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REZUMAT. Cultura trandafirului în ţara noastră a început să ia amploare în ultimii ani astfel ca suprafeţele ocupate de această 
specie sunt în continuă creştere. Pentru obţinerea unor flori de calitate trebuie să se acorde o atenţie sporită alegerii materialului 
săditor folosit la plantare, cu precădere a caracteristicilor de cultivare a acestuia. Totodată atacul de boli şi dăunători scade 
calitatea florilor şi sensibilizează plantele la iernare iar în cazul folosirii ramurilor în scopul înmulţirii vegetative, procentul de 
înrădăcinare a acestora va fi unul scăzut iar calitatea va fi de asemenea scăzută. Cercetările s-au efectuat în anul 2009 la Baza 
Didactică a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură din Timişoara pe un număr de 3 soiuri noi de trandafir, aparţinînd lotului didactic 
al Disciplinei de Floricultură. Aspectele urmărite au fost cele legate de calitatea florilor (diametrul florilor şi lungimea tijei florale) 
dar şi caracteristicile înmulţirii prin butaşi a soiurilor cercetate.  
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ABSTRACT. The cultivation of rose in our country has started to take advance in the last years, so the surfaces occupied by the 
species are continuously growing. To obtain high quality flowers, the vegetative material used for planting has to be carefully chosen 
especially considering the cultivation characteristics of it. Also, pests and diseases decrease the quality of the flowers and raise the 
resistance over winter and in the case of the branches used for propagation, the rooting percentage and the quality of it will be very 
low. The research was done in 2009 at the Didactic Base of the Faculty of Horticulture and Forestry from Timisoara on 3 new rose 
cultivars, from the didactic field of the discipline of floriculture. The aspects that were followed were related with the quality of the 
flowers (the diameter of the flowers and the floral stem length) and also the propagation by cuttings of the researched cultivars. 
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1. INTRODUCERE 

Interesul pentru cultura trandafirului în ţara noastră a 
sporit an de an astfel că în prezent tot mai mulţi 
horticultori, dar nu numai, aleg să îşi dedice activitatea, 
cultivării acestei specii. Numărul tot mai mare de soiuri 
noi introduse în ţara noastră fac posibilă valorificarea 
potenţialului productiv al acestei specii şi în zone 
considerate improprii culturii trandafirului.  

În partea de vest a ţării cultura trandafirului este slab 
reprezentată, lăsând loc de mai bine, tocmai de aceea 
considerăm necesar studiul prezent efectuat în cadrul 
lotului didactic al disciplinei de floricultură al Facultăţii 
de Horticultură şi Silvicultură din Timişoara. Încercăm 
prin aceasta să urmărim comportarea diferitelor soiuri 

noi introduse în cultură în România, prin acordarea unei 
atenţii deosebite a celora ce merită a fi cultivate pe 
suprafeţe extinse datorită calităţilor pe care le 
dobândesc (rezistenţa la boli şi dăunători, rezisenţa la 
factorii stres etc.). O mare parte a colecţiei de soiuri de 
la Baza Didactică este reprezentată de soiuri de 
trandafir din clasa Theahibrizilor întrucat acestea au 
potenţialul cel mai mare de valorificare, datorită 
„eleganţei, mărimii şi parfumului florilor şi posibilităţii 
folosirii multiple a acestora (Şt. Wagner, 2002)”. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul vegetal folosit în prezentul studiu a fost 
reprezentat de 3 soiuri de trandafir din clasa Thea 
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hybrida şi anume: Chrysler Imperial, Krönenburg şi 
Sterling. 

