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INTRODUCERE 

Într-o perioadă în care se impune necesitatea creșterii producției și 

consumului de legume în stare proaspătă, în vederea asigurării de produse 

agroalimentare sigure pentru consumul uman, prin tema de cercetare abordată se va 

contribui la perfecționarea tehnologiei de cultură a vinetelor în câmp, în sistemul 

ecologic comparativ cu cel convențional având ca rezultat creșterea nivelului cantitativ 

și calitativ al producției.  

                 Vinetele reprezintă  una din speciile de legume  cultivată în țara noastră astfel 

că în culturile experimentale efectuate din partea de vest a României au fost studiate 

mai multe soiuri care au fost cultivate în sistemul conventional și cel ecologic, iar la 

cele mai productive  s-a investigat influența unor desimi diferite asupra modului de 

creștere și dezvoltare al plantelor precum și producția realizată. 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

                  Teza de doctorat este structurată în două părți (Partea I-Stadiul actual al 

cunoașterii și Partea a II-a, Contribuția personală) și cuprinde 9 capitole. Teza de 

doctorat are 142 de pagini (în care sunt incluse 19 figuri și 80 tabele), la care se adaugă 

Bibliografia și rezumatele în limba română și engleză. Bibliografia cuprinde 125 surse 

bibliografice (tratate, cărți, articole științifice, site-uri). 

STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

               Partea documentară a fost structurată în trei capitole.  În Cap. 1-Evoluția și 

importanța culturii vinetelor au fost abordate probleme legate de originea  și  aria de 

răspândire, situația culturii vinetelor pe plan mondial și în România, importanța 

vinetelor în alimentație precum și importanța terapeutică a vinetelor, În Cap. 2- 

Caracteristicile bio‐ecologice ale vinetelor în relație cu producția cantitativă și 

calitativă, au fost abordate probleme legate de particularităţile botanice si biologice 

ale vinetelor și exigențele ecofiziologice ale vinetelor. În Cap. 3-Particularițățile 

tehnologiei de cultură a vinetelor în câmp au fost  identificate problemele actuale 

privind specificul tehnologiei convenționale de cultură a vinetelor (rotația culturii, 

pregătirea terenului, înființarea culturii, lucrările de întreținere, recoltarea, 

condiționarea și păstrarea vinetelor), specificul tehnologiei ecologice de cultură a 

vinetelor (pregătirea terenului, specificul fertilizării, înființarea culturii, combaterea 

buruienilor a bolilor și dăunătorilor prin metode ecologice) 
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CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

                         Obiectivele urmărite. Obiectivul general a constat în stabilirea unor 

elemente tehnologice care să îmbunătățească parametrii cantitativi și calitativi, 

precum și posibilitățile cultivării vinetelor în sistemul ecologic, comparativ cu sistemul 

convențional de cultură. Sistemul ecologic de cultură a vinetelor asigură produse 

calitative superioare, fără rezidii de pesticide, fiind solicitate de consumatori în 

cantități din ce în ce mai mari. Deoarece producerea legumelor în sistemul ecologic  

trebuie să asigure rentabilitatea din punct de vedere economic, se impune obținerea 

unor producții cantitative și calitative care să asigure acoperirea cheltuielilor 

suplimentare necesare procesului de producție.  

              Scopul cercetărilor îl constituie furnizarea de date suplimentare celor 

cunoscute în practica productivă pentru cele două sisteme de cultură (convențional și 

ecologic), pentru realizarea unor producții superioare din punct de vedere cantitativ și 

calitativ. În cercetările întreprinse s-a urmărit influența unor factori tehnologici asupra 

creșterii plantelor, precum și asupra producției cantitative și calitative de vinete, 

realizată în condițiile pedoclimatice specifice zonei de vest a României.   

               Studiu privind influența cultivarului asupra creșterii plantelor și a producției, la 

cultura de vinete efectuată în sisteme diferite - Într-o experiență comparativă, s-a 

urmărit creșterea plantelor de vinete, producția cantitativă și calitativă,  la 10 soiuri de 

vinete, cultivate în sisteme  diferite (cultura convențională și cultură ecologică).   

