare x modul de 

fertilizare x soi, pentru a se putea observa diferenţele înregistrate de la un an la altul. 

În figura 7. sunt reprezentate grafic producţiile medii înregistrate sub influenţa 

factorului regimului de irigare în perioada 2009-2011. 
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După cum este sintetizat grafic în figura 6.1. producţiile medii obţinute în anul 

2010, sunt semnificativ negative având o diferență de 0,99 t/ha, respectiv 0,94 t/ha, 

asigurate statistic, faţă de producţia medie obţinută în anul 2009 la regim de irigare cu 

plafon menţinut la 50% din IUA, respectiv 80 % din IUA. 

Pentru anul 2011 producţia medie obţinută la regim de irigare menţinut la plafon 

de 50% din IUA,  înregistrează o diferenţă de 0,16 t/ha care nu este assigurată statistic, 

iar producția medie obținută la un plafon de irigare de 80 % din IUA înregistrează o 

diferență semnificativă de 0,83 t/ha, faţă de producţia medie obţinută la țelină în anul 

2009, în aceleaşi condiţii de cultură. 
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Figura 7. Influenţa regimului de irigare asupra producţiei medii de țelină, în perioada 
2009-2011, în exploataţia individuală satul Nicula, judeţul Cluj 

 
În figura 8. este redată grafic evoluţia producţiilor medii de țelină obţinute în urma 

aplicării tratamentului de fertilizare, în perioada 2009-2011. 
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DL (p 5%)          0.50 
DL (p 1%)          0.76 
DL (p 0.1 %)      1,22

DL (p 5%)          0.39 
DL (p 1%)          0.55 
DL (p 0.1 %)      0,78 
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 Prin aplicarea fertilizării de bază, față de producția medie din anul 2009, s-a 

obținut:  o diferență foarte semnificativ negativă de 1,39 t/ha în anul 2010 și o diferență 

de 0,19 t/ha neasigurată statistic în anul 2011, în termeni relativi, sporul de producţie a 

fost cu 6,0 % mai mic, respectiv cu 0,8 % mai mare.. 

Prin aplicarea fertilizării de bază împreună cu fertilizarea suplimentară, față de 

producția medie din anul 2009, s-a obținut: diferență negativă de 0,55 t/ha neasigurată 

statistic în anul 2010 și o diferență semificativă de 0,80 t/ha în anul 2011.  

În figura 9. sunt redate grafic producţiile medii obţinute în perioada 2009-2011 

sub influenţa factorului soi. 

În anul 2010 soiul Giant Prague înregistrează o diferenţă foarte semnificativ 

negativă de 1,49 t/ha, iar în anul 2011 o diferență de 0,17 t/ha, aceasta nefiind asigurată 

statistic, faţă de producţia înregistrată în anul 2009 la acelaşi soi, în termeni relativi în 

anul 2010 producţia a fost cu 6,0 %, mai mică faţă de producţia medie a anului 2009 și cu 

0,7% mai mare față de producția din anul 2009, pentru același soi Giant Prague. 

Soiul Diamant înregistrează în anul 2010 diferenţa negativă de 0,30 t/ha 

neasigurată statistic, iar în anul 2011 o diferență distinct semnificativă de 1,25 t/ha, 

aceasta fiind  asigurată statistic, faţă de producţia medie obţinută la acelaşi soi în 

condiţiile anului 2009. În termeni relativi în anul 2010 producţia a fost cu 0,3 % mai 

mică, iar în anul 2011 cu 1,25 % mai mare faţă de producţia medie înregistrată în anul 

2009 la acest soi de țelină.  

În anul 2011 soiul Anita înregistrează o diferenţă distinct semnificativă negativă 

de 1,11 t/ha, asigurată statistic, iar în anul 2011 o diferență de 0,06 t/ha, neasigurată 

statistic, faţă de producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009 la acelaşi soi. În 

termeni relativi în anul 2010 producţia a fost cu 4,7 % mai mică față de producția 

obținută la acest soi în 2009, iar  în anul 2011 cu 0,06 % mai mare faţă de aceeași 

producţie în condiţiile anului 2009. 
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Figura 9. Influenţa soiului asupra producţiei medii de țelină, în perioada 2009-2011, în 

exploataţia individuală sat Nicula, judeţul Cluj 

 

În figura 10. sunt sintetizate producţiile medii de țelină cultivată în câmp obţinute 

în urma influenţei factorilor regim de irigare x modul de fertilizare în perioada 2009-

2011. 

