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EXPLOATARE AGRICOLĂ 

 
THE INFLUENCE OF CULTIVAR X FERTILIZING TIPE X DOSE 

INTERACTION IN A SWEET PEPPER CROP FROM POLYTUNNELS, 
DURING CONVERSION AND CULTIVATION PERIOD 
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Abstract. In the last decade, ecological agriculture has seen wordwide 
exquisite advancement. This fact is being confirmed through  large cultivated 
areas and these products’ producers consumers number. From this point of 
view, Romania is not an exception. Therefore, the ecological vegetables crops 
will have the guaranteed succes as long as they will be efficient too. 

Ecological sweet pepper crop produced in polytunnels will be successful 
only if there is an adequate fertilization program and biological crop protection 
management. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost realizate în sola unui câmp de producţie legumicolă 

ecologică, din cadrul Fundaţiei Organic Agriculture Training Farm Suceava, Locaţia 
Spătăreşti. Ferma O. A. T. Farm a intrat în proces de conversie din anul 2003, fiind 
inspectată de către  Biokontrol din Ungaria (2003) şi Ecoinspect (2004-2005). 

Scopul cercetărilor a fost acela de a studia efectul interacţiunii cultivar x tip de 
îngrăşământ x doză, asupra producţiei timpurii şi totale de ardei gras Bio în solar. 

Experienţa organizată a fost de tip polifactorial (3A x 3B x 2C), în trei repetiţii. 
Factorul A reprezentat de cultivar (a1-Export, a2-Ceres, a3-Bianca F1), factorul B 
reprezintă tipul de îngrăşământ (b1-gunoi de grajd din ferme extensive, b2-compost 
matur, b3-gunoi semifermentat de bovine) iar factorul C reprezintă doza de 
îngrăşământ organic (c1-30 t/ha respectiv c2-40 t/ha). S-a avut în vedere să nu se 
depăşească cantitatea totală de N s.a./ha/an conform U.E. 2092/91 şi OUG 34/2000.  

Variantele experimentale au fost amplasate în solarii individuale de 250 m2 
fiecare. Calendaristic, plantatul s-a efectuat astfel: în 2003 pe 24 aprilie, în 2004 pe 17 
aprilie iar în 2005 pe 18 aprilie. A fost folosit răsad produs în ghivece din plastic de 
340 cm3 cu vârsta de 53-57 zile. Sămânţa şi răsadurile au fost tratate numai cu 
produse admise. S-a folosit schema de înfiinţare 90 cm x 35 cm, rezultând o densitate 
de 31.746 plante/ha. 

Producţia de ardei gras a fost înregistrată în dinamică din luna iunie până la 
sfârşitul lunii septembrie. Producţia timpurie a fost considerată pentru zona de NE a 
României, ca fiind acea producţie care se realizează până la data de 31 iulie (Stan, 
1981). 

Datele experimentale au fost prelucrate prin analiza varianţei (Săulescu şi 
Săulescu, 1967), semnificaţia diferenţelor fiind apreciată prin diferenţele limită (DL 
0,1%, DL 1% şi DL 5%) (Jităreanu, 1994). 
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REZULTATE OBŢINUTE 
• În perioada 2003 – 2005, cea mai mare producţie timpurie (tabelul 1) în 

cazul cultivarului Export, s-a realizat prin interacţiunea cu factorul compost matur 
la graduarea de 40 t/ha (17,5 t/ha), realizând diferenţe foarte semnificative (2,0 
t/ha), faţă de interacţiunea factorilor Export x gunoi de grajd din ferme extensive 
x 30 t/ha (15,5 t/ha). 

În ceea ce priveşte tipul de îngrăşământ, se observă că în cazul aceluiaşi 
cultivar, rezultate negative foarte nesemnificative s-au realizat în cazul gunoiului 
semifermentat de bovine, prin utilizarea dozelor de 30 t/ha (15,0 t/ha) şi 40 tha 
(15,6 t/ha), diferenţele fiind de -2,5 t/ha, respectiv -1,9 t/ha. 