              Studiu privind influența desimii plantelor asupra creșterii plantelor și a 

producției, la unele cultivare de vinte - S-a urmărit creșterea plantelor de vinete, 

producția cantitativă și calitativă, la șapte soiuri de vinete în cultură convențională 

comparativ cu cea ecologică, utilizând trei variante de desime, realizate prin asigurarea 

unor distanțe diferite între plante pe rând. Prin sporirea numărului de plante la 

unitatea de suprafață se poate influența favorabil volumul producției la unitatea de 

suprafață.  

                  Particularităţile mediului natural în care a avut loc experimentarea. 

Experiențele s-au derulat  într-o microfermă  legumicolă privată din localitatea 

Husasău de Tinca, Județul Bihor, la 36 km de municipiul Oradea, în câmpia Mersigului. 

Această localitate este situată în partea de nord-vest a României, în Câmpia de Vest, pe 

drumul județean ce leagă municipiul Oradea de județul Arad, la contactul acestuia cu 

Dealurile Piemontane Vestice, ascunsă între dealuri pe o zonă joasă. Comuna Husasău 

de Tinca are o suprafață  totală de 117 km2 , situând-o printre cele mai întinse comune 

din județul Bihor.  

                  Materialul biologic.  În anul 2017 s-au folosit  10 soiuri de vinete, iar în anul 

2018-2019 doar 7:  Zaraza, Violetta di Firenze, Carina, Black Beauty, Japanese Pickling, 

Dourga, Orange de Turquie, Monstrueuse de New York, Listada Da Gandia,  Jilo Tingua 

Verde. 

                 Organizarea experiențelor. 

                  Experiența I - Influența soiului și a sistemului de cultură la vinetele cultivate în 

câmp  a fost organizată în anul 2017, a fost de tip bifactorial, având următorii factori 
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experimentali: 

 Factorul A, cultivarul cu 10 graduări: a1- Zaraza, a2- Violetta di Firenze, a3- 

Carina, a4- Black Beauty, a5- Japanese Pickling, a6- Dourga, a7- Orange de 

Turquie, a8- Monstrueuse de New York, a9- Listada Da Gandia, a10- Jilo Tingua 

Verde; 

 Factorul B, sistemul de cultură cu 2 graduări: b1-ecologic, b2-convențional). 

                 Din combinarea factorilor experimentali au rezultat 20 de variante 

experimentale, care au fost amplasate  pe folie de 1 m lățime, având distanța între 

plante pe rând  de 0,5 m. Variantele experimentale au fost amplasate în trei repetiții, 

suprafața unei parcele variantă fiind de 3,0 m2 (180 m2 /experiență). 

                Experiența II - Infuența soiului și desimii plantelor la cultura de vinete efectuată 

în câmp, în sisteme diferite a fost realizată în perioada 2018-2019, fiind  de tip 

trifactorial cu următorii factori experimentali: 

 Factorul A, cultivarul cu 7 graduări: a1- Zaraza, a2- Violetta di Firenze, a3- Black 

Beauty, a4- Japanese Pickling, a5- Dourga, a6 -Monstrueuse de New York, a7- 

Listada Da Gandia; 

 Factorul B, desimea plantelor, cu 3 graduări: b1-34,6 mii plante/ha, b2-45,5 mii 

plante/ha, b3- 60,6 mii plante/ha. 

 Factorul C, sistemul de cultură, cu 2 graduări: c1-sistem convențional, c2-

sistem ecologic. 

           Din combinarea factorilor experimentali au rezultat 42 de variante 

experimentale,  care au fost amplasate pe  două rânduri pe folia de 1,20 m lățime, 

având distanța între rânduri pe folie de 0,70 m și între plante pe rând  de 0,50 m; 0,40 

m și 0,30 m, pentru realizarea celor trei desimi stabilite prin protocolul experimental. 

Variantele experimentale au fost amplasate în trei repetiții, suprafața unei parcele 

variantă fiind de 3,0 m2 (380 m2 /experiență). 