Diferenţa de 0,94 t/ha din anul 2010, respectiv de 0,09 t/ha din anul 2011, 

înregistrată la varianta regim de irigare cu plafon de 50% din IUA x fertilizare de bază 

este asigurată statistic ca fiind semnificativ negativă (pentru anul 2010) și neasigurată 

statistic (pentru anul 2011) faţă de producţia medie obţinută în anul 2009 la aceiaşi 

variantă. În termeni relativi producţia medie înregistrată este cu 4,7 % mai mică în anul 

2010, respectiv cu 0,5 %, mai mare (în 2011) decât cea înregistrată în anul 2009. 

Pentru varianta regim de irigare cu plafon menţinut la 50% din IUA x tratamentul 

fertilizare de bază combinat cu fertilizare suplimentară se înregistrează o diferenţă 

semnificativ negativă de 1,05 t/ha asigurată statistic (2010) și o diferență de 0,22 t/ha 

neasigurată stitistic (2011) faţă de producţia medie din anul 2009 pentru aceiaşi variantă 

experimentală,  în termeni relativi este mai mică cu 4,8 % (2010),  respectiv mai mare cu 

1,0 %  în anul 2011. 

Pentru varianta regim de irigare cu plafon menţinut la 80% din IUA x tratamentul 

fertilizare de bază se înregistrează o diferenţă foarte semnificativ negativă asigurată 

statistic în anul 2010 faţă de producţia medie din anul 2009 pentru aceiaşi variantă 

experimentală, această diferenţă fiind de 1,83 t/ha cu 7,0 % mai mică în termeni relativi, 

iar în anul 2011 o diferență de 0,28 t/ha neasigurată statistic, în termeni relativi cu 1,1 % 

mai mare. 



Ing. Dorina Victoria TĂMAȘ (STOICA)                                                                              Rezumatul tezei de doctorat 
 

 

24 
 

Diferenţa negativă de 0,04 t/ha din anul 2010 înregistrată la varianta regim de 

irigare cu plafon de 80% din IUA x fertilizare de bază combinată cu fertilizare 

suplimentară este neasigurată statistic, iar diferența de 1,38 t/ha din anul 2011 este 

asigurată statistic ca fiind distinct semnificativ pozitivă faţă de producţia medie obţinută 

în anul 2009 la aceiaşi variantă, în termeni relativi fiind cu 0,1 % mai mică, respectiv cu 

4,7 % mai mare, decât producția înregistrată în  anul 2009 la aceiaşi variantă. 

 

 

Figura 10. Influenţa interacţiunii factorilor regim de irigare x modul de fertilizare  (AxB) 
asupra producţiei de țelină obţinută în perioada 2009-2011, în exploataţie individuală sat 

Nicula, judeţul Cluj 
 
În figura 11. sunt sintetizate producţiile medii de țelină cultivată în câmp obţinute 

în urma influenţei factorilor regim de irigare x soi în perioada 2009-2011. 

În anul 2010 și 2011 soiul Giant Prague înregistrează diferenţe de 0,84 t/ha, 

respectiv 0,43 t/ha, ambele fiind neasigurate statistic, iar în termeni relativi este cu 4,0 % 

mai mică (2010) și cu 2,1% mai mare în anul 2011, faţă de producţia medie obţinută în 

condiţiile anului 2009, cu un regim de irigare cu plafon menţinut la 50% din IUA. 