• În cazul soiului Ceres, cea mai mare producţie timpurie s-a realizat în 
varianta când s-a utilizat compost matur, în cantitate de 40 t/ha. Diferenţe foarte 
semnificative s-au obţinut şi în variantele compost x 30 t/ ha şi gunoi din ferme 
extensive 40 t/ha, diferenţele fiind de 1,5t/ha, respectiv 1,7 t/ha. Diferenţe foarte 
nesemnificative s-au realizat în varianta fertilizată cu gunoi semifermentat 30 t/ha 
(-1,6 t/ha), respectiv -2,1t/ha. 

• Hibridul Bianca F1 a realizat în perioada luată în studiu cele mai mari 
producţii timpurii. Varianta compost x 40 t/ha a realizat cea mai mare producţie 
timpurie (19,4 t/ha) iar cele mai mici producţii timpurii au fost realizate de 
cultivarul Bianca F1, prin interacţiunea cu factorii: gunoi semifermentat x 30 t/ha 
(15,9 t/ha), gunoi din ferme extensive 30 t/ha (16,4 t/ha) şi gunoi semifermentat 
40 t/ha (16,9 t/ha). 

Din datele prezentate în tabelul 2, referitoare la influenţa interacţiunii cultivar 
x tip de îngrăşământ organic x doză aspra producţiei totale de ardei gras, se pot 
formula următoarele concluzii: 

• Cultivarul Export a realizat cea mai mare producţie totală în varianta 
fertilizată cu compost matur x 40 t/ha, realizând diferenţe foarte semnificative faţă 
de variantele fertilizate cu gunoi de grajd din ferme extensive 30 t/ha(2,1 t/ha) şi 
gunoi semifermentat 30 t/ha (2,0 t/ha). 

• Soiul Ceres, pe un fond de fertilizare cu compost matur 40 t/ha şi gunoi 
semifermentat 40 t/ha, a obţinut cele mai mari producţii, de 41,7 t/ha respectiv 
41,4 t/ha, diferenţe foarte semnificative s-au realizat faţă de varianta fertilizată cu 
gunoi de grajd din ferme extensive 30 t/ha, 1,9 t/ha, respectiv 1,6 t/ha. Diferenţe 
semnificative s-au realizat şi prin compararea cu variantele fertilizate cu compost 
x 30 t/ha (1,4 t/ha) şi gunoi semifermentat x 30 t/ha (1,2 t/ha). 

• La aceeaşi graduare a hibridul Bianca F1, s-au obţinut cele mai mari 
producţii totale de ardei gras în variantele fertilizate cu compost şi gunoi 
semifermentat, la doza de 40 t/ha. Diferenţe foarte semnificative s-au obţinut faţă 
de varianta fertilizată cu gunoi de grajd din ferme extensive, la graduarea de 30 
t/ha, 2,5 t/ha, respectiv 2,1 t/ha. 

 
 



 
 

Tabelul1 
 

Influenţa interacţiunii cultivar x tip de îngrăşământ x doză asupra producţiei timpurii la cultura 
 de ardei gras, în sistem ecologic pentru aceeaşi graduare a cultivarului 

 
Cultivarul 

Export Ceres Bianca F1Factorii 
studiaţi* Prod. 

timpurie 
(t/ha) 

Dif. 
( t/ha) 

Semni
ficaţia 

Prod. 
timpurie 

(t/ha) 

Dif. 
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

Prod. 
timpurie 

(t/ha) 