            Tehnologia de cultură aplicată în culturile experimentale. In cultura 

experimentală în parcela cu sistem convențional de cultură plantele premergătoare au 

fost morcov și pătrunjel, iar în parcela ecologică fasolea verde. Distanța dintre cele 

două parcele este de 50 m. In toamna anului 2016 pe toate parcelele experimentale s-a 

administrat gunoi de grajd semidescompus, provenit dintr-o gospodărie tradițională, 

în cantitate de 45 t/ha. Răsadul a fost produs conform tehnologiei convenționale și 

respectiv ecologică. S-a semănat în data de 04.03.2017 , repicatul s-a făcut în ghivece 

nutritive de 9.5x9.5x9.5. Ca și tratamente la răsaduri au fost utilizate Previcur pentru 

varianta clasică și macerat de urzică pentru cea ecologică. 

                Plantarea s-a făcut pe folie de polietilenă de culoare neagră cu lățimea de 1 m, 

iar dedesupt au fost puse în prealabil benzile de udare prin picurare. După plantare s-a 

facut o udare pentru asigurarea prinderii, iar pe timpul vegetației udarea s-a făcut ori 

de câte ori a fost nevoie. După plantare pentru prevenirea bolilor vasculare (Fusarium 

și Verticillium) s-a făcut un tratament la sol cu Topsin în parcela convențională, iar la 

cea ecologică s-a folosit un amestec de macerat de hrean cu macerat de urzică. 

                 Fertilizarea fazială s-a facut în 3 reprize, la varianta convențională folosindu-

se îngrășăminte complexe, iar la varianta ecologică s-a folosit la prima fertilizare 
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Agriful, iar la celelalte macerat de gunoi de pasăre. In cultura convențională pentru 

Antracnoza s-a făcut un tratament cu Antracol, iar în cultura ecologică s-au făcut 2 

tratamente foliare cu macerat de urzică și coada calului. Pentru dăunatori în parcela 

convențională s-a folosit Milbeknock pentru acarieni, Kalipso și Actara pentru 

Gândacul de Colorado. In parcela ecologică s-a folosit extract de usturoi pentru acarieni 

și Laser pentru Gândacul de Colorado. 

                 Tehnologia de cultură din anul 2018 și respectiv 2019, a fost foarte 

asemănătoare cu cea din anul 2017, dar cu unele diferențe. Distanța dintre cele două 

parcele a fost de 60 m. Planta premergătoare a fost fasole verde în parcela 

convențională, și castravetele în parcela ecologică. S-a semanat în data de 03.03.2018 

respectiv 05.03.2019, repicatul făcându-se în ghivece nutritive, iar ca și tratamente la 

răsaduri s-a folosit Previcur pentru varianta clasică și macerat de urzică pentru cea 

ecologică. Plantarea s-a făcut pe folie de mulcire de culoare neagră cu lațimea de 1,20 

m, iar dedesupt au fost puse benzile de udare prin picurare. Pentru asigurarea 

prinderii s-a facut o udare după plantare, iar în timpul vegetației  ori de câte ori a fost 

nevoie. În timpul perioadei de vegetație s-au efectuat lucrările specifice, similare 

anului 2017. 

              Observații și determinări efectuate: Creșterea plantelor (înălțimea plantelor, 

numărul de flori, numărul de fructe,  ritmul mediu de creștere al plantelor), Caracterele 

fructelor (greutatea medie a fructelor),  Producția de fructe (producția timpurie, 

producția totală, calitatea comercială a producției), Determinarea conținutului de 

compuși bioactivi (polifenoli, flavonoizi, antociani monomerici): 

              -Din coaja proaspătă de vinete s-au luat probe pentru, Antociani, Conținutul 

total de polifenoli (TPC), Total flavonoide (TF), Activitatea antioxidantă (FRAP). 