Producţia medie obţinută la soiul Giant Prague cultivat în câmp la un regim de 

irigare cu plafon menţinut la 80% din IUA înregistrează în anul 2010 o diferenţă de 2,14 

t/ha, foarte semnificativ negativă asigurată statistic, în termeni relativi aceasta fiind cu 7,5 

% mai mică, respectiv în anul 2011 o diferenţă de 0,09 t/ha, neasigurată statistic, în 

termeni relativi fiind cu 0,3 % mai mică, faţă de producţia obţinută în aceleaşi condiţii ale 

anului 2009. 
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Figura 11. Influenţa interacţiunii factorilor regim de irigare x soi (AxC) asupra producţiei 
de țelină obţinută în perioada 2009-2011, exploataţie individuală sat Nicula, judeţul Cluj 

 
Producţia medie obţinută la soiul Diamant cultivat în câmp la un regim de irigare 

cu plafon menţinut la 50% din IUA, înregistrează în anul 2010 o diferenţă de 1,08 t/ha, 

respectiv, în anul 2011 o diferență de 0,09 t/ha, ambele neasigurate statistic, în termeni 

relativi acestea fiind cu 4,8 % mai mică, respectiv cu 0,4 % mai mare, faţă de producţia 

obţinută în aceeaşi condiţii ale anului 2009. 

În anul 2010 soiul Diamant înregistrează o diferenţă de 0,48 t/ha, neasigurată 

statistic, iar în termeni relativi este cu 1,7 % mai mare, respectiv o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă de 2,42 t/ha, în termeni relativi cu 8,7 % mai mare în anul 2011, 

faţă de producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009, cu un regim de irigare cu 

plafon menţinut la 80% din IUA. 

În anii 2010 și 2011 soiul Anita înregistrează diferenţe de 1,06 t/ha și 0,05 t/ha, 

ambele neasigurate statistic, iar în termeni relativi este cu 5,4% și 0,2 % mai mică, faţă de 

producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009, cu un regim de irigare cu plafon 

menţinut la 50% din IUA. 

Producţia medie obţinută la soiul Anita cultivat în câmp la un regim de irigare cu 

plafon menţinut la 80% din IUA înregistrează în anul 2010 o diferenţă semnificativ 

negativă de 1,15 t/ha, asigurată statistic, în termeni relativi aceasta fiind cu 4,3 % mai 

mică, respectiv o diferenţă de 0,16 t/ha, care nu este asigurată statistic, în termeni relativi 

fiind cu 0,6 % mai mare, faţă de producţia obţinută în aceleaşi condiţii ale anului 2009. 

În figura 12. sunt sintetizate producţiile medii de țelină cultivată în câmp obţinute 

în urma influenţei factorilor  modul de fertilizare x soi în perioada 2009-2011. În 

              DL (p 5%)                 1,13 
              DL (p 1%)                 1,51 
              DL (p 0.1%)              1,97 
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condiţiile interpretării influenţei asupra producţiei a interacţiunii factorului mod de 

fertilizare, având două graduări fertilizare de bază şi fertilizare de bază combinată cu 

fertilizare suplimentară, cu factorul soi.  

 

  
Figura 12. Influenţa interacţiunii factorilor mod de fertilizare x soi (BxC) asupra 

producţiei de țelină obţinută în perioada 2009-2011, exploataţie individuală sat Nicula, 
judeţul Cluj 

 

Producţia medie obţinută la soiul de țelină Giant Prague cultivat în câmp, 

înregistrează în anul 2010 o diferenţă semnificativ pozitivă de 1,91 t/ha, în condițiile 

aplicării fertilizării de bază, asigurată statistic, în termeni relativi aceasta fiind cu 8,3 % 

mai mică, respectiv o diferenţă de 0,33 t/ha din anul 2011, neasigurată statistic, în 

termeni relativi fiind cu 1,4 % mai mare, faţă de producţia obţinută în aceleaşi condiţii ale 

anului 2009. 

În anul 2010, în condițiile aplicării fertilizării de bază împreună cu fertilizarea 

suplimentară soiul Giant Prague înregistrează o diferenţă de 1,07 t/ha, iar în anul 2011, în 

aceleași condiții o diferență de 0,01 t/ha, în ambele cazuri diferențele fiind neasigurate 

statistic, faţă de producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009. 

Producţia medie obţinută la soiul Diamant cultivat în câmp, cu o fertlizare de bază, 

în anul 2010 se obține o diferenţă de 1,12 t/ha, iar în anul 2011 o diferență de 0,22 t/ha, 

ambele neasigurate statistic, în termeni relativi acestea fiind cu 4,6 % mai mică, respectiv 

cu 0,9 % mai mare faţă de producţia obţinută în aceleaşi condiţii ale anului 2009. 