Primele două sunt remontante iar al treilea are un 
singur val de înflorire vara. Alegerea celor trei soiuri 
pentru prezentul studiu s-a făcut ţinându-se seama de 
caracteristicile diferite a acestora sub aspectul pro-
ductivităţii florilor, a lungimii tijelor florale, a calităţii 
florilor dar şi a caracteristicilor  prezentare de acestea la 
înmulţirea prin butaşi şi folosirea diferitelor substraturi 
de înrădăcinare. În vederea stabilirii celor mai bune 
substraturi de înrădăcinare, experienţa a fost organizată 
în 6 variante, după cum urmează: perlit, turbă cu 
perlit, turbă cu nisip, turbă, nisip şi nisip cu perlit. 
Fiecare variantă experimentală a avut 3 repetiţii a 15 
butaşi fiecare, martorul fiind reprezentat de către 
media experienţei. Premergător punerii butaşilor la 
înrădăcinare s-a făcut tratarea acesora cu stimulatori 
de înrădăcinare, folosind produsul Radistim. Interpre-
tarea statistică a datelor obţinute s-a realizat folosind 
analiza variaţiei. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

Din cercetările efectuate asupra celor trei soiuri de 
trandafir, sub aspectul mărimii florilor (tabelul 1), se 
remarcă soiul Krönenburg, acestea având în medie 
14.15 cm în diametru, la polul opus situându-se soiul 
Sterling care a format flori cu un diametru mediu de 
9.52 cm.  

Lungimea tijelor florale (tabelul 2) la cele trei 
soiuri luate în studiu a variat în limitele 67.4 cm şi 
112.5 cm cu precizarea că soiul Krönenburg a 
înregistrat valori foarte semnificativ pozitive faţă de 
media experienţei. 

Totodată, soiurile cercetate au prezentat şi caracte-
ristici diferite privind înrădăcinarea butaşilor pe diferite 
substraturi, cea mai bună variantă în cazul soiului 
Chrysler Imperial (tabelul 3) dovedindu-se a fi 
substratul format din amestec de turbă cu perlit (12.29) 
în timp ce rezultatele cele mai slabe s-au obţinut în 
cazul folosirii substratului turbă cu nisip (9.83). 

 
                                                                                                                                                                         Tabelul 1 

Diametrul mediu al florii (cm) la soiurile de trandafir studiate în anul 2009 

Soiul V1 V2 V3 Media % Diferenţa Semnificaţia 
Chrysler 
Imperial 

10.85 10.4 10.85 10.7 93.42 -0.75 o 

Krönenburg 13.55 14.25 14.65 14.15 123.54 2.7 xxx 
Sterling 9.45 9.25 9.85 9.52 83.09 -1.94 ooo 
Media 11.28 11.3 11.78 11.45 100 mt mt 

DL 5% - 0.55 DL 1% - 0.84 DL 0.1% - 1.34 
                                                                                                                                    

  Tabelul 2 

Lungimea medie a tijelor florale (cm) la soiurile de trandafir studiate în anul 2009                                                               

Soiul V1 V2 V3 Media % Diferenţa Semnificaţia 
Chrysler 
Imperial 

75.85 78.75 81.10 78.57 91.87 -6.95 oo 

Krönenburg 102.5 107.3 112.5 107.43 125.62 21.91 xxx 
Sterling 70.5 67.4 73.8 70.57 82.51 -14.95 ooo 
Media 82.95 84.48 89.13 85.52 100 mt mt 

DL 5% - 3.84 DL 1% - 5.82 DL 0.1% - 9.35 
                                                       

  Tabelul 3 

Înrădăcinarea butaşior de lăstari pe diferite substraturi, la soiul Chrysler Imperial în anul 2009 

Substratul V1 V2 V3 Media % Diferenţa Semnificaţia 
Nisip 11.23 11.54 11.03 11.27 100 mt mt 
Perlit 10.32 10.51 10.23 10.35 91.89 -0.91 ooo 
Turbă 11.07 10.87 10.97 10.97 97.37 -0.3  

Turbă cu nisip 9.85 9.52 10.12 9.83 87.25 -1.44 ooo 
Turbă cu perlit 12.41 12.34 12.12 12.29 109.08 1.02 *** 
Nisip cu perlit 11.01 10.82 11.16 11 97.6 -0.27  

DL 5% - 0.39 DL 1% - 0.56 DL 0.1% - 0.81 
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Tabelul 4 

Înrădăcinarea butaşior de lăstari pe diferite substraturi, la soiul Kronenburg în anul 2009 

Substratul V1 V2 V3 Media % Diferenţa Semnificaţia 
Nisip 10.71 11.24 11.05 11 100 mt mt 
Perlit 12.04 12.35 12.39 12.26 111.45 1.26 ** 
Turbă 14.56 14.98 13.84 14.46 131.45 3.46 *** 

