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Capitolul I

Ceapa de bucătărie sau Ceapa de grădină este o plantă
bianuală din genul Allium, regnul Plantae, încrengătura
Magnoliophyta, clasa Liliopsida, subclasa Liliidae, ordinul
Asparagales, familia Alliaceae, genul Allium, care, în foile
sale, printre altele, con ine şi o enzimă, Alliinase, şi un
aminoacid cu sulf Aminoacid (Iso-Alliin) şi PropanthialS-Oxid, cele care provoacă lăcrimarea la tăierea sa.
Ceapa provine cel mai probabil din regiunile de stepă
din Asia centrală şi de vest, cam pe teritoriul Afganistanului
de azi, fiind cu siguran ă una dintre cele mai vechi plante
de cultură (medicinală, condiment şi legumă propriu-zisă),
cultivată pentru bulbi, frunze şi tulpina falsă.
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Particularităţile botanice şi biologice ale cepei
Rădăcina cunoaşte două faze
de existen ă:
– prima, ce apare în momentul
germinării1, este o rădăcină normală ce trăieşte doar până la formarea
bulbului;
– a doua formă, ce apare după
formarea bulbului, care se numeşte
rădăcină adventivă2 şi este fasciculată3, se dezvoltă superficial în sol.

Tulpina este şi ea de două tipuri:
– în perioada vegetativă, tulpina este subterană şi
reprezintă o forma iune sub formă de disc, plasată la baza
bulbului.
– în perioada de reproducere se formează dintr-un
mugure din interiorul bulbului; tulpina, goală pe interior,
are o înăl ime de 50–100 centimetri, în formă de fus.

Bulbul este format din:

– tecile frunzelor interne – ce se formează pe tulpina
sub formă de disc pe care apar şi mugurii interni, sunt
cărnoase, de culoare alb-gălbuie, gălbui-arămiu sau roşie;
– tecile externe – sub iri, pergamentoase, de culoare
cafenie sau roşiatică.


Germinare – încol ire.
Rădăcină adventivă – rădăcină care se dezvoltă pe diferite
păr i ale plantei.
3
Fasciculat – rădăcină fără pivot, formată din rădăcini fine.
1

2
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Florile – ce apar la extremitatea

tulpinii (florifere), în anul al
doilea sau al treilea, se formează
într-o inflorescen ă globuloasă de
tip cimă4 umbeliformă5.
– Florile sunt hermafrodite,
actinomorfe, trimere şi pentaciclice.
– Corola, formată din şase tepale,6 este de culoare albă
sau liliachie.
– Androceul7 este format din şase stamine 8 concrescute
la bază cu perigonul9 florii.
– Gineceul10 este tricarpelor sincarp, cu câte două ovule
în fiecare carpelă.


Fructul este o capsulă sferică valvicid-loculicidă ce
con ine până la şase semin e.


Cimă – Tip de inflorescen ă în care axul principal poartă în
vârf o singură floare.
5
Umbelă – reunire de rămurele ce pleacă dintr’un cotor şi se
resfiră ca razele unei umbrele.
6
Tepală – fiecare dintre piesele florale de acelaşi fel care intră
în compunerea periantului (învelişul floral al plantelor).
7
Androceu – Totalitatea staminelor unei flori.
8
Stamină – Organ bărbătesc de reproducere a florii, care con ine
polenul.
9
Perigon – Înveliş floral format din elemente de aceeaşi culoare (numite tepale)
10
Gineceu – Organ al florii, format din ovar, stil şi stigmat,
care serveşte la reproducere; pistil.
4
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Seminţele sunt de formă treidrică sau poliedrică, cu

diametrul de 3-4 milimetri, de culoare neagră, cu tegumentul
tare.


Componenţa chimico-energetică
Ceapa, cu un con inut de apă de 89%, con ine numeroase elemente nutritive (lipide, săruri minerale, hidra i de
carbon, proteine, vitamine (B1, B2), fier şi potasiu, precum şi substan e volatile cu con inut de sulf, numite
„fitocide“ (care au ac iune antibiotică), detaliind, la o compozi ia (medie) de 100 de grame leguma asigurând:
Energie – 3 kcal,
Glucide – 7,1 %,
Lipide – 0,2 %,
Proteine – 1,3 %,
Fibre – 2,1 % (25 mg),
Magneziu – 10 mg,
Potasiu – 170 mg,
Fier – 0,3 mg,
Vitamina C – 7 mg,
Vitamina B1 – 0,06 mg,
Vitamina B3 – 0,3 mg,
Vitamina B6 – 0,14 mg,
Vitamina B9 – 0,02 mg,
Vitamina E – 0,14 mg.


Ca medicament, ceapa (natur, gătită sau suc) se recomandă (pentru uz intern) ca:
Afrodiziac
Antireumatismal
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Antisclerotic şi antitrombozic
Antiscorbutic
Antiscrofulos
Antiseptic şi antiinfec ios (antistafilococic)
Curativ al pielii şi al sistemului pilos
Digestiv (ajută în mod special la digestia făinoaselor)
Diuretic puternic (dizolvant şi eliminator al ureei
şi al clorurilor)
Echilibrant glandular
Hipnotic uşor
Hipoglicemiant
Secretor şi expectorant
Stimulent general (al sistemului nervos, hepatic,
renal)
Vermifug.


Ca medicament, ceapa (natur, gătită sau suc) se recomandă (pentru uz extern) ca:
Antalgic (sedativ, calmant)
Antiseptic
Emolient şi rezolutiv (resorbant).



Consumul de ceapă (natur, gătită sau suc) este indicat (pentru uz intern) în caz de:
Adenite (limfatism, rahitism)
Afec iuni respiratorii (guturai, bronşite, astm,
laringită)
Astenii, surmenaj fizic şi intelectual, creştere
Ateroscleroză, prevenirea trombozelor
Atonie digestivă
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Solarul înalt de tip tunel îşi are scheletul din fierbeton (de aproximativ 14-18 milimetri în diametru), cu
deschiderea la bază de 5-7 metri, fiind nevoie ca tijele din
fier să fie sudate între ele cu bare de fier şi ca de o parte şi
de alta a coamei să se întindă câte 3 rânduri de sârmă
galvanizată pentru sus inerea foliei.
Stabilitatea construc iei se va realiza prin introducerea
fiecărui picior al arcadei într-un locaş din eavă fixat în
beton – fiind evident că nu se va desface structura odată cu
încălzirea vremii.
Folia de polietilenă, de minimum 0,2 milimetri, şi în
acest caz, trebuie să depăşească marginile solarului pentru
ancorare sau acoperire cu pământ pe margini.
După ce s-a finalizat acoperirea solarului cu folie, peste acesta se va întinde, prin încrucişare, sârma de 3 milimetri, care va fixa cât mai bine şi mai strâns pentru a
împiedica ruperea foliei de către vânt.
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