            - Din pulpa proaspătă de vinete s-au luat probe pentru: Conținutul total de 

polifenoli (TPC), Total flavonoide (TF),  Activitatea antioxidantă (FRAP). 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PROPRII 

              Experiența I- Studiul unor cultivare de vinete în sisteme de cultură 

diferite (anul 2017)  

              Rezultate privind influența cultivarului și a sistemului de cultură asupra creșterii 

și fructificării plantelor de vinete.  Înălțimea plantelor de vinete cultivate în sistemul 

convențional au fost diferite de la un cultivar la altul. Talia plantelor a fost mai mare la 

soiurile Zaraza, Japanese Pickling  și JiloTingua Verde, unde diferența față de medie a 

fost foarte semnificativă, din punct de vedere statistic. În sistemul ecologic talia 

plantelor a avut valoarea maximă de 71,93 cm la soiul JiloTingua Verde, unde diferența 

înregistrată comparativ cu media a fost de 20,4 cm, foarte semnificativă din punct de 

vedere statistic.  O creștere bună a fost constatată la soiurile Zaraza și Carina, diferența 

față de medie fiind distinct semnificativă, iar la soiurile Black Beauty și Japanese 

Pickling a fost semnificativă. Înflorirea și fructificarea plantelor a fost mai bună la 

cultura efectuată în sistemul convențional, unde s-a înregistrat un număr mai mare de 

boboci, flori și fructe/plantă, comparativ cu sistemul de cultură ecologic. Comparativ 
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cu media experienței, înflorirea și fructificarea a fost mai bună la soiurile Zaraza, 

Japanese Pickling,  Dourga și Monstrueuse de New York, în special la cultura efectuată 

în sistem convențional. 

                Rezultate privind influența cultivarului și a sistemului de cultură asupra 

producției de vinete. Prin practicarea sistemului de cultură ecologic producția de vinete 

a fost în medie la cele 10 soiuri, de 26,99 t/ha, iar la sistemul de cultură convențional, 

producția fost de 31,26 t/ha. Între cele două sisteme de cultură s-a înregistrat o 

diferență de 4,27 t/ha, diferența de producție fiind semnificativ negativă. Producția 

medie realizată de cele 10 soiuri, cultivate în câmp, în cele două sisteme de cultură a 

fost de 29,12 t/ha, cu limite cuprinse între 12 t/ha și 47,10 t/ha. În sistemul de cultură 

convențional producțiile au fost mai mari la soiurile Zaraza cu 32,55 %, Violetta di 

Firenze, cu 61,74%, Black Beauty cu 46,97 %, Monstrueuse de New York cu 36,33 % și 

Listada Da Gandia cu 24,65 %. În sistemul de cultură ecologic producțiile au fost mai 

mari la soiurile Zaraza cu 11,60 %, Violetta di Firenze, cu 42,85 %, Black Beauty cu 

32,21 %, Monstrueuse de New York cu 11,26 % și Listada Da Gandia cu 14,01 %, 

diferențele de producție fiind asigurate statistic. Soiul Violetta di Firenze a realizat 

producții mai mari la ambele sisteme de cultură, cu un spor de producție de 7,77 %, la 

cultura ecologică și respectiv cu 22,02 % în cazul culturii convenționale. 

                 Rezultate privind influența cultivarului asupra conținutului de compuși 

bioactivi și aupra activității antioxidante din coaja și pulpa vinetelor. Conținutul de 

antociani din coaja proaspătă a fost cuprins între 10,11 mg/100g la Carina și 38,34 mg 

/100g la Japanese Pickling. Cantitatea totală de polifenoli din coaja de vinete este 

cuprins între 182,88 mg GAE / 100g  la Orange de Turquie și 356,68 mg GAE/100g la 

Black Beauty. Cantitatea totală de flavonoide din coaja de vinete a variat între 0,00 mg 

quercitină/100g la Orange de Turquie și 900,00 mg quercitină/100g la Violetta di 

Firenze. Conținutul total de polifenoli din celuloza proaspătă a fost cuprins între 45,10 

mg GAE / 100g  la Orange de Turquie și 189,47 mg GAE / 100g la Carina. Cantitatea 

totală de flavonoid din miezul de vinete a variat între 0,00 mg quercitină/100g  la 

Orange de Turquie și 468,72 mg quercitină / 100g la cultivarul Carina. Activitatea 

antioxidantă din miezul vinetelor a variat între 8,81 mM FeS04 / g  la Orange de 

Turquie și 23,22 mM FeS04/g la Carina. S-a analizat conținutul de Vitamina C din 

cultivarurile Zaraza, Black Beauty și Japanese Pickling, și s-a constatat că au un 

conținut cuprins între 3,5 mg și 5,2 mg/100 g.p.p. Conținutul total de polifenoli din 

pulpa de vinete fiartă la abur, a fost cuprins între 91,64 mg GAE /100g  la Black Beauty 

și 145,14 mg GAE/100g la Monstrueuse de New York .  