Dif.  
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

b1c2 –b1c1 16,8-15,5 1,3 x 17,5-16,0 1,5 xxx 17,7-16,4 1,3 xx 
b2c1 –b1c1 15,9-15,5 0,4  17,7-16,0 1,7 xxx 17,9-16,4 1,5 xx 
b2c2 –b1c1 17,5-15,5 2,0 xxx 18,2-16,0 2,2 xxx 19,4-16,4 3,0 xxx 
b3c1 –b1c1 15,0-15,5 -0,5  16,1-16,0 0,1  15,9-16,4 -0,5  
b3c2 –b1c1 15,6-15,5 0,1  17,0-16,0 1,0 x 16,9-16,4 0,5  
b2c1 –b1c2 15,9-16,8 -0,9  17,7-17,5 0,2  17,9-17,7 0,2  
b2c2 –b1c2 17,5-16,8 0,7  18,2-17,5 0,7  19,4-17,7 1,7 xxx 
b3c1 –b1c2 15,0-16,8 -1,8 oo 16,1-17,5 -1,4 oo 15,9-17,7 -1,8 ooo 
b3c2 –b1c2 15,6-16,8 -1,2 o 17,0-17,5 -0,5  16,9-17,7 -0,8  
b2c2 –b2c1 17,5-15,9 -1,6 o 18,2-17,7 0,5  19,4-17,9 1,5 xx 
b3c1 –b2c1 15,0-15,9 -0,9  16,1-17,7 -1,6 ooo 15,9-17,9 -2,0 ooo 
b3c2 –b2c1 15,6-15,9 -0,3  17,0-17,7 -0,7  16,9-17,9 -1,0 o 
b3c1 –b2c2 15,0-17,5 -2,5 ooo 16,1-18,2 -2,1 ooo 15,9-19,4 -3,5 ooo 
b3c2 –b2c2 15,6-17,5 -1,9 ooo 17,0-18,2 -1,2 oo 16,9-19,4 -2,5 ooo 
b3c2 –b3c1 15,6-15,0 0,6  17,0-16,1 0,9 x 16,9-15,9 1,0 x 

 
DL 5% =1.1 t/ha  DL 5%=0.8 t/ha   DL 5%=1.0 t/ha 
DL 1% =1.5 t/ha  DL 1%=1.1 t/ha   DL 1%=1.3 t/ha 
DL 0.1% =1.9 t/ha  DL 0.1%=1.5 t/ha   DL0.1%=1.7t/ha 
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Tabelul 2 
 

Influenţa interacţiunii cultivar x tip de îngrăşământ x doză asupra producţiei totale la cultura 
 de ardei gras, în sistem ecologic pentru aceeaşi graduare a cultivarului  

 
Cultivarul 

Export Ceres Bianca F1Factorii 
studiaţi* Prod. 

totală 
(t/ha) 

Dif. 
( t/ha) 

Semni
ficaţia 

Prod. 
totală 
(t/ha) 

Dif. 
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

Prod. 
totală (t/ha) 

Dif.  
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

b1c2 –b1c1 40,5-39,0 1,5 xx 40,7-39,8 0,9 x 41,2-39,8 1,4 x 
b2c1 –b1c1 39,9-39,0 0,9  40,3-39,8 0,5  40,6-39,8 0,8  
b2c2 –b1c1 41,1-39,0 2,1 xxx 41,7-39,8 1,9 xxx 42,3-39,8 2,5 xxx 
b3c1 –b1c1 39,1-39,0 0,1  40,2-39,8 0,4  40,4-39,8 0,6  
b3c2 –b1c1 40,1-39,0 1,1 x 41,4-39,8 1,6 xxx 41,9-39,8 2,1 xxx 
b2c1 –b1c2 39,9-40,5 -0,6  40,3-40,7 -0,4  40,6-41,2 -0,6  
b2c2 –b1c2 41,1-40,5 0,6  41,7-40,7 1,0 x 42,3-41,2 1,1 x 
b3c1 –b1c2 39,1-40,5 -1,4 oo 40,2-40,7 -0,5  40,4-41,2 -0,8  
b3c2 –b1c2 40,1-40,5 -0,4  41,4-40,7 0,7  41,9-41,2 0,7  
b2c2 –b2c1 41,1-39,9 1,2 x 41,7-40,3 1,4 xx 42,3-40,6 1,7 xx 
b3c1 –b2c1 39,1-39,9 -0,8  40,2-40,3 -0,1  40,4-40,6 -0,2  
b3c2 –b2c1 40,1-39,9 0,2  41,4-40,3 1,1 x 41,9-40,6 1,3 x 
b3c1 –b2c2 39,1-41,1 -2,0 ooo 40,2-41,7 -1,5 oo 40,4-42,3 -1,9 oo 
b3c2 –b2c2 40,1-41,1 -1,0 o 41,4-41,7 -0,3  41,9-42,3 -0,4  
b3c2 –b3c1 40,1-39,1 1,0 x 41,4-40,2 1,2 xx 41,9-40,4 1,5 xx 

