
 73 

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA AMESTECULUI NUTRITIV 
ASUPRA CALITĂŢII RĂSADURILOR DE CASTRAVEŢI 

 
RESEARCHES REGARDING THE NUTRITIVE MIXTURE INFLUENCE 

UPON THE CUCUMBER NURSERY TRANSPLANTS QUALITY 
 

Gh. HOZA, Elena DRĂGHICI  
U.Ş.A.M.V. Bucureşti 

 
Abstract: The purpose of the experience was find specufuc mixture 

formules in order to assure a well growth nurser transplant without involving 
foliare fertilisation. To achjiv that, there had been used combinations of perlit 
(which is very well porous and free of deseases and harmfull factors), manure 
and top soil (which are very to get and rich in nutritive elements). There had 
been studies on 8 variants, from which 5 of them did not need any foliar 
fertilisation. Thouse 5 variants were: manure ½+perlit ½, top soil ½+perlit ½, 
manure 1/3+perlit 2/3, manure 2/3+perlit 1/3, manure 1/3+top soil 1/3+perlit 
1/3. The nursery transplant obtained at there variants were vigoures. After 43 
days from wher they appeared they had their height between 20-27 cm, the 
diameter at the stem between 5,1 and 5,8 mm and the volume of the root system 
of 3,3-4 cm3. The vigour of the nursery transplant influenced the capacity to 
fructify of the plants. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţa s-a desfăşurat  în sectorul didactic şi experimental al Facultăţii de 

Horticultură Bucureşti, folosind mai multe combinaţii între mraniţă, pământ de ţelină şi 
perlit, rezultând opt variante experimentale, cu câte 3 repetiţii, după cum urmează: 

• V1 (martor) alcătuit din 2 părţi mraniţă, 1 parte pământ de frunze, 1 
parte pământ de ţelină şi ½  parte nisip; 

• V2  ½ mraniţă + ½ perlit; 
• V3 ½ pământ de ţelină + ½ perlit; 
• V4 2/3 perlit+1/3 mraniţă; 
• V5 2/3 perlit + 1/3 pământ de ţelină; 
• V6 1/3 perlit + 2/3 mraniţă; 
• V7 1/3 perlit + 2/3 pământ de ţelină; 
• V8 1/3 mraniţă + 1/3 pământ de ţelină + 1/3 perlit. 

Materialul biologic folosit a fost reprezentat de hibridul Levina F1.  
Cultura a fost înfiinţată în solar, prin plantarea răsadului, fiind organizată după 

metoda parcelelor subdivizate, fiecare variantă având o suprafaţă de 15 m2, cu trei 
repetiţii a câte 5 m2 fiecare.  Schema de plantare a fost la 80 cm între rânduri şi 50 cm 
între plante pe rând, rezultând o densitate de 25 000 plante la hectar. Răsadul s-a 
produs prin semănat direct în ghivece,  castravetele fiind o specie sensibilă la 
transplantare.  

Pe parcursul producerii răsadurilor s-au efectuat măsurători biometrice şi 
determinări cu privire la: dinamica răsăririi şi calcularea procentului de răsărire, 
determinarea vitezei de germinare a seminţelor, dinamica creşterii răsadurilor şi a 
formării frunzelor. La plantarea răsadurilor în solar, s-au determinat indicii de calitate 
ai răsadurilor: înălţime, număr de frunze, gradul de creştere al sistemului radicular, 



determinarea greutăţii proaspete, stabilirea vârstei răsadului etc. Lucrările de îngrijire 
aplicate răsadurilor au fost cele curente, cu precizarea că nu s-a aplicat nici o 
fertilizare fazială, cu excepţia variantelor 5 şi 7. La acestea s-a aplicat o fertilizare cu 
îngrăşământ chimic Complex 3 în concentraţie de 1 %, răsadurile prezentând 
simptome uşoare de lipsă de hrană, creşterea a fost mai slabă. 

