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REZUMAT
În ţara noastră, cele mai aprofundate cercetări legate de Asimina triloba au fost
efectuate de Dănăilă (1998-2005) şi Stănică (2000-2012), acesta din urmă având meritul
înfiinţării primei plantaţii de Asimina triloba din România.
În acest context, efectuarea cercetărilor privind biologia şi tehnologia de cultură a
plantei Asimina triloba, este de o importanţă premordială având ca scop introducerea
acesteia în sortimentul plantelor ornamentale.
Lucrarea de faţă este structurată în două părţi.

PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR SPECIEI
ASIMINA TRILOBA (L.) DUNAL ÎN STRĂINĂTATE ŞI ÎN ŢARĂ
Prima parte a tezei de doctorat cuprinde două capitole care însumează informaţiile
existente până la momentul actual, referitoare la cunoștințele privind istoricul, originea,
arealul de răspândire a speciei Asimina triloba, precum și aspecte legate de tehnologia de
cultură a plantei.
În capitolul I, este redat stadiul actual al cunoașterii privind istoricul, originea,
arealul și biologia speciei Asimina triloba (L.) Dunal în străinătate și în țară. De
asemenea, în cadrul acestui capitol s-a realizat caracterizarea morfologică a speciei.
Al doilea capitol începe cu prezentarea aspectelor esențiale ale metodei de
înmulțire a plantelor și de producere a puieților.
Această primă parte a lucrării, se încheie cu tratarea aspectelor tehnologice privind
cultura plantelor de Asimina triloba.

PARTEA A-II-A. REZULTATELE CERCETĂRILOR EFECTUATE
Partea a-II-a debutează cu scopul și obiectivele cercetărilor, prezentarea
materialului biologic utilizat în experiențe, descrierea metodei de lucru abordată și a
locului organizării experiențelor. Toate aceste aspecte sunt prezentate în capitolul III.
Scopul principal al cercetărilor a fost acela de a studia biologia și tehnologia de
cultură a plantei Asimina triloba în vederea introducerii în sortimentul plantelor
ornamentale din zona Baia Mare.
Având în vedere scopul studiilor și al cercetărilor, în continuare sunt prezentate
principalele obiective ale activității de cercetare. Acestea se referă la:
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- Stabilirea momentului declanşării, ritmul de parcurgere şi durata fenofazelor
principale la Asimina triloba în condiţiile din zona Baia Mare;
 fenologia mugurilor floriferi și vegetativi;
 aspecte fenologice privind apariția și formarea florilor, frunzelor și
fructelor de Asimina triloba.
- Producerea de material săditor la Asimina triloba în condițiile țării noastre, în
special în zona Baia Mare;
 determinarea caracteristicilor morfologice și biologice ale seminţelor de
Asimina triloba;
 stabilirea influenței factorilor de mediu și tehnologici asupra germinației
semințelor;
- Stabilirea tehnologiei de cultură a puieţilor de Asimina triloba (L.) Dunal în
spaţiu protejat şi în câmp;
 influenţa substratului de cultură şi a fertilizantului asupra creşterii şi
dezvoltării puieţiilor de Asimina triloba;
 influenţa volumului de pământ şi a substratului de cultură asupra creşterii şi
dezvoltării puieţilor;
- Stabilirea influenței factorilor de mediu şi tehnologici asupra creşterii şi
dezvoltării plantelor de Asimina triloba (L.) Dunal de cinci ani, plantate la loc definitiv;
 efectul fertilizărilor foliare şi fertilizărilor la sol asupra creşterii şi
dezvoltării plantelor de Asimina triloba (de cinci ani) plantate la loc
definitiv;
 Stabilirea valorii peisagistice a plantelor de Asimina triloba;
 determinarea conţinutului de pulberi sedimentabile reţinute de frunzele
plantei de Asimina triloba;
 determinări privind metalele conţinute în frunza de Asimina triloba şi în
substratul de cultură a acesteia;
 determinarea însuşirilor fizice şi chimice ale probele de sol analizate;
 studii privind interpretarea statistică a parametrilor biologici la Asimina
triloba.
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Materialul biologic luat în studiu la organizarea experiențelor a fost reprezentat de
specia Asimina triloba. Având în vedere scopul și obiectivele cercetărilor, în experiențe
s-au utilizat semințe, puieți și plante tinere de Asimina triloba.
Pentru organizarea primelor experiențe, materialul biologic folosit a fost
reprezentat de seminţele obţinute din fructele de Asimina triloba.
Pentru seriile următoare de experienţe, materialul biologic folosit a fost
reprezentat de puieţi de un an obţinuţi din seminţele folosite în acest sens. Experienţele
cu puieţii de Asimina triloba s-au realizat în condiţii de mediu diferite şi anume: în spaţiu
protejat şi în câmp. În ambele experienţe s-au folosit puieţi produşi în containere.
Pentru ultimele experienţe, s-au folosit plante tinere de 5 ani. Aceste plante au fost
obţinute în urma cultivării timp de 5 ani a puieţilor proveniţi din seminţe. Lotul
experimental a fost alcătuit din 15 plante de Asimina triloba amplasate în municipiul Baia
Mare.
Întreaga activitate de cercetare s-a fundamentat pe efectuarea observaţiilor şi
măsurătorilor specifice obiectivelor de studiu. Factorii studiaţi au stat la baza formării
variantelor experimentale aferente fiecărei experienţe. S-au prelucrat statistic rezultatele
primare, utilizându-se testul diferenţei limită (DL) şi programul statistic Statistical
Package for the Social Sciences. Ulterior au fost prezentate în tabele şi grafice rezultatele
obţinute şi s-au interpretat corespunzător. În final, s-au elaborat concluzii şi recomandări.
Rezultatele obținute în cadrul programului de cercetare al tezei de doctorat, sunt
structurate în capitole individuale.
În cel de al-IV-lea capitol sunt prezentate rezultatele privind fenologia și
morfologia plantelor de Asimina triloba.
Pentru determinarea aspectelor fenologice şi morfologice ale plantelor în condiţiile
din zona Transilvaniei, în perioada 2009-2014 s-au efectuat o serie de observaţii şi
determinări. Acestea s-au efectuat la 15 plante de Asimina triloba cu vârsta de 15 ani,
situate în localitatea Lăpuşel (judeţul Maramureş).
Plantele au fost măsurate din momentul pornirii în vegetaţie, până la intrarea
acestora în repaus vegetativ.
S-a măsurat înălţimea plantelor şi s-a stabilit valoarea acestui caracter în cinci ani
consecutivi (Tabelul 4.1.).
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Tabelul 4.1./Table 4.1.
Rezultate privind creşterea în înălţime la plantele de Asimina triloba (15 ani)
Results regarding the growth in height of Asimina triloba plants (15 years)
Anul
experimental
Experimental
year
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Înălţime plantă
(cm)
Height of plants
(cm)
177,4
188,7
202,9
211,2
227,8
237,5

