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REZUMAT

Suprafeţele şi producţiile floricole înregistrează la nivel mondial o creştere continuă,
cu mici excepţii determinate atât de cererea tot mai mare de flori cât şi de veniturile
ridicate care se obţin prin valorificarea producţiei.
în ţara noastră, dintre plantele floricole cultivate în c â m p , gladiola se situează ca
pondere pe un loc de frunte alături de lalea şi crizanteme. Datorită posibilităţii de eşalonare
a înfloritului

cu soiuri care au perioade diferite de înflorire, gladiola domină

piaţa

autohtonă de flori tăiate pe toată durata verii. Florile de gladiola sunt foarte apreciate de
iubitorii de flori datorită inflorescenţelor viguroase, cu flori n u m e r o a s e de forme şi culori
variate care au durată lungă de menţinere a calităţii atât pe plantă cât şi ca floare tăiată.
Condiţiile de mediu din ţara noastră favorabile culturii gladiolei asigură perspectiva
valorificării materialului săditor nu numai pentru consumul intern ci şi pe piaţa externă.
In ultimii ani au fost create soiuri noi de gladiola, unele din ele concurând ca valoare
decorativă a inflorescenţelor cu cele provenite din import.
Lucrarea de faţă abordează un sortiment alcătuit din creaţii noi autohtone şi soiuri de
provenienţă olandeză, pentru evaluarea biologică şi ornamentală a acestora în condiţiile
ecologice ale zonei de nord-vest a capitalei, în scopul recomandării în cultură a celor cu
grad m a r e de adaptabilitate. De asemenea, a d u c e îmbunătăţiri la tehnologia de producere a
materialului săditor folosită curent de cultivatorii acestei specii.
Prima parte a lucrării este constituită din studii d o c u m e n t a r e foarte a m p l e , care aduc
la zi cercetările efectuate la nivel mondial şi în ţara noastră cu privire la specia abordată.
In primul capitol al tezei de doctorat sunt prezentate sintetic suprafeţele cultivate cu
flori la nivel mondial şi în ţara noastră, precum şi cele ocupate de gladiola

pentru

producerea de tuberobulbi pe glob. De asemenea este prezentat consumul de flori tăiate şi
valoarea de piaţă a acestora în Europa, comerţul internaţional cu flori tăiate şi material
săditor de gladiola de provenienţă olandeză.
In al doilea capitol sunt prezentate particularităţile morfologice şi biologice ale
speciilor

şi cultivarurilor

de gladiola, detaliindu-se

biologia

creşterii

şi

dezvoltării

plantelor, procesul de înflorire şi fiziologia florilor. Gladiola fiind o plantă geofită, cu
perioada de repaus pe durata iernii, un volum important din literatura studiată s-a referit la
repausul materialului săditor, iar în lucrare se prezintă nivelul cercetărilor efectuate pe plan
mondial şi naţional cu privire la acest aspect. De asemenea, se prezintă situaţia actuală

privind sortimentul de cultivaruri de gladiolă, criterii de clasificare a acestora şi cerinţele
impuse în lucrările de ameliorare a soiurilor.
Următorul capitol vizează aspecte ale cercetărilor efectuate la nivel mondial şi în ţara
noastră cu privire la originea, evoluţia şi relaţiile gladiolei cu factorii de mediu.
în capitolul al patrulea sunt prezentate realizările obţinute în tehnologia producerii
florilor

de gladiolă, abordându-se aspecte privind dirijarea înfloririi care se referă atât la

grăbirea înfloririi cu tehnici de programare a acestui proces şi de forţare cât şi la întârzierea
înfloririi, cu prepararea tuberobulbilor destinaţi acestui scop,
valorificarea

fiorilor.

finalizate

cu recoltarea şi

De asemenea sunt prezentate metodele de înmulţire a gladiolelor,

tehnologia producerii materialului săditor şi păstrarea acestuia după recoltare.

