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The most significant vegetables of our agriculture (tomatoes, peppers, 
egg-plants, cabbage, cauliflower, cucumbers, and salad) are cultivated by 
seedlings. The study of germination and evolution for some vegetables 
species grown on different organic substrates represents an important 
preoccupation. The specialists are trying to improve the seedlings 
sustainable growing technologies in the circumstances of an alarming price 
increase for fuel and energy.  
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările asupra producerii răsadurilor de legume pe diferite substraturi 
organice au avut loc în solariile încălzite cu sobe cu deşeuri lemnoase ce proveneau de 
la fabrica de lădiţe, în comuna Gropeni, judeţul Brăila. Astfel, s-a organizat o experienţă  
pentru fiecare specie luată în studiu : tomate, ardei gras, castraveti şi salată. 

Experienţa organizată a fost de tip bifactorial (3A x 4B), în trei repetiţii.  
La tomate, factorul A a fost reprezentat de cultivar: a1- Dacia, a2- Magnus F1, a3- 

Belladona F1, iar factorul B este reprezentat de substratul de semănat: b1- turbă, b2- 
rumeguş de plop, b3- mraniţă din gunoiul de ovine şi  b4 -amestec mraniţă din gunoiul 
de ovine şi rumeguş de plop 1:1. 

Pentru ardeiul gras, factorul A a fost reprezentat de cultivar: a1- Galben superior, 
a2- Bianca F1, a3- Ohad F1  iar factorul B este reprezentat de substratul de semănat:   
b1- turbă, b2- rumeguş de plop, b3- mraniţă din gunoiul de ovine şi  b4 -amestec mraniţă 
din gunoiul de ovine şi rumeguş de plop 1:1. 

La castraveţi, factorul A a fost reprezentat de cultivar: a1- Cornishon, a2- Donja 
Mix F1, a3- Levina F1 ,iar factorul B este reprezentat de substratul de semănat:  b1- 
turbă, b2- rumeguş de plop, b3- mraniţă din gunoiul de ovine şi  b4 -amestec mraniţă din 
gunoiul de ovine şi rumeguş de plop 1:1. 

Pentru salată, factorul A a fost reprezentat de cultivar: a1- Jessy, a2- Grandi 
Laghi, a3- Hans, iar factorul B a fost reprezentat de substratul de semănat:  b1- turbă, 
b2- rumeguş de plop, b3- mraniţă din gunoiul de ovine şi b4 -amestec mraniţă din gunoiul 
de ovine şi rumeguş de plop 1:1. 

Germinaţia pentru toate cele patru specii a fost comparată cu germinaţia 
standard (germinaţia ITCSMS). 

Calendaristic semănatul s-a efectuat astfel: 10.03-15.03 pentru tomate, ardei 
gras, ţelină şi salată şi între15.03-18.03 pentru castraveţi. 
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Producerea răsadurilor s-a efectuat după principiile agriculturii sustenabile.  
Seminţele au fost semănate  în platouri alveolare de 125 cm3 /alveolă. În fiecare alveolă 
s-a semănat o singură sămânţă, apoi s-a udat cu apă pulverizată foarte fin la 60 oC şi 
s-a tratat cu Super Champ-0,3 %. Platourile alveolare au fost paletizate în camera de 
germinaţie, asigurându-se condiţii optime de temperatură şi umiditate. După germinare, 
paletele au fost mutate într-un solar individual, unde temperatura s-a menţinut la 16 – 
17 oC ziua şi 14 – 15oC noaptea.   

Fertilizarea răsadurilor s-a efectuat săptămânal cu must de gunoi de pasăre 
diluat cu apă în proporţie de 1:10.  

Datele experimentale au fost prelucrate prin analiza varianţei (Săulescu şi 
Săulescu). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În perioada 2006-2008, în cadrul acestei serii de experienţe, s-au efectuat 
determinări pe specii, stabilindu-se procentul de plante răsărite, precum şi evoluţia 
răsadurilor. Rezultatele experimentale din cadrul fiecarei variante sunt prezentate 
în tabelele 1 - 4. 