Diferenţa de creştere faţă de:
Difference in growth compared with:
precedentă/ prior
iniţial/initial
cm
%
cm
%
11,3
6,4
11,3
6,4
14,2
7,5
25,5
14,4
8,3
4,1
33,8
19,6
16,6
7,9
50,4
28,4
9,7
4,3
60,1
33,9

Se observă că diferenţele de creştere înregistrate în anii 2009-2014 sunt diferite de
la un an la altul, fiind cuprinse între 4,1 şi 7,9% ceea ce prezintă o variabilitate relativ
mare.
Această variabilitate se explică prin influenţa condiţiilor climatice care au avut
valori diferite în anii studiaţi.
În perioada cât a avut loc experimentul, temperatura medie anuală a avut valori
cuprinse între 10,20C în anul 2011 şi 12,40C valoare înregistrată în anul 2014.
Valori variabile s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte suma precipitaţiilor din anii
studiaţi. Astfel, în perioada 2009-2014 cantitatea de precipitaţii anuale a fost cuprins între
76,2 l/mp (2010) şi 85,5 l/mp (2009).
Pentru a stabili momentul pornirii în vegetaţie, s-a recurs la observarea a 35 de
muguri floriferi/plantă. În acest sens, s-a măsurat diametrul mugurilor din patru în patru
zile pe o perioadă de 40 de zile (Tabelul 4.3.).
În urma observaţiilor efectuate, s-a constatat că la pornirea în vegetaţie, mugurii
floriferi au diametrul de aproximativ 5 mm, iar acest moment are loc în prima decadă a
lunii aprilie (7.04.2014).
În anul 2014, perioada creşterii şi dezvoltării mugurilor floriferi, a durat până la
sfârşitul primei decade a lunii mai (13.05.2014), moment în care mugurii floriferi ajung
la 13,84 mm în diametru. În urma stabilirii dimensiunilor mugurilor floriferi, s-a calculat
creșterea medie pe zi (0,25 mm).
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Tabelul 4.3./Table 4.3.
Rezultate privind dimensiunile mugurilor floriferi de Asimina triloba
Results regarding the dimension of Asimina triloba flower-bearing buds
Creşterea
medie/zi
Diametrul
(mm)
(mm)
Nr.
Data
Average
Diameter
crt.
Date
growth/day
(mm)
No.
1
7.04.2014
4,98
2 11.04.2014
5,12
0,04
3 15.04.2014
5,73
0,15
4 19.04.2014
6,45
0,18
5 23.04.2014
7,09
0,16
6 27.05.2014
7,92
0,21
7
1.05.2014
8,55
0,16
8
5.05.2014
9,58
0.26
9
9.05.2014
11,72
0,54
10 13.05.2014
13,84
0,53
Media/Average
0,25

Diferenţe de creştere faţă de:
Difference in growth compared
with:
precedentă/ prior
iniţial/initial
mm
%
mm
%
0,14
2,8
0,14
2,8
0,61
15,1
0,75
15,1
0,72
12,6
1,47
29,5
0,64
9,9
2,11
42,4
0,83
11,7
2,94
59,0
0,63
8,0
3,57
71,7
1,03
12,5
4,60
92,4
2,14
22,3
6,74
135,3
2,12
18,1
8,86
177,9
0,98
12,6
3,46
69,57