În anul 2010, în condițiile aplicării fertilizării de bază împreună cu fertilizarea 

suplimentară soiul Diamant înregistrează o diferenţă de 0,52 t/ha neasigurată statistic, iar 

             DL (p 5%)                 1,13 
              DL (p 1%)                 1,51 
              DL (p 0.1%)              1,97 
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în anul 2011, în aceleași condiții se obține o diferență foarte distinct semnificativă de 

2,28 t/ha, asigurată statistic, în termeni relativi cu 2,0 %, respectiv cu 8,9 % mai mare, 

faţă de producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009. 

Producţia medie obţinută la soiul Anita cultivat în câmp, cu o fertlizare de bază, în 

anul 2010 se obține o diferenţă de 1,12 t/ha, iar în anul 2011 o diferență de 0,01 t/ha, 

ambele neasigurate statistic, faţă de producţia obţinută în aceleaşi condiţii ale anului 

2009. 

În anii 2010 și 2011, în condițiile aplicării fertilizării de bază împreună cu 

fertilizarea suplimentară soiul Diamant înregistrează o diferenţă de 1,09 t/ha, respectiv 

0,11 t/ha, ambele neasigurate statistic, în termeni relativi cu 4,4 % mai mică, respectiv cu 

0,4 % mai mare, faţă de producţia medie obţinută în condiţiile anului 2009. 

În figura 13. sunt sintetizate producţiile medii de țelină cultivată în câmp obţinute 

în urma influenţei factorilor regim de irigare x modul de fertilizare x soi în perioada 

2009-2011, în condiţiile interpretării influenţei asupra producţiei a interacţiunii factorului 

regim de irigare, cu două graduări, mod de fertilizare (două graduări fertilizare de bază şi 

fertilizare de bază combinată cu fertilizare suplimentară), cu factorul soi, cu trei graduări.  

În varianta considerată martor, producţia medie din perioada 2009-2011, obţinută 

în urma interacţiunii regim de irigare cu plafon de 50% din IUA x fertilizare de bază x 

soiul Giant Prague, se înregistrează între producţii următoarele diferenţe: 

- semnificativ pozitivă, asigurată statistic, de 1,36 t/ha (cu 6,9 % mai mare în 

termeni relativi), în urma interacţiunii soiului Diamant  x regim de irigare cu plafon 

menţinut la 50%  x  fertilizare de bază, faţă de martor; 

- semnificativ negativă, asigurate statistic, de 1,12 t/ha (cu 5,7 % mai mică în 

termeni relativi), în urma interacţiunii soiului Anita  x regim de irigare cu plafon 

menţinut la 50%  x  fertilizare de bază, faţă de martor. 

Sporul de producţie obţinut în urma interacţiunii regim de irigare cu plafon de 

50% din IUA x fertilizare de bază+fertilizare suplimentară x soiul Diamant, în termeni 

relativi este cu 4,5 % mai mare, faţă de martor (regim de irigare cu plafon de 50% din 

IUA x fertilizare de bază+fertilizare suplimentară x soiul Giant Prague),  înregistrându-

se o diferenţă de 0,98 t/ha, neasigurată statistic; în urma interacţiunii regim de irigare cu 

plafon de 50% din IUA x fertilizare de bază+fertilizare suplimentară x soiul Anita, în 
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termeni relativi este cu 8,9 % mai mică, faţă de martor (regim de irigare cu plafon de 

50% din IUA x fertilizare de bază+fertilizare suplimentară x soiul Giant Prague),  

înregistrându-se o diferenţă distinct semnificativă negativă de 1,97 t/ha, asigurată 

statistic. 