 Experienţe la tomate 
Din datele cuprinse în tabelul 1 se observă că în toate variantele la care 

substratul de germinaţie a fost turba (a1b2, a2b2, a3b2), germinaţia medie a 
seminţelor a fost cuprinsă între 89.22%, la soiul Dacia şi 96.66% la Magnus F1, iar 
diferenţele faţă de martor (a1b1, a2b1, a3b1) au fost de - 0.87% la soiul Dacia şi -
1.03% la Belladona F1. 

Tabelul 1 
Germinaţia seminţelor de tomate în funcţie de substrat 2006-2008 (%) 

Varianta Germinatia 
(%) 

± dif. faţă 
de martor 

(%) 

SE
MNIFICAŢIA DL 

A1 

Mt 90.00 0.00  
DL 5%=1.15 
DL 1%=1.67 
DL 0.1%=2.51 

B1 89.22 -0.87  
B2 76.20 -11.81 ooo 
B3 74.55 -12.07 ooo 
B4 75.77 -11.87 ooo 

A2 

Mt 97.66 0.00  
DL 5%=1.42 
DL 1%=2.07 
DL 0.1%=3.10 

B1 96.66 -1.03  
B2 86.00 -13.55 ooo 
B3 81.55 -19.75 ooo 
B4 82.33 -18.62 ooo 

A3 

Mt 95.66 0.00  
DL 5%=1.62 
DL 1%=2.36 
DL 0.1%=3.55 

B1 94.88 -0.82  
B2 85.55 -13.87 ooo 
B3 73.11 -30.84 ooo 
B4 81.33 -17.61 ooo 

În cazul celorlalte variante, rumeguşul de plop (b3), mraniţa din gunoi de 
ovine (b4) şi amestecul 1:1 mraniţă oaie şi rumeguş de plop (b5), germinaţia medie 
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a fost cuprinsă între 86% (în cazul în care substratul a fost rumeguş de plop (a2b3)) 
şi 73.11% (pentru substratul din mraniţă de oaie (a3b4)), diferenţele faţă de martor 
au fost cuprinse în intervalul 13.55-30.84%, fiind întotdeauna foarte 
nesemnificative. 

Sub aspectul evoluţiei răsadurilor de tomate semănate pe diferite substraturi 
organice, din datele experimentale rezultă că cele trei cultivaruri semănate în turbă 
s-au comportat normal (sub aspectul uniformităţii răsăririi şi creşterii), faţă de 
celelalte variante de substraturi la care răsărirea a fost relativ eşalonată (întârziere 
de 2-3 zile), iar creşterile ulterioare foarte deficitare: plante pipernicite cu aspect 
clorotic, frunze puţine, subţiri, cu evidente simptome de carenţe. 

 Experienţe la ardei gras 
Din datele prezentate în tabelul 2 se constată că numai la variantele la care 

substratul de germinaţie a fost turba (a1b2, a2b2, a3b2), germinaţia medie a 
seminţelor în cei trei ani de studiu a fost cuprinsă între 90.0% la soiul Galben 
superior şi 96.11% la hibridul Bianca F1, diferenţele faţă de martor (a1b1, a2b1, a3b1)  
fiind nesemnificative (-0.57 % la Bianca F1şi -1.11 % la Galben superior). 

Pentru celelalte variante, rezultatele obţinute în cazul folosirii  rumeguşului 
de plop (b3), au fost cuprinse între -5.14-6.63%; pentru mraniţa din gunoiul de 
ovine (b4)  -6.36-6.38%, iar pentru amestec 1:1 mraniţă oaie şi rumeguş de plop 
(b5) , -5.77-8.48%, diferenţele faţă de martor întotdeauna foarte nesemnificative. 

În ceea ce priveşte evoluţia răsadurilor de ardei gras, se constată că la 
variantele la care substratul de germinare a fost rumeguşul de plop (b3), mraniţa de 
oaie (b4) şi amestec 1:1 mraniţă oaie şi rumeguş de plop (b5), germinaţia a avut o 
întârziere de 2-4 zile, răsărire neuniformă, creşteri reduse, frunzele clorotice. 