După

prezentarea aspectelor economice privind producerea tuberobulbilor de gladiolă, studiul
d o c u m e n t a r se încheie cu concluzii utile, sugerând cercetări care necesită atenţia în viitor
asupra plantelor de gladiolă.
Partea a doua a lucrării debutează cu capitolul 5 care prezintă scopul şi obiectivele
cercetărilor proprii, materialul biologic folosit, metodele şi condiţiile de cercetare şi
programul experimental.
Cercetările s-au făcut în scopul evaluării unor soiuri de gladiolă cultivate în condiţiile
ecologice ale Câmpiei de Sud a României (partea de Nord-Vest a capitalei) şi al optimizării
producerii materialului săditor.
Principalele obiective au fost precizarea însuşirilor biologice şi estetice în condiţii
locale specifice, influenţa mărimii cormilor şi a unor tratamente aplicate lor înainte de
plantare asupra producţiei de fiori şi cornii şi stabilirea sistemului de fertilizare minerală în
producerea materialului săditor (cormilor).
Materialul biologic folosit a constat în 7 soiuri româneşti create la I C D L F Vidra şi 9
soiuri de provenienţă olandeză cultivate sporadic în România.
Rezultatele proprii obţinute în cercetare sunt prezentate în capitolele 6, 7 şi 8. Astfel
în capitolul 6, care cuprinde cel mai mare volum al cercetărilor proprii, se prezintă
rezultatele obţinute cu privire la evaluarea biologică şi ornamentală a unui sortiment de 16
cultivaruri de gladiolă, în capitolul 7 sunt prezentate rezultatele obţinute cu privire la
influenţa

mărimii materialului săditor, a hidratării acestuia înainte de plantare şi a

distanţelor de plantare asupra producţiei de cormi şi calităţii acesteia, iar în capitolul 8,
rezultatele cu privire la influenţa fertilizării minerale asupra producţiei de cormi.
Materialul biologic cu care s-a început programul experimental la primul aspect
studiat a prezentat o variabilitate mare privind diametrul şi greutatea cormilor şi numărul

de muguri pe corni. Acesla era puţin deshidratat iar la unele soiuri cormii erau porniţi în
vegetaţie. Mărimea cormilor dată de diametrul acestora a fost cuprinsă între 2,6 cm la
soiurile Nova Lux şi While Prosperity

şi 4,6 cm la soiul Priscilla

şi hibridul 9 6 0 2 - 8 (Star).

De a s e m e n e a , greutatea unui corni a fost cuprinsă între 4,5 g la soiul N o v a Lux şi 30,5g la
hibridul 9602-8 {Star). Numărul de muguri pe corma variat între 1,2 la soiul Plum Tart şi
3,2 la soiul Priscilla.

în anii 2006 şi 2007 diametrul şi greutatea cormilor au prezentat

valori mai ridicate comparativ cu materialul iniţial. Astfel media celor doi ani în cazul
diametrului a fost cuprinsă între 4,3 cm la soiul Denisa
Prosperity
Cream

şi Ice Cream,

şi 5,6 cm la soiurile

iar gerutatea între 31,7 g la soiul Bullerfly

While

Pink şi 62,3 la soiul Ice

înregistrându-se diferenţe semnificative la ambii parametri faţă de anul 2005. S-a