În varianta considerată martor, producţia medie din perioada 2009-2011, obţinută 

în urma interacţiunii regim de irigare cu plafon de 80% din IUA x fertilizare de bază x 

soiul Giant Prague, se înregistrează între producţii următoarele diferenţe: 

- semnificativ pozitivă, asigurată statistic, de 1,79 t/ha (cu 7,0 % mai mare în 

termeni relativi), în urma interacţiunii soiului Diamant  x regim de irigare cu plafon 

menţinut la 80%  x  fertilizare de bază, faţă de martor; 

- semnificativ de 1,14 t/ha neasigurată statistic (cu 4,5 % mai mică în termeni 

relativi), în urma interacţiunii soiului Anita  x regim de irigare cu plafon menţinut la 80%  

x  fertilizare de bază, faţă de martor. 

  

 

 
Figura 13. Influenţa interacţiunii factorilor regim de irigare x mod de fertilizare x soi 

(AxBxC) asupra producţiei de țelină obţinută în perioada 2009-2011, exploataţie 
individuală sat Nicula, judeţul Cluj 

 
În varianta considerată martor producţia obţinută în urma interacţiunii regim de 

irigare cu plafon de 80% din IUA x fertilizare de bază+fertilizare suplimentară x soiul 

Giant Prague, se înregistrează între producţii următoarele diferenţe:  

- diferenţă de 0,24 t/ha (cu 0,8% mai mică în termeni relativi),  în urma 

interacţiunii soiului Diamant x regim de irigare cu plafon menţinut la 80%  din IUA  x  

fertilizare de bază combinată cu fertilizare suplimentară, faţă de martor; 
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- diferenţă semnificativ negativă de 1,34 t/ha (cu 4,4 % mai mică în termeni 

relativi), în urma interacţiunii soiului Anita  x regim de irigare cu plafon menţinut la 80% 

din IUA  x  fertilizare de bază combinată cu fertilizare suplimentară, faţă de martor. 

 
Capitolul VII  

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA REGIMULUI 

DE IRIGARE, FERTILIZĂRII ŞI A MATERIALULUI BIOLOGIC, 

ASUPRA CALITĂŢII ŢELINEI, NICULA-CLUJ, 2009-2011  

 
 În tabelul 3. sunt prezentate rezultatele determinărilor vitaminelor la cele trei 

soiuri de ţelină: GIANT PRAGUE, DIAMANT şi ANITA  sub influenţa factorilor: 

irigare şi fertilizare. 

Tabelul 3.  
Conţinutul ţelinei în vitamine, media anilor 2009-2011 realizată în condiţiile de la Nicula 

(judeţul Cluj) 
  

 
Varianta 
Variant 

Vitamina B6
(mg/Kg)

Vitamina B9 
(mg/Kg) 

Vitamina C 
(mg/Kg) 

a1 

irigat la 50 
% IUA 

 
 
b1 

c1 a1 x b1 x c1 0.1424 0.0189 1.5496 

c2  a1 x b1 x c2 0.1202 0.0140 3.1739 

c3  a1 x b1 x c3 0.8859 0.0230 2.5430 

 
 
b2 

c1 a1 x b2 x c1 0.1481 0.0197 1.6116 

c2  a1 x b2 x c2 0.1249 0.0146 3.3009 

c3  a1 x b2 x c3 0.9214 0.0239 2.6447 

a2 

irigat la 80 
%IUA 

 

 
 
b1 

c1 a2 x b1 x c1 0.1467 0.0195 1.5961 
c2  a2 x b1 x c2 0.1238 0.0144 3.2692 

c3  a2 x b1 x c3 0.9125 0.0237 2.6193 

 
 
b2 

c1 a2 x b2 x c1 0.1495 0.0199 1.6271 

c2  a2 x b2 x c2 0.1262 0.0147 3.3326 

c3  a2 x b2 x c3 0.9303 0.0242 2.6702 
Legendă: a1 – regim de irigare 50%IUA, a2 – regim de irigare 80%IUA; b1 – fertilizare de bază, b2 – fertilizare de 
bază+fertilizare suplimentară; c1 – ţelină de rădăcină– GIANT PRAGUE; c2  - ţelină de rădăcină - DIAMANT; c3 – 
ţelină de rădăcină - ANITA;  

 

 În tabelul 4. sunt prezentate rezultatele determinărilor aminoacizilor la cele trei 

soiuri de ţelină: GIANT PRAGUE, DIAMANT şi ANITA  sub influenţa factorilor: 

irigare şi fertilizare. 