Turbă cu nisip 13.54 13.21 13.09 13.28 120.73 2.28 *** 
Turbă cu perlit 12.7 11.56 11.34 11.87 107.88 0.87 * 
Nisip cu perlit 9.84 9.64 10.13 9.87 89.73 -1.13 o 

DL 5% - 0.81 DL 1% - 1.15 DL 0.1% - 1.66 
 

Tabelul 5 

Înrădăcinarea butaşilor de lăstari pe diferite substraturi, la soiul Sterling în anul 2009 

Substratul V1 V2 V3 Media % Diferenţa Semnificaţia 
Nisip 8.56 8.88 9.04 8.83 100 mt mt 
Perlit 10.21 10.5 9.89 10.2 115.56 1.37 *** 
Turbă 11.02 11.15 10.85 11.01 124.7 2.18 *** 

Turbă cu nisip 7.56 7.94 8.21 7.9 89.54 -0.92 oo 
Turbă cu perlit 9.12 9.37 9.41 9.3 105.36 0.47  
Nisip cu perlit 10.54 10.19 10.87 10.53 119.35 1.71 *** 

DL 5% - 0.48 DL 1% - 0.68 DL 0.1% - 0.99 
 

Soiul Krönenburg (tabelul 4) s-a dovedit a da 
rezultatele cele mai bune când s-a folosit ca substrat de 
înrădăcinare turba (14.46) aceasta fiind totodată cea mai 
bună variantă din cadrul tuturor variantelor cercetate la 
cele trei soiuri. Cele mai puţin bune rezultate sub 
aspectul înrădăcinării butaşilor de lăstari în cazul 
soiului Krönenburg s-au obţinut când s-a folosit ca 
substrat amestecul de nisip şi perlit. 

Soiul Sterling (tabelul 5) a obţinut rezultatele cel mai 
puţin satisfăcătoare din cadrul experienţei efectuate astfel 
că pe substratul turbă cu nisip a înrădăcinat în medie un 
număr de 7.9 butaşi din totalul de 15 folosiţi iniţial.  

4.CONCLUZII 

Cercetările efectuate în anul 2009 asupra celor trei 
soiuri de trandafiri sub aspectul calităţii florilor (diametrul 
florilor şi lungimea tijelor florale) dar şi a înrădăcinării 
butaşilor de lăstari pe diferite substraturi de înrădăcinare 
ne permit să desprindem următoarele concluzii: 
 Soiul Krönenburg s-a remarcat ca fiind cel mai 

valoros sub aspectul rezultatelor obţinute în ceea ce 
priveşte diametrul florilor (14.15 cm) şi a lungimii tijelor 
florale (107.43 cm); 
 Substratul pe care au înrădăcinat cel mai bine 

butaşii de lăstari s-a dovedit a fi turba în cazul soiului 
Krönenburg (14.46); în timp ce rezultatele cele mai slabe 
s-au înregistrat in cazul folosirii ca substrat de înrădă-
cinare a amestecului turbă cu nisip, la soiul Sterling 
(7.9). 

     Recomandăm ca în cazul în care se doreşte 
înfiinţarea unei culturi de trandafir în câmp în partea de 
Vest a ţării, cu precădere în zonele învecinate oraşului 
Timişoara să se ţină seama de rezultatele prezentate în 
această lucrare. Soiul Krönenburg care s-a dovedit 
superior celorlalte soiuri cercetate este demn de luat în 
considerare, ţinând seama atât de rezultatele înregistrate 
de acesta în prezenta cercetare cât şi de alte ca-
racteristici valoroase care vor fi descrise în lucrarile ce 
vor urma celei prezente. Totodată, precizăm că deşi 
celelalte soiuri cercetate nu au obţinut rezultate 
comparabile cu cele ale soiului Krönenburg, nu trebuie 
exclusă sau limitată cultivarea lor, acestea putând pre-
zenta caracteristici superioare sub aspectul parfumului 
florilor, al păstrării lor şi al rezistenţei la factorii de 
stres, pe care sperăm să le putem cerceta şi prezenta în 
viitoarele lucrări. 
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