În cultură au fost făcute observaţii şi măsurători specifice. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Procesul de germinare a seminţelor s-a declanşat după patru zile de la 

semănat în procent de 4-5 %, crescând apreciabil în următoarele zile. La unele 
variante pe o perioadă de şapte zile răsărirea s-a produs în proporţie de 80-90 %, 
spre deosebire de martor la care în acelaşi interval, răsărirea a  fost de 41 %. În 
ansamblu germinarea seminţelor a fost cuprinsă între 88 şi 96 %, fiind considerat 
un procent foarte bun. 

Reprezentând grafic procentul de germinare a seminţelor de castraveţi, la 4, 
7 şi 12 zile de la semănat, se poate observa că în prima zi de la declanşarea  
acestui proces diferenţele dintre substraturi sunt puţin evidente, după care acestea 
se accentuează până în a şaptea zi, iar apoi se atenuează. 

La sfârşitul perioadei de răsărire diferenţele sunt uşor vizibile (fig. 1), 
castravetele fiind o specie cu răsărire rapidă în condiţii optime de germinare, fapt 
care explică atenuarea diferenţelor între variantele de substrat, la sfârşitul 
germinării. 
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Fig. 1  Procentul de germinare după 4, 7 şi 12 zile de la semănat 
 

Viteza de germinare a seminţelor de castraveţi apreciată la jumătatea 
perioadei de germinare (4 zile de la declanşarea răsăririi ) a înregistrat valori 
foarte ridicate la unele variante şi anume 90 % la V8 pe o combinaţie de perlit, 
mraniţă şi pământ de ţelină câte o treime din fiecare, urmată de V2, V3, V5 şi V6 
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cu peste 80%. Valori mai mici ale vitezei de germinare s-au înregistrat la martor, 
V4 şi V7 (fig.2).  
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Fig.2  Viteza de germinare a seminţelor de castraveţi (%) 

 
Determinările efectuate în momentul plantării răsadurilor în solar (tabelul 

1), au demonstrat că, răsadurile produse la toate variantele de amestec s-au 
încadrat în limitele privind calitatea răsadurilor, însă la unele variante creşterea a 
fost ceva mai slabă.  

Tabelul 1 

Caracteristicile răsadurilor de castraveţi în momentul plantării 
Sistemul radicular 

Vari-
anta 

Înălţi-
mea 
(cm) 

Număr 
de 

frunze 

Vâr- 
sta 

(zile) 

Diame-
trul la 
colet 
(mm) 

Lungime 
(cm) 

volum 
(cm3) 

V1 (mt) 20,3 5 42 5,3 20,6 3,5 
V2 23,9 5 43 5,5 22,7 3,8 
V3 20,2 5 43 5,8 23,2 4,0 
V4 21,4 5 43 5,1 18,7 3,6 
V5 16,1 4,3 43 5,7 21,9 3,9 
V6 20,3 5 43 5,3 19,8 3,5 
V7 20,0 4,9 43 5,8 22,3 3,6 
V8 27,0 5 43 5,1 19,6 3,3 

 
Vârsta răsadurilor a fost de 43 zile la toate variantele, cu excepţia 

martorului la care răsărirea a început cu o zi mai târziu decât la celelalte variante. 
Răsadurile au fost viguroase, prezentând o grosime medie la colet de 5,1-5,8 mm. 
Creşterea părţii aeriene a fost susţinută de un sistem radicular bine dezvoltat, 
atingând o lungime de 18,7-23,2 cm şi un volum de 3,5-4 cm3.  

Din punct de vedere al conţinutului în principalele elemente nutritive s-a 
constatat că, răsadurile au fost bine aprovizionate cu elemente nutritive, ce asigură 
o creştere optimă mai ales în primele faze după plantarea la locul definitiv (tabelul 
2).  
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Conţinutul în azot nitric a fost cuprins între 112 ppm la varianta martor şi 
200 ppm la V8, acesta fiind corelat cu creşterea răsadurilor de castraveţi.  

Conţinutul în fosfor nu a înregistrat diferenţe mari între variante, totuşi cele 
mai mari valori s-au obţinut la V8, urmată de V2, V4, V3. Cele mai scăzute valori 
s-au înregistrat la V5 şi V7 unde răsadurile au prezentat o creştere mai slabă 
comparativ cu celelalte variante. 

Conţinutul în potasiu, de asemenea a înregistrat valori apropiate între 
variante, cu valori ceva mai scăzute tot la variantele V5 şi V7. 