 

 

 



Ing. Dorina Victoria TĂMAȘ (STOICA)                                                                              Rezumatul tezei de doctorat 
 

 

30 
 

Tabelul 4. 
Conţinutul ţelinei în aminoacizi, media anilor 2009-2011 realizată în condiţiile de la 

Nicula (judeţul Cluj) 
  

 

Varianta 
Variant 

DL 
Alanina 
(mg/kg) 

DL 
Tirozin

a 
(mg/kg) 

DL 
Histidin

a 
(mg/kg) 

Acid 
glutamic 
(mg/kg) 

DL 
Fenilalanina 

(mg/kg) 

Acid 
aspartic
(mg/kg) 

Glicina 
(mg/kg) 

 
a1 

irigat la 
50 % 
IUA 

 
 
b1 

c1 a1 x b1 x c1 7.1077 0.1816 0.0935 3.8071 20.1223 1.8126 0.2869 

c2  a1 x b1 x c2 16.0452 0.0762 0.1533 5.3914 28.1569 2.5576 0.6285 

c3  a1 x b1 x c3 22.1677 0.0520 0.3600 6.6920 17.1359 3.4362 0.6923 

 
 
b2 

c1 a1 x b2 x c1 7.1788 0.1835 0.0945 3.8452 20.3235 1.8307 0.2898 

c2  a1 x b2 x c2 16.2538 0.0772 0.1553 5.4615 28.5230 2.5909 0.6367 

c3  a1 x b2 x c3 22.5002 0.0528 0.3654 6.7924 17.3929 3.4877 0.7027 

a2 

irigat la 
80 % 
IUA 

 
 
b1 

c1 a2 x b1 x c1 7.2215 0.1846 0.0950 3.8680 20.4442 1.8416 0.2915 
c2  a2 x b1 x c2 16.3340 0.0776 0.1560 5.4884 28.6637 2.6037 0.6398 

c3  a2 x b1 x c3 22.5446 0.0529 0.3661 6.8057 17.4272 3.4946 0.70411 

 
 
b2 

c1 a2 x b2 x c1 7.2641 0.1856 0.0956 3.8908 20.5649 1.8525 0.2932 

c2  a2 x b2 x c2 16.3661 0.0777 0.1564 5.4992 28.7201 2.6088 0.6411 

c3  a2 x b2 x c3 22.6332 0.0531 0.3676 6.8325 17.4957 3.5083 0.7068 

Legendă: a1 – regim de irigare 50%IUA, a2 – regim de irigare 80%IUA; b1 – fertilizare de bază, b2 – fertilizare de 
bază+fertilizare suplimentară; c1 – ţelină de rădăcină– GIANT PRAGUE; c2  - ţelină de rădăcină - DIAMANT; c3 – 
ţelină de rădăcină - ANITA;  

 

Tabelul 5.  
Conţinutul ţelinei în metale, media anilor 2009-2011, realizată în condiţiile de la Nicula 

(judeţul Cluj) 
  

 
Varianta 
Variant 

Ca 
(mg/Kg) 

Mg 
(mg/Kg) 

Fe 
(mg/Kg) 

Na 
(mg/Kg) 

 
a1 

irigat la 
50 % 

 
 
b1 

c1 a1 x b1 x c1 5675.14 2232.70 142.35 10516.58

c2  a1 x b1 x c2 7043.74 3672.21 184.03 3310.32

c3  a1 x b1 x c3 5948.35 3128.64 106.65 8192.79

 
 
b2 

c1 a1 x b2 x c1 5788.64 2277.35 145.19 10726.91

c2  a1 x b2 x c2 7198.70 3752.99 188.08 3383.14

c3  a1 x b2 x c3 6091.11 3203.73 109.21 8389.42

a2 

irigat la 
80 % 
IUA 

 
 
b1 

c1 a2 x b1 x c1 5958.87 2344.33 149.46 11042.41
c2  a2 x b1 x c2 7410.01 3863.16 193.59 3482.45

c3  a2 x b1 x c3 6281.45 3303.84 112.62 8651.58

 
 
b2 

c1 a2 x b2 x c1 6044.02 2377.82 151.60 11200.15

c2  a2 x b2 x c2 7529.76 3925.59 196.72 3538.73

c3  a2 x b2 x c3 6382.58 3357.03 114.43 8790.86

Legendă: a1 – regim de irigare 50%IUA, a2 – regim de irigare 80%IUA; b1 – fertilizare de bază, b2 – fertilizare de 
bază+fertilizare suplimentară; c1 – ţelină de rădăcină– GIANT PRAGUE; c2  ţelină de rădăcină - DIAMANT; c3 – 
ţelină de rădăcină - ANITA;  