 Cantitatea totală de flavonoide din pulpa  vinetelor gătită la abur a variat între 

476,92 mg quercitină/100g  la Zaraza și 948,72 mg quercitină / 100g la cultivarul 

Monstrueuse de New York. Activitatea antioxidantă din produsul fiert a variat între 

50,13 mM FeS04 / g  la Zaraza și 58,48 mM FeS04 / g la Monstrueuse de New York. 
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               Experiența II- Influența cultivarului și desimii plantelor de vinete 

cultivate în sisteme  diferite (media anilor 2018-2019).  

                Rezultate privind influența cultivarului, desimii plantelor și a sistemului de 

cultură asupra creșterii și fructificării plantelor de vinete. În sistemul de cultură 

convențional, înălțimea plantelor a fost cuprinsă între 45,02 cm ( soiul Monstrueuse de 

New York, cu desimea de 60,6 mii plante/ha) și 61,87 cm (soiul Japanese Pickling , 

desimea de 34,6 mii plante/ha). În sistemul de cultură ecologic, înălțimea plantelor a 

fost cuprinsă între 41,31 cm (Monstrueuse de New York, desimea de 45,5 mii 

plante/ha și 54,88 cm (Violetta di Firenze, desimea de 60,6 mii plante/ha). Diferența 

de înălțime la soiurile de vinete cultivate în cele două sisteme de cultură a fost cuprinsă 

între 1,45 cm până la 10,45 cm. Diferențele cele mai mari, de înălțime, au fost 

înregistrate la soiurile  Japanese Pickling  10,45 cm, la desimea de 34,6 mii plante/ha 

urmat de soiul Zaraza cu 8,97 cm la  desimea de 34,6 mii plante/ha. În sistemul de 

cultură convențional, numărul de fructe/plantă a fost cuprins între 2,38 bucăți  și 5,88 

bucăți.  În sistemul de cultură ecologic, numărul de fructe pe plantă a fost cuprins între 

1,75 bucăți, și 4,88 bucăți. Diferența privind numărul mediu de fructe/plantă, la 

soiurile de vinete cultivate în cele două sisteme de cultură a fost cuprins între 0,62  

până la 2,13 bucăți, în favoarea sistemului convențional de cultură. 

                Rezultate privind influența cultivarului, desimii plantelor și a sistemului de 

cultură asupra producției  de vinete.  În sistemul convențional de cultură, producția de 

vinete a fost cuprinsă între 37,4 t/ha, la soiul Japanese Pickling și 63,8 t/ha la soiul 

Violetta di Firenze. Comparativ cu media experienței, de 51,4 t/ha, producția a fost mai 

mare cu 12,61 % până la 24,09 % la soiurile Monstrueuse de New York, Dourga și 

Violetta di Firenze. La desimile sporite până la 45,5 mii plante/ha, respectiv 60,6 mii 

plante/ha nu au fost înregistrate diferențe semnificative de producție, comparativ cu 

desimea de 34,6 mii plante/ha. Din influența combinată a cultivarului și desimii 

plantelor la cultura de vinete efectuată în câmp în sistem convențional s-a constatat că 

producția a fost diferită de la un cultivar la altul fiind ușor influențată și de numărul de 

plante la unitatea de suprafață. Producțiile cele mai mari au fost înregistrate la soiurile 

Violetta di Firenze, Dourga, Zaraza  și Monstrueuse de New York. La soiul Violetta di 

Firenze, producția maximă, de 76,4 t/ha s-a înregistrat la desimea de 34,6 mii 

plante/ha, iar pe măsură ce desimea plantelor a crescut, producția s-a redus ușor.  La 

soiurile Dourga și Monstrueuse de New York producția a crescut pe măsura reducerii 

distanțelor de plantare, respectiv sporirii numărului de plante/ha.  În sistemul ecologic 

de cultură, producția de vinete a fost cuprinsă între 27,9 t/ha, la soiul Japanese Pickling 