DL 5% =1.0 t/ha   DL 5%=0.9 t/ha   DL 5%=1.1 t/ha 
DL 1% =1.4 t/ha   DL 1% =1.2 t/ha   DL 1% =1.5 t/ha 
DL 0.1% =1.8 t/ha   DL 0.1% =1.6 t/ha   DL0.1%=2.1t/ha 
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Tabelul 3 
Influenţa interacţiunii cultivar x tip de îngrăşământ x doză asupra producţiei 

 timpurii la cultura de ardei gras, în sistem ecologic pentru aceeaşi 
 graduare a tipului de îngrăşământ 

 
Tipul  de îngrăşământ 

Gunoi grajd-ferme extensive Compost matur Gunoi de grajd semifermentat Factorii 
studiaţi* Prod. 

timpurie 
(t/ha) 

Dif. 
( t/ha) 

Semni
ficaţia 

Prod. 
timpurie 

(t/ha) 

Dif. 
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

Prod. 
timpurie 

(t/ha) 

Dif.  
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

a1c2 –a1c1 16,8-15,5 1,3 xx 17,5-15,9 1,6 xx 15,6-15,0 0,6  
a2c1 –a1c1 16,2-15,5 0,7  16,9-15,9 1,0  16,2-15,0 1,2 x 
a2c2 –a1c1 17,8-15,5 2,3 xxx 18,4-15,9 2,5 xxx 17,0-15,0 2,0 xxx 
a3c1 –a1c1 16,4-15,5 0,9 x 17,9-15,9 2,0 xx 15,9-15,0 0,9  
a3c2 –a1c1 17,7-15,5 2,2 xxx 19,4-15,9 3,5 xxx 16,9-15,0 1,9 xx 
a2c1 –a1c2 16,2-16,8 -0,6  16,9-17,5 -0,6  16,2-15,6 0,6  
a2c2 –a1c2 17,8-16,8 1,0 x 18,4-17,5 0,9  17,0-15,6 1,4 x 
a3c1 –a1c2 16,4-16,8 -0,4  17,9-17,5 0,4  15,9-15,6 0,3  
a3c2 –a1c2 17,7-16,8 0,9 x 19,4-17,5 1,9 xx 16,9-15,6 1,3 x 
a2c2 – a2c1 17,8-16,2 1,6 xxx 18,4-16,9 1,5 x 17,0-16,2 0,8  
a3c1 – a2c1 16,4-16,2 0,2  17,9-16,9 1,0  15,9-16,2 -0,3  
a3c2 – a2c1 17,7-16,2 1,5 xxx 19,4-16,9 2,5 xxx 16,9-16,2 0,7  
a3c1 – a2c2 16,4-17,8 -1,4 oo 17,9-18,4 -0,5  15,9-17,0 -1,1 o 
a3c2 – a2c2 17,7-17,8 -0,1  19,4-18,4 1,0  16,9-17,0 -0,1  
a3c2 – a3c1 17,7-16,4 1,3 xx 19,4-17,9 1,5 x 16,9-15,9 1,0  

DL 5% =0.8 t/ha   DL 5%=1.2 t/ha   DL 5%=1.1 t/ha 
DL 1% =1.1 t/ha   DL 1% =1.6 t/ha   DL 1% =1.5 t/ha 
DL 0.1% =1.5 t/ha   DL 0.1% =2.2 t/ha   DL0.1%=2.0t/ha 

 
 
 
 

 883



 884

 
 