constatat că hibrizii româneşti H 9604-4

şi H 9602-8

(Star) au realizat un procent foarte

slab d e răsărire în primul an de experimentare (10 şi respectiv 5 % ) având potenţial genetic
slab. D e aceea în anii 2006 şi 2007 aceştia au fost eliminaţi din programul experimental,
continuându-se cercetările cu 14 cultivaruri. Numărul de muguri pe corm prezintă valori
apropiate în anii 2 0 0 6 şi 2007 comparativ cu anul 2 0 0 5 , astfel că mediile pe ani (2005 şi
medie 2006-2007) sunt egale (2,51 muguri pe corm).
Rezultatele obţinute privind indicatorii de calitate ai materialului săditor de la cele 14
cultivaruri luate în studiu scot în evidenţă faptul că deşi diametrul şi greutatea cormilor
sunt caracteristici de soi, aceştia pot fi influenţaţi de condiţiile de cultură, însă numărul de
muguri pe corm este un indicator de soi care nu este influenţat de anul de cultură.
în ceea ce priveşte răsărirea plantelor la soiurile luate în studiu, rezultatele obţinute
arată că deşi plantarea cormilor a fost făcută la date diferite în cei trei ani de experimentare
(condiţionate de realizarea în sol a temperaturii active de I 0 - I 2 ° C ) răsărirea plantelor a
început după un anumit n u m ă r de zile specific fiecărui soi. Rezultă astfel că ieşirea din
repaus a cormilor de gladiole este influenţată de soi, acest indicator fiind o caracteristică
biologică a fiecărui soi de care trebuie să se ţină seama la alegerea soiurilor.
Rezultatele obţinute cu privire la desfăşurarea principalelor faze fenologice ale
soiurilor luate în studiu în cei trei ani de experimentare scot în evidenţă faptul că durata
fenofazelor de creştere cuprinse între răsărirea plantelor şi debutul înfloririi nu este
influenţată semnificativ de soi şi nici de anul de cultură, însă perioada de înflorire este
influenţată de aceşti factori. Durata perioadei de înflorire prezintă importanţă în eşalonarea
producţiei de flori. Astfel media pe cei trei ani a perioadei de înflorire este cuprinsă între
9,3 zile la soiul Deciso şi 18,7 zile la soiul Ramona,

cu diferenţe semnificative între ele. De

asemenea durata înfloririi este influenţată de anul de cultură (media celor 14 soiuri în anul

2005 a fost 9,4 zile, în 2006 a fost 18,9 zile iar în 2007, 13,6 zile). La majoritatea soiurilor
perioada de înflorire maximă este în decadele 2 şi 3 ale lunii iulie. Unele soiuri ca
Denisa,

Gabriela

şi Butterjly

Ramona.

Pink au realizat înflorirea maximă în decadele I şi 2 ale lunii

iulie, iar o parte din soiuri ca Wind Song, Corona

şi Nova Lux în anul 2 0 0 6 şi-au prelungit

înflorirea şi în prima decadă a lunii august, iar While Prosperi/y

chiar în a doua decadă a

lunii august.
Producţia de flori variază de la un soi la altul şi de la un an la altul în funcţie de
capacitatea plantelor de a forma inflorescenţe secundare şi de condiţiile realizate în timpul
creşterii şi dezvoltării plantelor. In acest sens s-au evidenţiat soiurile Priscilla
de 2,7 tulpini florale pe o plantă, Ramona
Gabriela,

Denisa,

şi Butterjly

Pink

cu o medie

cu 2,5 tulpini, urmate de

Nova Lux şi Ice Cream cu 2,3 tulpini pe plantă pe ultimul loc situându-

se soiul Plum Tart cu doar o tulpină florală pe plantă.
L u n g i m e a tulpinii florale, un indicator de calitate foarte important este influenţată de
si şi mai puţin de condiţiile climatice locale în cazul anilor de cultură 2 0 0 5 - 2 0 0 7 . Astfel
soiurile cu tulpinile florale cele mai lungi ca Ice Cream (158,1 c m ) , Wind Song (148,2 cm),
White Prosperity

(147,5 cm) şi Nova Lux (143,1 cm) nu prezintă diferenţe semnificative

între ele dar se diferenţiază semnificativ faţă de Corona,

cu lungimea tulpinii florale de

88,5 c m . L u n g i m e a inflorescenţei este o caracteristică de soi (ca şi lungimea tulpinii
florale) şi nu este influenţată de anul de cultură în condiţiile aplicării corecte a tehnologiei
(valorile medii pe ani sunt 57 cm în anul 2005, 58,4 cm în anul 2 0 0 6 şi 58,1 cm în anul
2007). Aceasta este cuprinsă între 39,6 cm la soiul Deciso
Prosperity.