Număr zile
Number of
days
cumulat
cumulative
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

Diferenţa de creştere înregistrată la finalizarea observaţiilor fenologice, faţă de
valoarea iniţială a mugurilor floriferi este de 13,84 mm ceea ce reprezintă o creştere
procentuală de 177,9.
Pentru a se stabili caracteristicile florilor, au fost măsurate la 15 plante câte 20 de
flori/arbore. Măsurătorile s-au efectuat la plante de 15 ani din localitatea Lăpuşel şi la
plante cu vârsta de 5 ani situate în localitatea Baia Mare (Tabelul 4.4.).
Tabelul 4.4./Table 4.4.
Rezultate ale observaţiilor fenologice privind etapele înfloritului
la Asimina triloba (loc. Lăpuşel)
Results of phenological observations regarding the stages of flowering
in Asimina triloba (at Lăpuşel)
Anul experimental
Experiment year
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valori extreme
Extreme value

Începutul
înfloritului
Beginning of
flowering
(date)
12 - 15.05
8 - 12.05
9 - 12.05
16 - 20.05
5 - 10.05
13 - 19.05
5-20.05

Durata
deschiderii
florii (zile)
Opening of the
flower (days)
3
4
3
4
5
6
4
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Încheierea
înfloritului
End of
flowering
(date)
25 - 28.05
24 - 29.05
31.05 - 5.06
4 - 6.06
27 - 31.05
1 - 4.06
24.05-6.06

Durata totală a
înfloritului (zile)
Total duration of
flowering (days)
10-13
16-17
22-24
17-19
21-22
16-18
10-24
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La plantele studiate, începutul înfloritului are loc în perioada 5-20.05. În urma
observaţiilor întreprinse, s-a stabilit că perioada decorului florilor de Asimina triloba
durează între 10-24 zile, iar încheierea înfloritului are loc în 24.05.-6.06. Din punct de
vedere fenologic, sfârşitul înfloririi coincide cu momentul căderii corolei.
La Asimina triloba mugurii vegetativi intră în activitate vegetativă după pornirea
în vegetaţie a celor floriferi.
Pornirea în vegetaţie a mugurilor vegetativi, a fost corelată cu modificarea valorii
lungimii acestora. În anul 2014, acesta s-a realizat în a doua decadă a lunii aprilie. În
acest sens, au fost studiaţi 50 de muguri de pe diferite ramuri ale plantelor.
Din rezultatele obţinute, reiese că în perioada de repaus, lungimea medie a
mugurilor vegetativi a fost de 2,66 mm (Tabelul 4.7.).
Tabelul 4.7./Table 4.7.
Rezultate privind evoluţia dimensiunii mugurilor vegetativi de Asimina triloba
Results regarding the evolution in the dimensions of vegetative Asimina triloba buds
Nr.
Data
crt.
Date
No.
1
19.04.2014
2
26.04.2014
3
3.05.2014
4
10.05.2014
5
17.05.2014
Media/Average

Lungimea
(mm)
Length (mm)
2,66
3,64
4,71
7,35
9,18
5,50

Diferenţe de creştere faţă de:
Difference in growth compared with:
precedentă/prior
iniţială/initial
mm
%
mm
%
0,98
36,8
0,98
36,8
1,07
29,4
2,05
77,1
2,64
56,1
4,69
176,3
1,83
24,9
6,52
245,1
1,63
36,8
3,56
133,8

Număr zile
Number of days
cumulat
cumulative
7
14
21
28
7

Creşterea în dimensiune a mugurilor vegetativi a avut loc până în a doua decadă a
lunii mai (17.05.2014) când au ajuns la lungimea de 9,18 mm. În această fază, catafilele
protectoare ale mugurilor au crăpat şi au apărut vârfurile frunzelor.
În ceea ce priveşte înfrunzirea, au fost măsurate primele 10 frunze formate pe
fiecare arbore de Asimina triloba, din momentul apariţiei acestora şi s-au continuat
măsurătorile până la încetarea creşterii frunzelor.
În anul 2014, apariţia frunzelor de Asimina triloba se realizează în a II a decadă a
lunii mai (17.05), iar fenofaza de înfrunzire durează până la sfârşitul primei decade a
lunii iunie (14.06) şi se desfăşoară timp de 28 de zile. La sfârşitul acestei perioade,
lungimea frunzelor este de 25,1 cm iar lăţimea este de 9,0 cm.
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În capitolul V, sunt prezentate rezultate privind tehnologia de producere a
materialului săditor la Asimina triloba (L.) Dunal. În vederea determinării
caracteristicilor morfologice ale semințelor, în perioada 2009-2013, s-au măsurat
dimensiunile a câte 72 de seminţe în fiecare an. În urma măsurătorilor efectuate,
rezultatele primare obţinute au fost folosite pentru calculul valorilor medii (Tabelul 5.1.).
Tabelul 5.1./Table 5.1.
Caracteristicile morfologice ale seminţelor de Asimina triloba
Morphological characteristics of Asimina triloba seeds
Anul
experimental
Experiment
year
2009
2010
2011
2012
2013
Media
Average

Număr
seminţe
(buc)
Number
seeds
(individual)
72
72
72
72
72
72

Lungime (mm)
Length (mm)

Lăţime (mm)
Width (mm)

Min.
Min.