 
Tabelul 2 

Conţinutul în NPK al răsadurilor înaintea plantării 

Varianta N_NO3
ppm 

P-PO4
ppm 

K 
ppm 

SUS ( g ) 
Rădăcina    tulpina   frunzele 

V1 (mt) 112 4200 2200 18,2 7,2 4,9 
V2 150 4450 2340 20,3 8,3 6,5 
V3 175 4125 2210 19,2 8,1 6,1 
V4 150 3695 2525 18,2 7,8 5,5 
V5 120 3580 2652 17,5 6,9 4,9 
V6 180 4040 2750 18,8 8,2 5,5 
V7 126 4000 2440 17,9 7,7 5,2 
V8 200 4540 2820 21,4 8,6 6,8 

 
Conţinutul în substanţă uscată solubilă a fost înfluenţat de organul analizat 

şi mai puţin de amestecul nutritiv folosit (tabelul 2). 
Creşterea plantelor de castraveţi în cultură s-a situat valoric între 1,7 m şi 

2,6 m înălţime, ceea ce a demonstrat că  plantele au beneficiat de condiţii de 
mediu destul de bune, asociat şi cu un ritm de creştere rapid al plantelor de 
castraveţi (tabelul 3).  

Tabelul 3 

Influenţa amestecului nutritiv asupra creşterii şi fructificării 
plantelor de castraveţi 

 

Varianta Înălţimea 
(m) 

Nr. 
lăstari 
laterali 

Nr. 
fructe 

pe 
lăstarii 
laterali 

Nr. fructe 
pe tulpina 
principală 

Total fructe 
 

plantă          m² 

V1 (mt) 1,9 8,5 17 10 27 67,5 
V2 2,5 9,4 18,8 12,1 30,9 77,3 
V3 2,2 8,3 16,6 11,3 27,9 69,8 
V4 2,3 8,9 17,8 11,4 29,2 73 
V5 1,7 7,6 15,2 8,2 23,4 58,5 
V6 2,4 8,8 17,6 11,9 29,5 73,8 
V7 1,8 7,9 15,8 8,5 24,3 60,8 
V8 2,6 9,8 19,6 12,4 32 80 
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Hibridul Levina, fiind un hibrid cu o capacitate destul de mare de 
ramificare, a format în medie un număr de 7,6-9,8  lăstari laterali. Aceştia s-au 
ciupit la două fructe, rezultând astfel un număr total de fructe pe ramificaţiile 
laterale de 15,2 – 19,6. Pe tulpina principală numărul de fructe format a variat 
între 8,2 la V5 şi 12,4 V8, în funcţie şi vigoarea plantelor respective. 

Numărul total de fructe pe plantă a fost diferit de la o variantă la alta fiind 
în mod evident influenţat atât de numărul de fructe de pe tulpina principală, cât şi 
de pe lăstarii laterali, cel mai mare număr înregistrând V8, 32 fructe, iar cel mai 
mic 23,4 fructe  V5.  

Numărul total de fructe la metru pătrat, de asemenea a fost diferit de la o 
variantă la alta, în funcţie de densitatea de plantare şi de numărul de fructe format 
pe o singură plantă. Valoric s-au format 53,5 fructe la varianta 5 şi 80 de fructe la 
varianta 8, celelalte variante având valori intermediare.  

Producţia medie calculată a înregistrat valori diferite între variante, cu toate 
că plantele din toate variantele au fost cultivate în aceleaşi condiţii de sol (tabelul 
4). Estimând producţia de fructe la m2 aceasta a înregistrat valori destul de diferite 
care au oscilat între 4,5  kg/m2 la varianta 5 şi 7  kg/m2 la varianta 8. Ţinând cont 
că, la producerea răsadurilor s-au folosit reţete diferite de amestec, dar şi de faptul 
că, în cultură toate plantele au beneficiat de aceleaşi condiţii de cultură, se poate 
spune că un rol deosebit de important în reuşita unei culturi îl are activitatea de 
producere a răsadurilor şi implicit amestecul de pământ. 