 

Pentru o analiză completă a compoziţiei ţelinei de rădăcină obţinută în cadrul 

câmpului experimental din zona Nicula (judeţul Cluj), în perioada 2009-2011, au fost 
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făcute determinări ale principalelor metalelor conţinute: calciu (Ca), magneziu (Mg), fier 

(Fe) şi sodiu (Na), rezultatele fiind expuse în tabelul 5. 

Rezultatele înregistrate referitoare la conţinutul de androsteron în ţelină,  producţia 

medie a anilor 2009-2011, pentru fiecare variantă de cultură experimentată sunt 

prezentate grafic în figura 14. 

 

Figura 14. Conţinutul de androsteron în ţelină, media anilor 2009-2011, realizată în 
condiţiile de la Nicula (judeţul Cluj) 

 

Capitolul VIII  

EFICIENŢA ECONOMICĂ A CULTURII DE ȚELINĂ ÎN CÂMP, ÎN 

CONDIŢII DE IRIGARE ȘI FERTILIZARE 

 

Pentru cultura de ţelină în câmp (fiecare soi în parte) s-a efectuat analiza 

economică de profitabilitate ţinându-se cont de faptul că în fiecare dintre cele trei 

perioade de vegetaţie aferente anilor 2009, 2010, 2011, au fost aplicate două regimuri de 

irigare (la plafonul de 50 % din IUA şi 80 % din IUA), respectiv două tipuri de 

tratamente de fertilizare (de bază şi suplimentară).    

În figura 15 se prezintă o situaţie generală privind variaţia profitului realizat la 

cultura de țelină irigată și fertilizată în condiţiile de la Nicula – Cluj, în anii experimentali 

2009-2011. 

  Eficienţa economică este dependentă de producţiile obţinute şi de cheltuielile 

realizate în cadrul culturii, acestea fiind cheltuieli de ordin material şi cheltuieli cu munca 

vie. 
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Producția obținută s-a valorificat la același preț indiferent de soi, respectiv 1,3 lei/ 

kg în anul 2009, 1,4 lei/kg în anul 2010 și 1,4 lei/kg în anul 2011, cel mai mare aport 

asupra profitului avându-l soiul Diamant cu producția cea mai mare, raportată la aceleași 

cheltuieli. 
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Capitolul IX  

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

 
 Cercetările efectuate în perioada 2009-2011 în cadrul câmpului experimental situat 

în localitatea Nicula (județul Cluj), privind influența factorilor tehnologici, regim de 

irigare, mod de fertilizare şi soi, asupra producţiei de țelină cultivată în câmp, în condiţii 

de irigare, au condus la următoarele concluzii: 

 Normele de irigare aplicate lunar în perioada de vegetaţie: pentru anul 2009 o 

normă de irigare de 2874 m3/ha la 50% din IUA, respectiv 1776,75 m3/ha la 80% din 

IUA; norma de irigare anuală pentru anul 2010 este de 1829,00 m3/ha la 50% din IUA, 

respectiv 1254,18 m3/ha la 80% din IUA; în anul 2011 s-a administrat o normă de irigare 

de 3135,45 m3/ha la 50%IUA, respectiv 1985,78 m3/ha la 80% IUA, 

În anii 2009-2011, s-a observat un randament al producției superior în cazul 

procedeului de irigare cu 80 % din IUA, comparativ cu irigarea cu 50 % din IUA  

În cazul factorului fertilizare, diferența de producție în cazul aplicării fertilizării de 

bază împreună cu fertilizarea suplimentară, față de varianta martor (b1-fertilizare de 

bază) a fost foarte semnificativă.  