Max.
Max.

Dif. ale
valorilor
extreme

Media
Average

Min.
Min.

Max.
Max.

Dif. ale
valorilor
extreme

Media
Average

18,5
19,6
17,3
18,2
15,7
17,9

36,7
32,3
31,7
34,1
33,0
33,6

18,2
12,7
14,4
15,9
17,3
15,7

26,1
25,7
26,3
25,7
26,9
26,1

11,0
10,8
10,4
9,8
9,2
10,2

19,7
14,9
16,2
15,8
15,7
16,5

8,7
4,1
5,8
6,0
6,5
6,2

13,5
12,9
13,5
13,4
13,3
13,3

Coef.
de
formă
Coefficient of
form
2,06
2,08
2,09
2,07
2,11
2,08

S-a constatat că diferenţele dintre valorile maxime şi minime ale lungimii
seminţelor sunt cuprinse între 12,7 mm (2010) şi 18,2 mm (2009), iar cele ale lăţimii
seminţelor se încadrează între 4,1 mm (2010) şi 8,7 mm (2009). Aceste diferenţe pot fi
considerate mari, ele fiind apropiate de valorile minime ale seminţelor. Aceste rezultate
confirmă afirmaţia că seminţele de Asimina triloba prezintă o mare diversitate privind
mărimea.
Calculul coeficientului de formă (lungime/lăţime) arată că acest parametru are
valori foarte apropiate valorii medii (2,08) şi confirmă menţinerea proporţiilor între
seminţele mari şi mici în ceea ce priveşte lungimea şi lăţimea seminţelor.
Având în vedere variabilitatea mare a dimensiunilor (lungime şi lăţime a
seminţelor), s-a considerat oportun determinarea greutăţii seminţelor. Acest parametru
redă mai exact caracteristica de mărime a seminţelor.
Stabilirea valorii acestui parametru s-a făcut cu balanţa electronică de tip Kern şi
s-au cântărit câte 72 seminţe obţinute din fructele anilor 2009-2013.
9
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Rezultatele obţinute în urma determinării greutăţii seminţelor, s-au situat în
limitele de la 0,8 la 2,4 g, ceea ce înseamnă o variabilitate foarte mare.
În ideea unei prezentări mai sistematice, rezultatele au fost grupate pe clase de
greutate, cu diferenţe de 0,2 g între clase.
În continuare s-a recurs la reprezentarea grafică a acestora (Figura 5.1.).

Fig. 5.1. Distribuţia seminţelor de Asimina triloba pe clasa de greutate
Fig. 5.1. Distribution of Asimina triloba seeds by weight class
Analizând rezultatele prezentate în Figura 5.1., se observă că cele mai apropiate
valori ale seminţelor sunt cuprinse între 13,6 şi 17,2 seminţe şi au greutatea cuprinsă între
1,21 şi 1,80 g.
De asemenea, se observă că în funcţie de greutatea seminţelor, cele mai puţine
dintre acestea sunt distribuite în primele clase de greutate (0,8 g -1,2 g) şi ultimele clase
de greutate (1,81-2,40 g).
Concluzia care se conturează în urma analizei este că modul de distribuţie a
seminţelor de Asimina triloba, pe clasa de greutate, respectă curba unei distribuţii
normale.
Folosirea seminţelor de Asimina triloba în vederea obţinerii de puieţi, impune o
pregătire a acestora, prealabilă semănatului. Această pregătire se datorează rezistenţei şi
impermeabilităţii pentru apă a tegumentului.
Pregătirea constă în menţinerea seminţelor în condiţii de umiditate (30-40%) şi
temperaturi scăzute, dar pozitive (2-40C), timp de aproximativ 100 zile. Seminţele luate
în studiu au fost ţinute în frigider în muşchi Sphagnum pulverizat cu apă, periodic.

10
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După parcurgerea acestui tratament, seminţele de Asimina triloba au fost semănate
la data de 1 aprilie în fiecare an experimental în două substraturi (notate cu simbolurile S I
şi SII) obţinute din amestecul a mai multor componente specifice. Substraturile folosite
pentru semănat au fost urm+toarele:
 SI: nisip şi perlit în proporţie de 1:1;
 SII: perlit, turbă şi muşchi Sphagnum în proporţie de 1:1:1.
În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma germinării seminţelor de
Asimina triloba în perioada 2009-2013. Observaţiile realizate au vizat numărul de
seminţe care au germinat pe fiecare substrat separat. Rezultatele obţinute sunt prezentate
în Tabelul 5.4.
Tabelul 5.4./Table 5.4.
Rezultate privind germinaţia a 36 seminţe de Asimina triloba
sub influenţa substratului de cultură
Results regarding the germination of 36 Asimina triloba seeds
under the influence of substrate culture
Anul
experimental
Experiment
year
2009
2010
2011
2012
2013

Media
Average

Seminţe
germinate
(număr)
Seeds
germinated
(number)

8
11
10
9
19
11,4

Substrat I: nisip şi perlit (1:1)
Substrate I: sand and perlite (1:1)
%
germinare
%
germinated

22,2
30,6
27,7
25,0
52,8
31,7

Perioada
Period
început
sfârşit
started
ended

4.05
7.05
12.05
17.05
3.05

3-17.05

25.05
31.05
1.06
28.05
30.05
25.05
-1.06

Durata (zile)
Duration
(days)
Min.
Max.
Min.
Max.