Tabelul 4 
 

Influenţa interacţiunii cultivar x tip de îngrăşământ x doză asupra producţiei totale la cultura 
 de ardei gras, în sistem ecologic pentru aceeaşi graduare a tipului de îngrăşământ 

 
Tipul  de îngrăşământ 

Gunoi grajd-ferme extensive Compost matur Gunoi de grajd semifermentat Factorii 
studiaţi* Prod. 

totală 
(t/ha) 

Dif. 
( t/ha) 

Semni
ficaţia 

Prod. 
totală 
(t/ha) 

Dif. 
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

Prod. 
totală (t/ha) 

Dif.  
(t/ha) 

Semni 
ficaţia 

a1c2 –a1c1 40,6-39,0 1,6 xxx 41,2-39,9 1,3 xx 40,1-39,1 1,0  
a2c1 –a1c1 39,8-39,0 0,8 x 40,3-39,9 0,4  40,2-39,1 1,1  
a2c2 –a1c1 40,7-39,0 1,7 xxx 41,7-39,9 1,8 xxx 41,4-39,1 2,3 xx 
a3c1 –a1c1 39,8-39,0 0,8 x 40,6-39,9 0,7  40,4-39,1 1,3  
a3c2 –a1c1 41,2-39,0 2,2 xxx 42,3-39,9 2,4 xxx 41,9-39,1 2,8 xx 
a2c1 –a1c2 39,8-40,6 -0,8 o 40,3-41,2 -0,9 o 40,2-40,1 0,1  
a2c2 –a1c2 40,7-40,6 0,1  41,7-41,2 0,5  41,4-40,1 1,3  
a3c1 –a1c2 39,8-40,6 -0,8 o 40,6-41,2 -0,6  40,4-40,1 0,3  
a3c2 –a1c2 41,2-40,6 0,6  42,3-41,2 1,1 x 41,9-40,1 1,8 x 
a2c2 – a2c1 40,7-39,8 0,9 xx 41,7-40,3 1,4 xx 41,4-40,2 1,2  
a3c1 – a2c1 39,8-39,8 0,0  40,6-40,3 0,3  40,4-40,2 0,2  
a3c2 – a2c1 41,2-39,8 1,4 xxx 42,3-40,3 2,0 xxx 41,9-40,2 1,7 x 
a3c1 – a2c2 39,8-40,7 -0,9 oo 40,6-41,7 -1,1 o 40,4-41,4 -1,0  
a3c2 – a2c2 41,2-40,7 0,5  42,3-41,7 0,6  41,9-41,4 0,5  
a3c2 – a3c1 41,2-39,8 1,4 xxx 42,3-40,6 1,7 xxx 41,9-40,4 1,5  

DL 5% =0.7 t/ha   DL 5%=0.9 t/ha   DL 5%=1.6 t/ha 
DL 1% =0.9 t/ha   DL 1% =1.2 t/ha   DL 1% =2.2 t/ha 
DL 0.1% =1.2 t/ha   DL 0.1% =1.6 t/ha   DL0.1%=2.9t/ha 
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Din datele prezentate în tabelele 3 şi 4, se pot desprinde următoarele 
concluzii: 

• În cazul utilizării gunoiului de grajd din ferme extensive, cele mai mari 
producţii timpurii s-au obţinut în cazul cultivarelor Ceres (17,8 t/ha) şi 
Bianca F1 (17,7 t/ha), când s-a folosit doza de 40 t/ha. Diferenţe foarte 
semnificative s-au obţinut faţă de interacţiunea factorilor Export x gunoi 
din ferme extensive x 30 t/ha, 2,3t/ha, respectiv 2,2t/ha. 

• Gunoiul de grajd provenit din ferme extensive a realizat cele mai mari 
producţii totale, când a fost utilizat în doză de 40t/ha, indiferent de 
cultivar. Prin interacţiunea factorului x doză x cultivar, rezultate foarte 
semnificative s-au obţinut în cazul bibridului Bianca x gunoi din ferme 
extensive x 40t/ha, faţă de varianta Export x gunoi din ferme extensive x 
30t/ha, 2,2 t/ha. Rezultate foarte semnificative faţă de aceeaşi variantă s-
au realizat şi prin interacţiunea gunoiului de grajd din ferme extensive, în 
doză de 40t/ha, cu soiurile Ceres şi Export , 1,7t/ha, respectiv 1,6t/ha. 