Fructe cele mai mari s-au obţinut la variantele V8 - 87,6 g, V2 -  85,4 g, iar 
cele mai mici la variantele V5 - 78,7 g, V7 - 79,1 şi martor cu 80,2 g. Calculul 
statistic cu privire la producţia de fructe de castraveţi estimată atât pe plantă, cât şi 
pe metrul pătrat, scoate în evidenţă că amestecul folosit la producerea răsadurilor 
de castraveţi a avut influenţă pozitivă, corelat cu aplicarea tuturor lucrărilor de 
îngrijire specifice acestei specii pe perioada de vegetaţie. 

Tabelul 4 

Sinteza rezultatelor privind producţia de castraveţi 

Producţia de fructe Greutatea medie a fructelor Vari-
anta kg/mp % Semni 

ficaţia g/fruct % Semni 
ficaţia 

V1 (mt) 5,3 100 mt 80,2 100 N 

V2 6,5 123 xxx 85,4 107 N 

V3 5,8 100 xxx 83,9 105 N 

V4 6,0 113 xxx 82,5 103 N 

V5 4,5 85 ooo 78,7 98 N 

V6 5,8 109 xxx 80,3 100 N 

V7 4,8 91 ooo 79,1 99 N 

V8 7,0 132 xxx 87,6 109 N 
DL   5%      0,26 kg 
DL 1%        0,36 kg 

      DL 0,1 %     0,50 kg 
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CONCLUZII 
În urma cercetărilor efectuate privind producerea răsadurilor de castraveţi 

pe diferite reţete de amestec şi în urma prelucrării şi interpretării rezultatelor, se 
desprind următoarele concluzii: 

- procesul de germinare s-a declanşat după 4 zile de la semănat la toate 
variantele, cu excepţia martorului, însă în proporţie de 4-5 %, iar după 7 zile, la 
variantele 2, 3, 5, 6 şi 8 germinarea s-a produs proporţie de 80-90 %, în timp ce 
martorul a germinat în proporţie de 41 %; 

- viteza de germinare a seminţelor a fost influenţată de amestecul folosit, 
astfel că pe amestecul format din câte o treime  perlit, pământ de ţelină şi mraniţă 
s-a înregistrat cea mai mare viteză de germinare (90%), urmată de V2,V3, V5 şi 
V6 cu peste 80%; 

- numărul de frunze formate a fost în medie de 5, cu excepţia variantei 5 la 
care s-au format în medie 4,3 frunze; 

- diametrul la colet, element ce exprimă vigoarea plantelor a depăşit la toate 
variantele 5 mm, fiind cuprins între 5,1 mm şi 5,8 mm; 

- creşterea sistemului radicular a fost influenţată de amestecul folosit prin 
porozitate diferită, stimulând mai mult sau mai puţin ramificarea rădăcinilor; 

- răsadurile produse pe amestecurile cu mai multă mraniţă au avut un sistem 
radicular ceva mai slab dezvoltat, datorită fertilităţii mai mari şi asigurării unei 
mai bune nutriţii a părţii aeriene; 

- capacitatea de fructificare a plantelor obţinute pe diferite reţete de 
amestec, a fost apropiată între variante, condiţiile de cultură uniformizând 
diferenţele existente în faza de răsad; 

- producţia de fructe estimată a fost de 23-32 de fructe /plantă, în funcţie de 
variantă, iar la metru pătrat aceasta a avariat între 58 de fructe la V5 şi 80 de 
fructe la V8. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Atanasiu N şi colab., 1998-1999  Influenţa substraturilor de cultură asupra calităţii 

fructelor de tomate şi castraveţi, Lucr. şt. UŞAMV Bucureşti, Seria B, Vol. XLI - XLII, 
, pag 39-46 

2. Hoza Gheorghiţa, 1997,  Cercetări agrochimice privind producerea răsadurilor de 
legume solano-fructoase pe diverse substraturi de cultură cu soluţii nutritive, Teză 
doctorat, Bucureşti,. 

3. Hoza Gheorghiţa, V. Popescu, El. Drăghici,  1998-1999, Cercetări privind producerea 
răsadurilor de castraveţi pe suport mineral, Lucr. şt. UŞAMV Bucureşti, Seria B, Vol. 
XLI - XLII, , pag. 51-56 

 