34
37
42
47
33
28,4

55
61
62
58
60
45,6

Substrat II: perlit, turbă şi muşchi Sphagnum (1:1:1)
Substrate II: perlite, peat and Sphagnum moss (1:1:1)

Seminţe
germinate
(număr)
Seeds
germinated
(number)

17
23
22
19
25
21,2

%
germinare
%
germinated

47,2
63,8
61,1
52,7
69,5
58,9

Perioada
Period
început sfârşit
started
ended

Durata (zile)
Duration
(days)
Min.
Max.
Min.
Max.

6.05
2.05
2.05
5.05
8.05
2-8.05

36
32
32
35
38
34,6

12.05
11.05
7.05
15.05
13.05
715.05

42
41
37
45
43
41,6

S-a constatat că în perioada 2009-2013, pe substratul de însămânţare compus din
nisip şi perlit (1:1), valoarea medie procentuală a seminţelor germinate a fost de 31,7.
În ceea ce priveşte germinarea pe substratul compus din perlit, turbă şi muşchi
Sphagnum (1:1:1), procentul de răsărire a seminţelor este mai mare, fiind cuprins între
47,2 şi 69,5 %, cu o valoare medie de 58,9 %.
Concluzia care rezultă este aceea că condiţiile care influenţează germinaţia
seminţelor este în special umiditatea din substratul de însămânţare. Turba şi muşchiul
Sphagnum favorizează germinarea seminţelor, asigurând condiţii de umiditate adecvate
pentru obţinerea celor mai mari procente de răsărire ale seminţelor în intervalul de
11
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perioadă cel mai scurt. Amestecul de nisip şi perlit a fost necorespunzător din punct de
vedere al asigurării umidităţii necesare germinării seminţelor.
Rezultatele privind tehnologia de cultură la puieții de Asimina triloba de un an,
sunt prezentate în capitolul VI.
Pentru a introduce specia Asimina triloba în sortimentul plantelor ornamentale din
municipiul Baia Mare, s-a considerat necesar cunoaşterea tehnologiei de cultură a plantei
încă din stadiul de puiet.
Puieţii de Asimina triloba folosiţi la organizarea experienţelor au fost produşi în
containere de aceeaşi formă, dar cu volum de pământ diferit (706 cm3 şi 1413 cm3).
Puieţii containerizaţi au fost menţinuţi în condiţii de cultură diferite: unii în spaţiu
protejat, iar alţii în condiţii de câmp.
În ambele situaţii, se intervine cu administrarea de fertilizant granular de tipul 15
N-30 P-15 K 2,5 MgO - Microelemente, solubil în apă. Doza de fertilizant administrată
săptămânal a fost de 0,424 g/puiet, aplicat la o fertilizare.
Factorii de cultură analizaţi în experienţă sunt:
 Factorul A - substratul de cultură (S):
S1: pământ de grădină 75 %, nisip 25 %, (3:1), (Mt);
S2: pământ de grădină 50 %, mraniţă 25 %, nisip 25 %, (2:1:1);
S3: pământ de grădină 25 %, muşchi Sphagnum 25 %, mraniţă 25 %, nisip 25 %,
(1:1:1:1);
 Factorul B - fertilizarea (F):
F1 - nefertilizat (Mt);
F2 - fertilizat 4 săptămâni cu fertilizant solubil în apă, de tipul: 15 N-30 P-15 K 2,5 MgO
- Microelemente, în cantitate de 0,424 g/puiet, aplicat la o fertilizare;
F3 - fertilizat 8 săptămâni cu fertilizant solubil în apă, de tipul: 15 N-30 P-15 K 2,5 MgO
- Microelemente, în cantitate de 0,424 g/puiet, aplicat la o fertilizare.
Pentru stabilirea influenţei volumului de pământ şi a substratului de cultură asupra
creşterii şi dezvoltării puieţilor, s-au organizat experienţe cu următorii factori de cultură:
 Factorul A - volumul de pământ (A):
A1 - volum de pământ: 706 cm3 (Mt);
A2 - volum de pământ: 1413 cm3;
12
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 Factorul B - substratul de cultură (S):
S1: pământ de grădină 75 %, nisip 25 %, (3:1), (Mt);
S2: pământ de grădină 50 %, mraniţă 25 %, nisip 25 %, (2:1:1);
S3: pământ de grădină 25 %, muşchi Sphagnum 25 %, mraniţă 25 %, nisip 25 %,
(1:1:1:1).
Pentru realizarea obiectivelor propuse, în cadrul experiențelor organizate au fost
măsurate următoarele caractere: înălţimea puieţilor, lungimea şi lăţimea frunzelor.
Cercetările în spaţiu protejat s-au efectuat în perioada cuprinsă între 13 ianuarie şi
5 mai 2014.
La experienţele organizate în spaţiu protejat, prima fertilizare s-a aplicat la şase
săptămâni (42 zile) de la organizarea experienţelor (13 ianuarie 2014).
În continuare, fertilizările s-au efectuat periodic o dată la şapte zile până la
finalizarea experienţei (5 mai 2014).
Experienţele organizate în câmp, s-au efectuat în localitatea Lăpuşel, în perioada 1
aprilie - 1 octombrie 2014.
Factorii de cultură analizaţi la experienţele organizate în câmp, sunt identice cu
cele ale experienţelor efectuate cu puieţii de Asimina triloba în spaţiu protejat. Factorii
experimentali fiind prezentaţi la organizarea experienţelor în spaţiu protejat, se renunţă la
descrierea acestora.
În funcţie de caracterul cercetărilor efectuate, experienţele au fost organizate în
laboratoarele Universităţii de Nord din Baia Mare precum şi în spaţiu exterior situate în
Scuarul Urban Ambassador (Baia Mare) şi în localitatea Lăpuşel.
Rezultatele înregistrate în cadrul acestor experiențe au permis formularea
următoarelor concluzii:
 Creşterea puieţilor în înălţime atât în spaţiu protejat (190,6%), cât şi în câmp
(205,5%) este influenţată de aplicarea fertilizărilor faziale;
 Cele mai bune rezultate, în ceea ce priveşte creşterea frunzelor puieţilor
produşi în containere şi cultivaţi în spaţiu protejat (124% în lungime, 110% în
lăţime) şi în câmp (185,3% lungime, 200,0% lăţime), au fost influenţate de
aplicarea fertilizărilor faziale de tipul 15N-30P-15K-2,5 MgO timp de opt
săptămâni, în cantitate de 0,424 g/puiet, administrat la o fertilizare.
13
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 S-a constatat că volumul de pământ de 1413 cm3 influenţează pozitiv creşterea
în înălţime a puieţilor, faţă de martor (706 cm3).