Din punctul de vedere al materialului biologic, s-a înregistrat producție mai 

ridicată la soiul Diamant. Soiul Anita a înregistrat producții inferioare soiului martor  

Referitor la interdependența celor trei factori pentru anuii de cultură 2009-2011, 

putem observa că cel mai scăzut nivel al producției îl înregistrează soiul Anita, 

comparativ cu varianta martor (Giant Prague), indiferent de plafonul de irigare aplicat și 

de metoda de fertilizare.       

 Conținutul de vitamine B6, B9, C - aferente țelinei, este vizibil influențat de 

irigarea și fertilizarea culturii. Cel mai ridicat conținut în vitamina B6 și B9 îl are soiul 

Anita, pentru varianta experimentală a2 x b2 x c3. Cel mai mare aport în vitamina C se 

găsește la soiul Diamant, pentru varianta experimentala a2 x b2 x c2. 

 Conţinutul de aminoacizi (DL Alanină, DL Tirozină, DL Histidină, Acid glutamic, 

DL Fenilalanină, Acid aspartic şi Glicină) crește în urma irigării și fertilizării culturii. 

Astfel conținutul de DL Alanină (22,6332 mg/kg) cel mai ridicat s-a obținut pentru 

varianta a2 x b2 x c3, conținutul de DL Tirozină cel mai ridicat a reieșit la graduarea a2 x 
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b2 x c1 (0,1856 mg/kg), cel de DL Histidină la graduarea a2 x b2 x c3 (0,3676 mg/kg); 

tot la graduarea a2 x b2 x c3 s-a obținut cel mai ridicat conținut de Acid glutamic (6,8325 

mg/kg), cel mai ridicat conținut de Acid aspartic (3,5083 mg/kg) și cel mai ridicat 

conținut de Glicină (0,7068 mg/kg). Pentru DL fenilalanină, cel mai ridicat conținut, de 

28,7201 mg/kg, s-a realizat la varianta experimentală a2 x b2 x c2.      

 Calculul cantității de metale în țelină (Ca, Mg, Fe, Na), pentru cei trei ani de 

cultură a relevat strânsa legătură între procesele de irigare și fertilizare a solului și 

creșterea cantităților din aceste metale. Asfel, cele mai ridicate cantități de Ca (7529,76 

mg/kg), de Mg (3925,59 mg/kg), de Fe (196,72 mg/kg) s-au înregistrat pentru varianta 

experimentală a2 x b2 x c2; varianta experimentală a2 x b2 x c1 a obținut cel mai ridicat 

conținut de Na (11200,15 mg/kg). 

 Soiul Diamant are valorile androsteronului cele mai mari, pentru varianta a2 x b2 

x c2, iar soiul Anita înregistrează cele mai mari valori pentru androsteron la aceeași 

variantă (a2 x b2 x c2).    

Analizând rezultatele obţinute, în cei trei ani de studiu, 2009-2011, se constată că 

profitul cel mai mare s-a obţinut în anul 2011, an bun pentru cultura de țelină. 

Soiul care a obținut producția cea mai mare, comparativ cu celelate soiuri, în 

aceleași condiții este Diamant. 

Cultivarea țelinei prin aplicarea irigării și fertilizării s-a dovedit a fi eficientă din 

punct de vedere economic, în condițiile câmpului experimental din satul Nicula (județul 

Cluj), în perioada 2009-2011.  

În urma analizării rezultatelor obţinute în perioada experimentală 2009-2011, se 

poate recomanda cultivarea soilui Diamant, la care s-au obținut cele mai mari producții, 

indiferent de varianta experimentală aleasă. 

Pentru sporirea producției se recomandă completarea cerințelor țelinei față de 

factorii ecologici prin utilizarea: 

- irigațiilor în cadrul culturii de țelină, o irigare la un plafon de 80% IUA 

generează producții mai mari, comparativ cu irigarea la plafonul de 50 % IUA;  

- fertilizării suplimentare cu 80 kg/ha azotat de amoniu, 100 kg/ha superfosfat şi 

50 kg/ha sare potasică, pe lângă fertilizarea de bază (prima fertilizare la 25 de zile de la 

plantare, a doua în perioada de creştere intensă a rădăcinilor). 
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