și 54,6 t/ha la soiul Violetta di Firenze. Comparativ cu media experienței, de 44,4 t/ha, 

producția a fost mai mare cu 10,36 % până la 22,97 % la soiurile Dourga, Monstrueuse 

de New York și Violetta di Firenze. Pe măsura sporirii numărului de plante la unitatea 

de suprafață, prin reducerea distanței dintre plante pe rând de la 50 cm până la 40 cm, 

s-a constatat sporirea ușoară a producției cu până la 2,8 t/ha. Dacă în sistemul de 

cultură convențional producția cea mai mare s-a înregistrat la desimea maximă de 60,6 

mii plante/ha, în sistemul ecologic de cultură producția cea mai mare a fost la desimea 

de 45,5 mii plante/ha. Producțiile cele mai mari au fost înregistrate la soiurile Violetta 
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di Firenze, Dourga, Zaraza  și Monstrueuse de New York. La soiul Violetta di Firenze, 

producția maximă, de 60,8 t/ha s-a înregistrat la desimea de 34,6 mii plante/ha, iar pe 

măsură ce desimea plantelor a crescut, producția s-a redus ușor.  La soiurile Dourga și 

Monstrueuse de New York producția a crescut pe măsura reducerii distanțelor de 

plantare, respectiv sporirii numărului de plante/ha, până la desimea de 45,5 mii 

plante/ha. La soiul Zaraza, producția a fost mai mare la desimea de 34,6 mii plante/ha 

(51,5 t/ha). Între cele două sisteme de cultură, soiurile utilizate au înregistrat diferențe 

de producție cuprinse între 3,5 t/ha și 9,5 t/ha. Cele mai mici diferențe de producție 

constatate între cele două sisteme de cultură utilizate au fost la soiurile  Listada Da 

Gandia, Zaraza și Black Beauty, iar diferențele cele mai mari s-au constatat la soiul 

Japanese Pickling. Analizând influența combinată a soiului și a sistemului de cultură 

asupra producției s-a constatat faptul că soiurile Violetta di Firenze, Dourga și 

Monstrueuse de New York, au realizat producții superioare mediei experienței în 

ambele sisteme de cultură. La cultura convențională producția a fost superioară 

mediei, diferențele de producție fiind semnificative la toate desimile practicate în 

cultura experimentală. În cazul culturii ecologice, producțiile au fost mai reduse 

comparativ cu media variantelor, producția cea mai scăzută înregistrându-se la 

desimea cea mai mare de 60,6 mii plante/ha, rezultând astfel faptul că în culturile 

ecologice trebuie menținută o desime de maxim 45,5 mii plante/ha. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

  Concluzii privind studiul unor cultivare de vinete în sisteme de cultură 
diferite.  
               - Înălțimea plantelor de vinete cultivate în câmp în cele două sisteme de 

cultură, conventional și ecologic, a fost în medie de 53,79 cm cu limite cuprinse între 

24,01 cm și 73,72 cm.  Talia plantelor a fost mai mare la  soiul Jilo Tingua Verde, 71,93 

cm (în sistemul ecologic) și 73,72 cm (în sistemul convențional). La cultura de vinete 

realizată în sistemul convențional numărul mediu de frunze pe planta a fost de 21,85, 

înregistrându-se un număr mai mare (26,25-26,50) la soiurile Violetta di Firenze, 

Japanese Pickling și Dourga, diferențele față de medie fiind foarte semnificative 

                 - Înflorirea și fructificarea plantelor a fost mai bună la cultura efectuată în 

sistemul convențional, unde s-a înregistrat un număr mai mare de boboci, flori și 

fructe/plantă, comparativ cu sistemul de cultură ecologic. Comparativ cu media 

experienței, înflorirea și fructificarea a fost mai bună la soiurile Zaraza, Japanese 

Pickling,  Dourga și Monstrueuse de New York, în special la cultura efectuată în sistem 

convențional. 