În capitolu VII sunt trecute rezultate ale tehnologiei de cultură obținute la plantele
de Asimina triloba cultivate în municipiul Baia Mare. În perioada 1.04.-30.09.2014, în
municipiul Baia Mare s-a organizat o experienţă monofactorială cu plante de Asimina
triloba cu vârsta de 5 ani. Experienţa s-a desfăşurat timp de 183 de zile. La organizarea
experienţei, s-au folosit 15 plante de Asimina triloba, plantate la loc definitiv, într-un
spaţiu deschis.
În această experiență, factorii de cultură analizați au fost reprezentaţi de influența
fertilizărilor foliare și la sol asupra creșterii și dezvoltării plantelor de Asimina triloba de
cinci ani plantate la loc definitiv.
Pentru fertilizările foliare s-a folosit fertilizantul de tipul Ferti Star, având
concentrația soluției de 0,5 - 1,0%, având următoarea compoziţie: N-6,7%; P2O5-6,0%;
K2O-4,2%. Doza de fertilizant folosită a fost de doi litri/plantă, aplicat odată la 7 zile,
prin pulverizare. Pentru fertilizările la sol, s-a folosit fertilizantul de tipul 15N-30P-15K2,5MgO-Microelemente. La fiecare plantă, s-a aplicat 20 g, dizolvat în 5 litri apă și s-a
aplicat o dată pe lună.
Caracterele studiate în experienţă au fost: înălţime plantă, numărul şi lungimea
ramurilor de ordinul I, numărul de frunze formate pe ramură, lungimea şi lăţimea
acestora.
Rezultatele obținute în acestă experiență au arătat următoarele:
 Fertilizările la sol au influențat creșterea și dezvoltarea în înălțime a plantelor de
Asimina triloba, diferențele de creștere înregistrate au fost de 75,9 cm (151,1%);
 Numărul de ramuri noi formate a fost influențat cel mai mult de fertilizarea la sol
(10,9 buc), urmat de influența fertilizărilor foliare (8,8 buc).
 Creşterea în lungime a ramurilor de ordinul I la Asimina triloba, nu au fost
influenţate în mod direct de fertilizările aplicate, însă cele mai mari creşteri în
lungimea ramurilor, s-au obţinut la plantele fertilizate la sol (44,6 cm), iar cele mai
mici creşteri au fost obţinute la plantele fertilizate foliar (27,4 cm).
 Numărul de frunze noi formate pe ramură a fost mai mare la plantele fertilizate la
sol (31,9 buc).
14
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 Creşterile frunzelor la plantele de 5 ani a fost influenţat de fertilizările foliare.
Astfel prin aplicarea fertilizărilor foliare diferenţele de creştere în lungime la
frunze a fost de 19,9 cm, iar în lăţime a fost de 10,1 cm.
Ultimul capitol al lucrării care conţine rezultate experimentale este cel de al-VIIIlea. În acest capitol sunt prezentate rezultatele obţinute privind valoarea peisagistică a
speciei Asimina triloba. În acest sens, s-a stabilit conţinutul de pulberi sedimentabile
reţinute de frunzele speciei Asimina triloba precum şi cea reţinută de frunzele speciilor
ornamentale aflate în vecinătatea ei.
Pentru organizarea acestei experienţe, se colectează din scuarul urban Ambassador
(din municipiul Baia Mare), câte 30 de frunze de Asimina triloba şi a speciilor decorative
(Syringa vulgaris, Forsythia x intermedia, Hibiscus syriacus, Lonicera caprifolium,
Hedera helix) existente în vecinătatea ei.
Recoltarea probelor s-a realizat într-un interval de timp stabilit (la 15 zile).
Aceasta s-a efectuat în trei repetiţii şi anume: repetiţia I la data de 10.10.2014, repetiţia II
la data de 24.10.2014 şi repetiţia III la data de 7.11.2014. În urma prelucrării probelor în
laboratorul Universităţii de Nord din Baia Mare, s-a constatat că cea mai mare cantitate
de pulberi sedimentabile se regăsesc pe frunzele de Asimina triloba (0,0451 g/cm2),
urmată de cantitatea acumulată pe frunza de Hedera helix-0,0170 g praf/cm2, Forsythia x
intermedia-0,0112 g praf/cm2, Syringa vulgari-0,0089 g praf/cm2, Lonicera caprifolium0,0002 g praf/cm2 şi Hibiscus syriacus-0,0002 g praf/cm2.
În continuare, pentru stabilirea valorii peisagistice a plantei de Asimina triloba, s-a
determinat cantitatea de metale conţinute în frunza de Asimina triloba şi în substratul de
cultură al acesteia. Analiza propriu-zisă pentru determinarea concentraţiei de metal, s-a
realizat utilizând un sistem spectrofotometric Perkin-Elmer AAS 800 de adsorbţie
atomică în flacără.
Rezultatele obţinute în urma determinării conţinutului de metale din frunza de
Asimina triloba şi din substratul de cultură al plantei, evidenţiază o mare capacitate de
acumulare şi concentrare a metalelor. În acest sens, la începutul perioadei de vegetaţie
(aprilie), este semnalată o cantitate însemnată de Mg (39,09 mg/g) în frunza de Asimina
triloba.
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În ceea ce priveşte microelementele determinate, se observă că elementul Zn este
cel mai prezent în frunza de Asimina triloba (0,54 mg/g-aprilie; 0,92 mg/g-septembrie).
În substratul de cultură metalele se află în cantităţi foarte mici cu excepţia
elementului Fe (18,11 mg/g-aprilie şi 11,0 mg/g-septembrie).
În vederea stabilirii însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor care reprezintă
substratul de cultură al plantelor de Asimina triloba, s-au recoltat probe de sol de la 20-40
cm adâncime din locaţiile experimentale (Baia Mare şi Lăpuşel).
În urma constatării că particulele probelor de sol analizate au dimensiuni şi
proprietăţi diferite, s-a recurs la gruparea acestora în funcţie de mărimea lor. Proprietăţile
fizice ale solurilor din cele două locaţii experimentale sunt sintetizate şi prezentate în
Tabelul 8.3.
Tabelul 8.3./Table 8.3.
Determinări ale însuşirilor fizice pentru probele de sol analizate
Determination of physical characteristics for tests of soil analyzed