• Compostul folosit în cantitate de 40 t/ha, a realizat cele mai bune rezultate 
la fertilizarea cultivarelor Ceres (18,4 t/ha) şi Bianca F1 (19,4 t/ha). 
Diferenţe foarte semnificative s-au obţinut faţă de interacţiunea factorilor 
Export x compost x 30 t/ha (2,5t/ha respectiv 3,5t/ha). 

• Compostul matur folosit în doză de 40t/ha, a realizat cele mai mari 
producţii totale în toate variantele folosite. Rezultate distict semnificative 
au fost realizate în varianta Bianca x compost x 40t/ha, faţă de variantele 
Export x compost x 30t/ha (2,4t/ha), Ceres x compost x 30t/ha (2,0t/ha) şi 
Bianca x compost x 30 t/ha (1,7t/ha). 

• În cazul folosirii gunoiului de bovine semifermentat s-au realizat cele mai 
mici producţii timpurii, indiferent de cultivar. Producţii foarte şi distinct 
semnificative s-au obţinut în cazul variantelor Ceres x gunoi 
semifermentat x 40t/ha şi Bianca x gunoi semifermentat x 40t/ha, faţă de 
cultivarul Export, când a fost fertilizat cu 30t/ha gunoi semifermentat. 

• Gunoiul de grajd semifermentat aplicat în doză de 40t/ha la cultivarele 
Bianca şi Ceres, a realizat cele mai mari producţii (41,9t/ha, respectiv 
41,4t/ha), rezultate distinct semnificative fiind realizate faţă de varianta 
Export x gunoi semifermentat x 30t/ha, diferenţele fiind de 2,8 respectiv 
2,3t/ha. 

CONCLUZII 
- Hibridul Bianca F1 a realizat în perioada luată în studiu cele mai mari 

producţii timpurii. Varianta compost x 40 t/ha a realizat cea mai mare 
producţie timpurie (19,4 t/ha). 

- La aceeaşi graduare a hibridului Bianca F1, s-au obţinut cele mai mari 
producţii totale de ardei gras în variantele fertilizate cu compost şi gunoi 
semifermentat, la doza de 40 t/ha. 
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- La gunoiul de grajd din ferme extensive, cele mai mari producţii timpurii 
au fost obţinute în cazul cultivarelor Ceres (17,8 t/ha) şi Bianca F1 (17,7 
t/ha), când s-a folosit doza de 40 t/ha 

- Gunoiul de grajd provenit din ferme extensive a realizat cele mai mari 
producţii totale, când a fost utilizat în doză de 40t/ha, indiferent de 
cultivar 

- Compostul folosit în cantitate de 40 t/ha, a realizat cele mai bune rezultate 
la fertilizarea cultivarelor Ceres (18,4 t/ha) şi Bianca F1 (19,4 t/ha). 

- Rezultate distict semnificative au fost realizate în varianta Bianca x 
compost x 40t/ha, faţă de variantele Export x compost x 30t/ha (2,4t/ha), 
Ceres x compost x 30t/ha (2,0t/ha) şi Bianca x compost x 30 t/ha 
(1,7t/ha). 

- Producţii totale distinct semnificative s-au obţinut în cazul variantelor 
Ceres x gunoi semifermentat x 40t/ha şi Bianca x gunoi semifermentat x 
40t/ha, faţă de cultivarul Export, când a fost fertilizat cu 30t/ha gunoi 
semifermentat. 

- Gunoiul de grajd semifermentat aplicat în doză de 40t/ha la cultivarele 
Bianca şi Ceres, a realizat cele mai mari producţii (41,9t/ha, respectiv 
41,4t/ha), rezultate distinct semnificative fiind realizate faţă de varianta 
Export x gunoi semifermentat x 30t/ha. 
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