                     - În sistemul de cultură convențional producțiile au fost mai mari la soiurile 

Zaraza cu 32,55 %, Violetta di Firenze, cu 61,74%, Black Beauty cu 46,97 %, 

Monstrueuse de New York cu 36,33 % și Listada Da Gandia cu 24,65 %.  În sistemul de 

cultură ecologic producțiile au fost mai mari la soiurile Zaraza cu 11,60 %, Violetta di 

Firenze, cu 42,85 %, Black Beauty cu 32,21 %, Monstrueuse de New York cu 11,26 % și 

Listada Da Gandia cu 14,01 %, diferențele de producție fiind asigurate statistic.  
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               - Conținutul de antociani din coaja proaspătă a fost cuprins între 10,11 

mg/100g la Carina și 38,34 mg/100g la Japanese Pickling.  Cantitatea  totală  de 

polifenoli din coaja de vinete este cuprins între 182,88 mg GAE/100g  la Orange de 

Turquie și 356,68 mg GAE/100g la Black Beauty.  Cantitatea totală de flavonoide din 

coaja de vinete a variat între 0,00 mg quercitină/100g la Orange de Turquie și 900,00 

mg quercitină/100g la Violetta di Firenze. Activitatea antioxidantă determinată prin 

metoda FRAP a variat între 25,33 mM FeS04/g la cultivarul Orange de Turquie și 58,35 

mM FeS04/ g la Monstrueuse de New York. 

                - Cantitatea totală de flavonoide din miezul de vinete a variat între 0,00 mg 

quercitină/100g  la Orange de Turquie și 468,72 mg quercitină/100g la cultivarul 

Carina. Conținutul total de polifenoli din pulpa de vinete fiartă la abur, a fost cuprins 

între 91,64 mg GAE/100g  la Black Beauty și 145,14 mg GAE/100g la Monstrueuse de 

New York.  Cantitatea totală de flavonoide din pulpa  vinetelor gătită la abur a variat 

între 476,92 mg quercitină/100g  la Zaraza și 948,72 mg quercitină / 100g la cultivarul 

Monstrueuse de New York. Activitatea antioxidantă din produsul fiert a variat între 

50,13 mM FeS04 / g  la Zaraza și 58,48 mM FeS04 / g la Monstrueuse de New York. 

                   Concluzii privind influența cultivarului și desimii plantelor de vinete 

cultivate în sisteme  diferite 

                  - Înălțimea plantelor a fost influențată de cultivarul utilizat, de numărul de 

plante/ha precum și de sistemul de cultură practicat. În sistemul de cultură 

convențional, înălțimea plantelor a fost cuprinsă între 45,02 cm ( soiul Monstrueuse de 

New York, cu desimea de 60,6 mii plante/ha) și 61,87 cm (soiul Japanese Pickling , 

desimea de 34,6 mii plante/ha).  În sistemul de cultură ecologic, înălțimea plantelor a 

fost cuprinsă între 41,31 cm (Monstrueuse de New York, desimea de 45,5 mii 

plante/ha și 54,88 cm (Violetta di Firenze, desimea de 60,6 mii plante/ha). 

                - În sistemul de cultură convențional, numărul de fructe/plantă a fost cuprins 

între 2,38 bucăți  și 5,88 bucăți. În sistemul de cultură ecologic, numărul de fructe pe 

plantă a fost cuprins între 1,75 bucăți și 4,88 bucăți. Diferența privind numărul mediu 

de fructe/plantă, la soiurile de vinete cultivate în cele două sisteme de cultură a fost 

cuprins între 0,62  până la 2,13 bucăți, în favoarea sistemului convențional de cultură. 

                - În sistemul convențional de cultură, producția de vinete a fost cuprinsă între 

37,4 t/ha, la soiul Japanese Pickling și 63,8 t/ha la soiul Violetta di Firenze. Din 

influența combinată a cultivarului și desimii plantelor la cultura de vinete efectuată în 

câmp în sistem convențional s-a constatat că producția a fost diferită de la un cultivar 

la altul fiind ușor influențată și de numărul de plante la unitatea de suprafață. 

              - În sistemul convențional de cultură, producțiile cele mai mari au fost 

înregistrate la soiurile Violetta di Firenze, Dourga, Zaraza și Monstrueuse de New York. 