Însuşiri
fizice
Physical
characteristics

Fracţiuni granulometrice
Granulometric fractions
Nisip grosier/Rough sand
1-0,5 mm
Nisip fin/Fine sand
0,1-0,05 mm
Nisip fin/Fine sand
0,05-0,02 mm
Praf/Dust 0,02-0,002 mm
Argilă/Clay < 0,002 mm

Proba de sol
Baia Mare (%)
Baia Mare
Soil test (%)
22,70

Proba de sol
Lăpuşel (%)
Lăpuşel
Soil test (%)
9,90

42,50

42,60

10,80

16,45

10,65
13,35

13,65
17,40

În ceea ce priveşte valorile macronutrienţilor din probele de sol analizate, se
observă că în localitatea Lăpuşel cantitatea de N conţinut (0,11 mg/100g sol) este de 5 ori
mai scăzut decât în solul de Baia Mare (0,56 mg/100g sol).
De asemenea, se observă o valoare ridicată a P (730 mg/100g sol) în localitatea
Baia Mare spre deosebire de cantitatea redusă (345 mg/100g sol) determinată la proba de
sol din Lăpuşel.
Cantităţi cu o variabilitate foarte mare se obţin şi în cazul valorii K (400 mg/100g
sol în Baia Mare şi 84 mg/100g sol în Lăpuşel).
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În concluzie, se poate afirma că solul din localitatea Lăpuşel, prezintă un conţinut
scăzut în elemente esenţiale (N:0,11mg/100g sol; P:345 mg/100g sol; K:84 mg/100g sol).
În schimb, pentru proba de sol din Baia Mare, conţinutul în nutrienţi este adecvat
cerinţelor plantelor, care preferă solurile bogate în substanţe nutritive, fertile (Fig. 8.2.).
2,19