White

De asemenea, numărul de boboci din inflorescenţă este influenţat de soi, fiind

cuprins între 16,4 la soiul Denisa
Priscilla

şi 77,3 cm la soiul

(19,8) şi Butterjly

Pink

şi 21,3 la White Prosperity

urmat de Ice Cream

(21,2),

(19,5). Densitatea bobocilor în inflorescenţă este o

caracteristică de soi, nefiind influenţată de anul de cultură. Făcând abstracţie de anul de
cultură, media pe soi privind distanţa dintre doi boboci din inflorescenţă este cuprinsă între
2,27 c m la soiul Denisa

şi 3,7 cm la soiul

Ramona.

Lungimea bobocului floral variază în funcţie de soi între 5 cm la soiul Butterjly
şi 8,6 cm la soiul Corona,
cm la soiul Butterjly

Pink

iar diametrul florilor la deschiderea completă este cuprins între 6

Pink şi 11,6 cm la soiul

Alexandra.

Lungimea tulpinii florale şi a inflorescenţei

precum şi numărul de boboci din

inflorescenţă, lungimea bobocului floral şi diametrul florilor la deschiderea completă sunt
indicatori de calitate care confirmă valoarea decorativă a unor soiuri din import răspândite

Z4S

.

în cultură {Priscilla,

Nova

Lux,

White Prosperity

şi Ice Cream)

răspândirii unor soiuri româneşti create recent cum sunt: Ramona,

precum şi perspectiva
Dentea şi

Gabriela.

C u privire la gradul de timpurietate al soiurilor de gladiole s-a încercat găsirea şi a
altor criterii de apreciere cât mai fidelă în relaţie cu evoluţia factorilor climatici locali.
în comparaţie cu evaluarea clasică pe baza criteriului: n u m ă r de zile de la plantare la
înflorire, urmare a rezultatelor proprii s-au putut stabili alte criterii de clasificare a
soiurilor:
1. Numărul de zile de la plantare la răsărire
2.

Suma gradelor de temperatură de la plantare la răsărire

3.

Suma gradelor de temperatură de la plantare la înflorire.

Rezultatele obţinute confirmă că toate cele patru criterii folosite la stabilirea gradului
de timpurietate încadrează soiurile luate în aceleaşi grupe de timpurietate.
Pentru evaluarea soiurilor în grupa de timpurietate:
-

soiuri timpurii în care intră Ramona,

Denisa,

Gabriela

şi Butterjly

Pink după

criteriul clasic sunt necesare 71-80 zile de la plantare la înflorire; după
criteriile propuse de autor 13-15 zile de la plantare la răsărire, 101-200"C de
la plantare la răsărire şi 1301-1500°C de la plantare la înflorire.
-

soiuri semitimpurii în care intră Alexandra,
Prosperity

Priscilla,

Her Majesty,

White

cu 80-90 zile de la plantare la înflorire sau 16-20 zile de la

plantare la răsărire, 201-300°C de Ia plantare la răsărire şi 1501-I700°C de la
plantare la înflorire.
-

soiuri tardive în care intră: Corona,
şi Ice Cream

Plum Tart, Deciso,

Nova Lux, Wind

Song

cu 91-100 zile conform criteriului clasic şi 2 1 - 2 5 zile de la

plantare la răsărire, 301-400"C de la plantare la răsărire şi 1701-1900°C de la
plantare la înflorire.
Cu privire la eşalonarea deschiderii şi fanării florilor unei inflorescenţe, criterii de
bază în evaluarea estetică a soiurilor de gladiolă, rezultatele obţinute confirmă următoarele:
deschiderea florilor unei inflorescenţe, în cadrul sortimentului studiat durează între 6 şi 8
zile iar fanarea lor tot 6-8 zile dar ea se deplasează calendaristic cu 1-2 zile. Ponderea
florilor

deschise simultan poate fi mai devreme sau mai târziu pe scara celor 6-8 zile cât

durează deschiderea florilor unei inflorescenţe. Remarcabile sub acest aspect sunt
Priscilla

şi Deciso

Soiul Ramona

Ramona,

cu o eşalonare a înfloririi relativ uniformă pe toată durata înfloririi.

se remarcă şi prin cele 7 zile cât tulpina este bine îmbrăcată cu flori (6 flori

deschise simultan în ziua a 7-a).