 
Tabelul 2 

Germinaţia seminţelor de ardei gras în funcţie de substrat 2006-2008 (%) 

Varianta Germinatia 
(%) 

± dif. faţă de 
martor (%) Semnificaţia DL 

A1 Mt 91.00 Mt  
DL 5%=1.61 
DL 1%=2.35 
DL 0.1%=3.52 

B1 90.00 -1.11  
B2 86.55 -5.14 ooo 
B3 85.22 -6.78 ooo 
B4 83.88 -8.48 ooo 

A2 Mt 96.66 Mt  
DL 5%=1.11 
DL 1%=1.61 
DL 0.1%=2.43 

B1 96.11 -0.57  
B2 91.22 -5.96 ooo 
B3 90.88 -6.36 ooo 
B4 91.33 -5.77 ooo 

A3 Mt 96.66 Mt  
DL 5%=1.39 
DL 1%=2.1 
DL 0.1%=3.02 

B1 95.77 -0.8  
B2 90.88 -6.36 ooo 
B3 90.77 -6.48 ooo 
B4    
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 Experienţe la castraveţii de tip cornishon 
Analizând datele din tabelul 3, comparând rezultatele obţinute pentru fiecare 

variantă de substrat faţă de martor (a1b1 =96.66%, a2b1= 97.66%, a3b1=97.66%)   se 
constată că numai la variantele la care substratul de germinaţie a fost turba (a1b2, 
a2b2, a3b2), germinaţia medie a seminţelor în cei trei ani de studiu a fost cuprinsă 
între 96.55% la soiul Cornishon şi 97.66% la hibrizii Donja Mix F1 şi Levina F1, 
diferenţele faţă de martor au fost de  -0.11 % la Cornishon şi –0.45 % la Donja Mix 
F1şi Levina , fiind nesemnificative. 

Pentru variantele la care substratul a fost rumeguş (a1b3, a2b3, a3b3), 
germinaţia a fost cuprinsă în intervalul 95.44-96.88% iar diferenţele faţă de martor 
au fost cuprinse în intervalul -0.80-1.27%. 

În cazul folosirii mraniţei de oaie (b4) şi a amestecului din mraniţă de oaie şi 
rumeguş de plop (b5), germinaţia a fost cuprinsă în intervalul 90.88-91.66%, 
respectiv 93.33-94.88%. 

Referitor la evoluţia răsadurilor de castraveţi, se constată că cele trei 
cultivaruri semănate în turbă s-au comportat normal fată de celelate variante în 
ceea priveşte durata perioadei de germinaţie, precum şi evoluţia ulterioară a 
răsadurilor. Variantele la care substratul de germinare a fost rumeguşul de plop 
(b3), mraniţa de oaie (b4) şi amestec 1:1 mraniţă oaie şi rumeguş de plop (b5), 
germinaţia a avut o întârziere de 2-4 zile, răsărire neuniformă, creşteri reduse, 
frunzele clorotice, toate plantele fiind pipernicite.  

 
Tabelul 3 

Germinaţia seminţelor de castraveţi în funcţie de substrat 2006-2008 (%) 

Varianta Germinaţia 
(%) 

± dif. faţă de 
martor (%) Semnificaţia DL 

A1 Mt 96.66 Mt  
DL 5%=0.76 
DL 1%=1.11 
DL 0.1%=1.67 

B1 96.55 -0.11  
B2 95.44 -1.27 oo 
B3 91.66 -5.45 ooo 
B4 94.88 -1.87 ooo 

A2 Mt 97.66 Mt  
DL 5%=0.67 
DL 1%=1.12 
DL 0.1%=1.48 

B1 97.22 -0.45  
B2 96.88 -0.80 oo 
B3 91.22 -7.05 ooo 
B4 93.33 -4.63 ooo 

A3 Mt 97.66 Mt  
DL 5%=0.76 
DL 1%=1.12 
DL 0.1%=1.68 

B1 97.22 -0.45  
B2 96.33 -1.38 oo 
B3 90.88 -7.46 ooo 
B4 93.66 -4.27 ooo 

 Experienţe la salată 
Analizând rezultatele prezentate în tabelul 4, se observă că în toate 

variantele la care substratul de germinaţie a fost turba (a1b2, a2b2, a3b2), germinaţia 
medie a seminţelor în cei trei ani de cercetări a fost cuprinsă între 89.44%, la soiul 
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Jessy şi 90.55% la soiul Hans, iar diferenţele faţă de martor (a1b1, a2b1, a3b1) au fost 
de - 0.86% la soiul Hans şi -1.09% la Grandi Laghi, fiind nesemnificative. 