11,2

0,11

0,56

345

730

84

400

Sol Lăpuşel
Sol Baia Mare

Humus, % Azot total, %P mobil, ppm K mobil,
ppm

Fig. 8.2. Conţinutul de humus şi elemente esenţiale (N, P, K)
ale solului în cele două puncte analizate (Baia Mare şi Lăpuşel)
Fig. 8.2. Humus and essential element (N, P, K) soil content
of the two areas analyzed (Baia Mare and Lăpuşel)
În continuare se recurge la calculul statistic în vederea valorificării peisagere a
Asiminei triloba, în contextul introducerii în spaţiile verzi din municipiul Baia Mare.
Pentru efectuarea calculelor statistice şi interpretărilor aferente acestora se utilizează
Programul statistic S.P.S.S., varianta 17 (Statistical Package for the Social Sciences).
În cazul studiului organizat, indicatorii analizaţi sunt următorii:
 analiza de varianţă uni şi bifactorială (Anova uni şi bi-factorial);
 indicatorul F (raportul de varianţă) pe care îl generează. Acesta indică existenţa
unor diferenţe între diverse grupe de analiză, pornind de la anumite criterii de selecţie.
Criteriile de grupare în cadrul Anova unifactorial sunt următoarele: grupele de plante
crescute la Baia Mare şi Lăpuşel, plantele cu vârste de unu, doi şi trei ani, plante
provenite din seminţele de Asimina triloba;
 calculul regresiei ierarhice permite evaluarea ponderii cu care unul sau mai
mulţi factori cauzali contribuie la variaţia efectului. Calculul regresiei este aplicat pentru
a obţine rezultate privind creşterea plantelor de Asimina triloba după următoarele criterii:
lungimea tulpinii principale, lungimea şi numărul internodurilor şi dimensiunile
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diametrelor tulpinii principale. Aceste criterii sunt analizate în funcţie de vârsta plantei,
locaţia ei şi mărimea iniţială a plantelor.
În urma acestei analize se obţin rezultate privind capacitatea decorativă a plantelor
de Asimina triloba în diferite stadii de dezvoltare.
Pentru a cuantifica ponderea cu care cei doi factori experimentali (mărimea iniţială
a plantei, respectiv mărimea iniţială*vârsta ei) contribuie la creşterea lungimii tulpinilor
principale ale plantelor de Asimina triloba, se aplică calculul regresiei.
Printr-o comparaţie între cele două modele de predicţie (Model 1-Mărimea iniţială
a plantei şi Model 2 -Mărimea iniţială a plantei*vârsta ei ) se observă că cea mai mare
influenţă este exercitată de al doilea model de predicţie. În mod secundar, cu o
contribuţie mult mai mică, intervine primul model de predicţie.
În cazul rezultatelor privind creşterea în lungime a internodurilor la tulpinile
principale în funcţie de vârsta şi locaţia plantei, se constată că cea mai mare influenţă în
creşterea lungimii internodurilor o are vârsta plantei şi doar în mod secundar, cu o
contribuţie mult mai mică, intervine şi locaţia ei. Pentru lungimea internodului unu,
adăugarea factorului locaţie sporeşte această variaţie cu încă 1,3% (44,2% faţă de
45,5%). Pentru creşterea lungimii internodului doi, factorul „locaţia plantei” contribuie
cu încă 6,7% faţă de valoarea înregistrată sub influenţa factorului „vârsta plantei” (62%
faţă de 55,3%). Adăugarea factorului „locaţia plantei” măreşte cu 1% lungimea
internodului trei (18,2% faţă de 17,2%).
În urma analizei rezultatelor obţinute, se constată că influenţa celor doi factori
experimentali, luaţi ca un întreg, contribuie la creşterea plantelor de Asimina triloba pe
lungimea internodului doi cu ponderea cea mai semnificativă.
Pentru a determina creşterea în diametru a tulpinii principale la Asimina triloba, în
funcţie de cei doi factori experimentali (vârsta respectiv vârsta*locaţia), se aplică calculul
regresiei multiple.
În urma analizei efectuate, se observă că coeficienţii de determinare „R2” sunt
semnificativi, astfel că proporţia cu care fiecare dintre cei doi factori experimentali
participă la creşterea diametrului tulpinii principale la planta de Asimina triloba este de:
14,7% pentru diametrul bazal (R2diametru

bazal model 2
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median (R2diametru median model 2 = 0,251) şi 23,5 % pentru diametrul apical (R2diametru apical model
2=

0,235).
Analizând aceste rezultate, se constată că există un raport de proporţionalitate între

valorile coeficienţilor de determinaţie (R2), respectiv între coeficienţii de corelaţie (r), cu
praguri de semnificaţie pozitiv (p = 0,000).
Rezultatele obţinute indică faptul că factorii experimentali „vârsta şi locaţia
plantelor” sunt elementele determinante în creşterea şi dezvoltarea în diametru la cele trei
nivele măsurate ale tulpinii principale.
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