Producţia de cornii exprimată cantitativ (coeficient de înmulţire) şi calitativ (clasarea
producţiei pe categorii de mărime şi numărul de muguri pe corm) sunt caracteristice
genetice specifice soiului care pot fi influenţate de condiţiile pedo-climatice şi de cultură.
în

capitolul

7

sunt

prezentate

cercetările

cu

privire

la

influenţa

mărimii

tuberobulbililor, a tratamentului de hidratare a acestora şi a distanţelor de plantare asupra
răsăririi, creşterii şi dezvoltării plantelor, producţiei de cormi şi a calităţii acesteia.
Rezultatele obţinute scot în evidenţă

faptul că mărimea materialului

săditor şi

tratamentul de hidratare aplicat înainte de plantare influenţează pozitiv răsărirea, creşterea
plantelor, procentul de înflorire şi înălţimea tulpinilor florale cu toate că plantele au
provenit din material săditor de dimensiuni mici, cu diametrul până la I c m .
Producţia de tuberobulbi şi tuberobulbili obţinută de la o plantă (coeficientul de
înmulţire) este influenţată semnificativ de tratamentul de hidratare dar nu şi de mărimea
materialului săditor, fenomen explicabil din cauză că materialul săditor a avut dimensiuni
mici. Astfel cel mai mare coeficient de înmulţire s-a obţinut în cazul variantelor 4 tuberobulbili cu diametrul 0,5-1 cm, hidrataţi (9,8 bucăţi pe plantă) şi 2 - tuberobulbili cu
diametrul sub 0,5 c m , hidrataţi (9,7 bucăţi).
Producţia de cormi principali de înlocuire a fost influenţată semnificativ de mărimea
materialului săditor şi de tratamentul de hidratare aplicat însă cea mai mare producţie a fost
obţinută de la V4 - tuberobulbili cu diametrul 0,5-1 cm hidrataţi (0,79 bucăţi pe plantă) şi
la V3 - aceeaşi m ă r i m e , nehidrataţi (0,76 bucăţi pe plantă).
Rezultatele cercetărilor efectuate cu privire la influenţa mărimii materialului săditor
şi a distanţelor de plantare prezentate în acelaşi capitol (7) evidenţiază faptul că răsărirea
plantelor este influenţată semnificativ atât de mărimea tuberobulbililor plantaţi cât şi de
distanţele de plantare (5 şi 10 cm).
N u m ă r u l de plante florifère a fost influenţat de m ă r i m e a materialului săditor dar nu şi
de distanţa de plantare: circa 0,8 tulpini florale în cazul tuberobulbililor cu diametrul între
1,51-2 cm şi circa 6 tulpini florale în cazul celor cu diametrul cuprins între 1,1-1,5 cm.
In condiţiile anului 2 0 0 5 , foarte bogat în precipitaţii producţia de cormi obţinută de
la o plantă nu a fost influenţată de distanţa de plantare, deşi valorile sunt mai mari la
distanţa de 10 cm comparativ cu cea de 5 c m . De asemenea producţia de cornii principali
de înlocuire a fost influenţată de mărimea materialului săditor dar nu şi de distanţele de
plantare. Astfel cea mai mare producţie de cornii principali de înlocuire a fost înregistrată
la V4 - tuberobulbili cu diametrul 1,51-2 cm plantaţi la distanţa de 10 cm (0,91 bucăţi pe

MT

plantă) urmată de V3 - tuberobulbili cu acelaşi diametru plantaţi la distanţa de 5 cm (0,89
bucăţi pe plantă).
Cercetările referitoare la influenţa fertilizării minerale asupra producţiei de cormi
prezentate în capitolul 8 scot în evidenţă efectul pozitiv al îngrăşămintelor complexe cu
2

rapoartele N:P:K - 15:15:15; 8:20:30 în doze progresive de la 5 la 30 g / m (6 variante plus
martorul nefertilizat).
în final sunt prezentate concluziile şi recomandările pe baza rezultatelor obţinute.