Variantele semănate în rumeguşul de plop (b3) au înregistrat valori cuprinse 
între -1.88% la soiul Hans cu asigurare statistică distinct nesemnificativă şi 3.17% 
la soiul Grandi Laghi. Variantele semănate în mraniţă de oaie (b4) au avut valori ale 
germinaţiei foarte scăzute 67.11- 71 %, iar diferenţele faţă de martor au fost situate 
în intervalul 28.63- 34.59%. 

Sub aspectul evoluţiei răsadurilor de salată semănate pe diferite substraturi 
organice, cele trei cultivaruri semănate în turbă s-au comportat normal (sub 
aspectul uniformităţii răsăririi şi creşterii), faţă de celelalte variante de substraturi 
la care răsărirea a fost relativ eşalonată (întârziere de 2-3 zile), iar creşterile 
ulterioare fiind foarte deficitare. 

Tabelul 4 
Germinaţia seminţelor de salată în funcţie de substrat 2006-2008 (%) 

Varianta Germinatia 
(%) 

± dif. faţă de 
martor (%) Semnificaţia DL 

A1 

Mt 90.33 Mt  
DL 5%=3.82 
DL 1%=5.56 
DL 0.1%=8.34 

B1 89.55 -0.87  
B2 88.11 -2.51  
B3 67.77 -33.28 ooo 
B4 82.33 -9.71 ooo 

A2 

Mt 90.33 Mt  
DL 5%=2.03 
DL 1%=2.96 
DL 0.1%=4.44 

B1 89.44 -0.99  
B2 87.55 -3.17 oo 
B3 67.11 -34.59 ooo 
B4 82.88 -8.98 ooo 

A3 

Mt 91.33 Mt  
DL 5%=1.14 
DL 1%=1.66 
DL 0.1%=2.49 

B1 90.55 -0.86  
B2 88.66 -1.88 oo 
B3 71.00 -28.63 ooo 
B4 83.77 -9.02 ooo 

CONCLUZII 

Rezultatele obţinute în cei trei ani de cercetare permit formularea 
următorelor concluzii: 

Tomate 
 Substraturile de germinaţie utilizate (exceptând variantele cu 
turbă) s-au remarcat prin valorile de germinaţie scăzute fată de martor  -
11.81-30.84%; 
 Turba folosită ca substrat de înrădăcinare şi creştere a răsadurilor a 
determinat realizarea celor mai bune rezultate 89.22-96.66% în ceea ce 
priveşte germinaţia; 
 Mraniţa din gunoi de ovine, rumeguşul de plop, cât şi combinaţia 
dintre acestea nu asigură creşterea normală a răsadurilor; 
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Ardei gras 
 Cele mai bune rezultate s-au obţinut în cazul în care s-a utilizat 
turba ca substrat de germinaţie şi creştere 90-96.11%; 
 Folosirea mraniţei de oaie (pH 8.27), a rumeguşului de plop, 
precum şi a combinaţiei dintre acestea au determinat procente scăzute de 
germinaţie 83.88-91.33%; 
 Plantele care au evoluat pe substrat de turbă au avut o creştere 
normală, în comparaţie cu celelate variante la care răsărirea a fost 
neuniformă,  creşterea încetinită, iar plantele cu carenţe. 

Castraveţi 
 Ca şi în cazul tomatelor şi a ardeilor graşi, şi la castraveţi cele mai 
bune rezultate s-au realizat în cazul folosirii turbei ca substrat de 
germinaţie, înregistrându-se o creştere de 96.55-97.22%; 
 Rumeguşul folosit ca substrat de germinaţie a determinat obţinerea 
unor diferenţe de -1.80-1.38% faţă de martor, însă în evoluţia ulterioară 
a răsadurilor s-au observat aspecte de carenţă şi diminuarea 
considerabilă a taliei plantelor. 

Salată 
 În mod similar cu speciile mai sus analizate, numai variantele la 
care turba a fost substrat de germinaţie şi creştere, rezultatele au fost de 
89.44-90.55%, rumeguşul şi mraniţa (pH 8.27) au indus procente mici de 
germinaţie 88.11-67.11%, precum şi o creştere foarte redusă a plantelor 
(2-3cm). 
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