La soiul Violetta di Firenze, producția maximă, de 76,4 t/ha s-a înregistrat la desimea 

de 34,6 mii plante/ha, iar pe măsură ce desimea plantelor a crescut, producția s-a 

redus ușor.  La soiurile Dourga și Monstrueuse de New York producția a crescut pe 

măsura reducerii distanțelor de plantare, respectiv sporirii numărului de plante/ha. 

               - În sistemul ecologic de cultură, producția de vinete a fost cuprinsă între 27,9 

t/ha, la soiul Japanese Pickling și 54,6 t/ha la soiul Violetta di Firenze. Din  influența 
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unilaterală a desimii plantelor asupra producției, la vinetele cultivate în câmp aplicând 

tehnologia ecologică de cultură a rezultat  că producția a fost cuprinsă între 43,1 t/ha 

la desimea de 60,6 mii plante/ha și 46,5 t/ha, la desimea de 45,5 mii plante/ha. 

                 - La cultura efectuată în sistem ecologic, pe măsura sporirii numărului de 

plante la unitatea de suprafață, prin reducerea distanței dintre plante pe rând de la 50 

cm până la 40 cm, s-a constatat sporirea ușoară a producției cu până la 2,8 t/ha. 

Reducerea distanței de plantare la 30 cm între plante/rând a determinat diminuarea 

producției comparativ cu variantele plantate la 40 cm între rânduri. 

                  - În sistemul ecologic de cultură, producțiile cele mai mari au fost înregistrate 

la soiurile Violetta di Firenze, Dourga, Zaraza și Monstrueuse de New York. La soiul 

Violetta di Firenze, producția maximă, de 60,8 t/ha s-a înregistrat la desimea de 34,6 

mii plante/ha, iar pe măsură ce desimea plantelor a crescut, producția s-a redus ușor.  

La soiurile Dourga și Monstrueuse de New York producția a crescut pe măsura 

reducerii distanțelor de plantare, respectiv sporirii numărului de plante/ha, până la 

desimea de 45,5 mii plante/ha. 

             - Între cele două sisteme de cultură, soiurile utilizate au înregistrat diferențe de 

producție cuprinse între 3,5 t/ha și 9,5 t/ha. Cele mai mici diferențe de producție 

constatate între cele două sisteme de cultură utilizate au fost la soiurile  Listada Da 

Gandia, Zaraza și Black Beauty. 

                Recomandări privind efectuarea culturilor de vinete în sisteme diferite 

               - Dintre cele 10 soiuri experimentale, pentru  sistemul de cultură convențional  

se recomandă cultivarea soiurilor Violetta di Firenze (spor de producție 61,74%) , 

Black Beauty (spor de producție 46,97 %),  Zaraza (spor de producție  32,55 %), 

Monstrueuse de New York (spor de producție de 36,33 %) sau Listada Da Gandia (spor 

de producție 24,65 %).  

                - Pentru  sistemul de cultură ecologic se recomandă cultivarea soiurilor 

Violetta di Firenze (spor de producție 42,85%) , Black Beauty (spor de producție 32,21 

%), Listada Da Gandia (spor de producție 14,01 %),  Zaraza (spor de producție  11,60 

%) sau Monstrueuse de New York (spor de producție de 11,26 %). 

               - În culturile convenționale desimea plantelor poate fi sporită de la 34,6 mii 

plante/ha, până la 45,5 mii palnte/ha sau chiar până la 60,6 mii plante/ha, în funcție de 

creșterea vegetativă a soiurilor utilizate, asigurându-se diferențe de producție 

semnificative. 

               -La cultura efectuată în sistem ecologic, se recomandă utilizarea unor desimi 

mai reduse deoarece, pe măsura sporirii numărului de plante la unitatea de suprafață, 

prin reducerea distanței dintre plante pe rând de la 50 cm până la 40 cm, s-a constatat 

sporirea ușoară a producției cu până la 2,8 t/ha. Reducerea distanței de plantare la 30 

cm între plante/rând a determinat diminuarea producției comparativ cu variantele 

plantate la 40 cm între rânduri. 

 

 
 
 
 


