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Obiectivele etapei I 
Elaborarea protocoalelor experimentale pentru realizarea si evaluarea efectului 
biostimulator al unor produse noi destinate productiei horticole 
 

Literatura de specialitate din străinătate pune în evidentă preocupările oamenilor de stiintă în 
găsirea căilor si mijloacelor prin care agricultura cu cat mai putine imputuri poate deveni 
atractivă si prezintă interes pentru fermieri si comunitătile rurale. Ca urmare, se asteaptă ca 
deciziile ce se vor lua si pune în aplicare să asigure imboldul de promovare a noului tip de 
agricultură. 

Scopul Politicii Agricole Comune (PAC-CAP) a Uniunii Europene este de a integra 
considerentele de ordin general ale mediului în politica agrară. Acest fapt nu este întâmplător 
având în vedere că agricultura este principalul segment al mediului înconjurător care este supus 
degradării, datorită actiunii omului. 

Ca urmare, UE a creat un cadru pentru programele nationale agro-mediu prin Legea 
2078/1992. Acesta se bazează pe voluntariatul fermierilor de a contracta cu agentiile nationale 
producerea de „bunuri de mediu înconjurător”, contra plătilor compensatorii (Darnhofer et al.  
2005). În acest context, agricultura ecologică este considerată ca o formă de realizare a  
„bunurilor de mediu înconjurător”. Această cale de atragere a fermierilor a fost promovată în 
unele tări vest-europene precum Danemarca, Olanda, Austria, Finlanda (Darnhofer et al.,  2005; 
Goodman, 2004; Hanse net al., 2001; Kinckel, 2002; Pietola, 2001). 

Alte căi folosite si mult mediatizate au fost cele de subventionare a productiei ecologice sau 
scutirea partială sau totală de impozite, acordarea unor perioade de gratie, asigurarea de 
credite avantajoase, asistentă tehnică gratuită si altele. Este adevărat însă că multe din asa 
zisele avantaje au fost ulterior reduse, din moment ce bilantul economico-financiar al fermei 
indica un profit corespunzător (Jansen, 2000; Bălăscută, 2000; Stagl, 2002). 

Toate aceste facilităti de ordin administrativ, într-un cadru legislativ adecvat nu au fost acordate 
fără elaborarea unor decizii fundamentate stiintific. Cele mai multe dintre acestea au avut în 
vedere evaluarea factorilor de cadru natural si a celor care influentează/determină motivatia 
fermierilor pentru promovarea agriculturii ecologice. Cele mai multe studii care au fundamentat 
elaborarea deciziilor mentionate au fost realizate pe bază de analize statistice, pe bază de 
chestionar/interviu în rândul persoanelor interesate (Darnhofer et al., Frezer, 1998;  Burton et 
al., 1999; Drake et al., 1999; Hollenberg et al., 1999; Schneider, 2001). Preocupări în domeniu, 
la nivel international/european, sunt evidentiate în cvasitotalitatea unitătilor de cercetare cu 
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profil agricol. Este suficient a avea în vedere referintele bibliografice ale Commonwealth 
Agricultural Beureau (CAB) din Marea Britanie. Acest aspect a fost determinat de faptul că 
dezvoltarea durabilă, agricultura neconventională, biodiversitatea etc. au fost considerate 
priorităti ale activitătii de cercetare din Uniunea Europeană si, implicit, de la noi din tară. 

In prezent dezvoltarea agriculturii, inclusiv a horticulturii, nu poate să răspundă la marile 
probleme cu care se confruntă omenirea - creşterea demografică, criza energetică şi de materii 
prime nereglabile, protecţia mediului încojurător, etc. Populaţia Terrei a ajuns în prezent la 
peste 6 miliarde de locuitori, iar în anul 2025, potrivit estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, ea 
va depăşi 9 miliarde de locuitori şi prin consecinţă cerinţele de produse agroalimentare, printre 
care legumele şi fructele, vor creşte iar producţia lor trebuie să se sporească în mod 
corespunzător (Bălan. V., 2003, Chilom, P.. 2005).Se estimează că în viitor sporirea producţiei 
agricole, şi implicit şi cea horticolă, se va confrunta cu o criză energetică şi de materii prime, nu 
în sensul că vor lipsi ci se vor scumpi şi prin urmare măsurile ce se impun sunt de economisire 
a lor şi de creştere a coficientului de bioconversie. În planul protectiei mediului si al 
ecosistemului agricol se constată o puternică ignorantă; ca urmare, degradarea acestora a atins 
cote îngrijorătoare. În tările în curs de dezvoltare si, de asemenea, în România, capacitatea 
redusă de investire în agricultură, numărul mare de lucrători manuali etc., au redus impactul 
negativ al intensivizării si au asigurat un compromis între sistemul industrial de agricultură si cel 
traditional. Acest compromis a salvat ecosistemul agricol de la un dezastru sigur (Munteanu si 
Stan, 1999). 

Soluţia ce se propune este cunoaşterea şi folosirea unor tehnologii sau secvenţe 
tehnologice alternative, faţă de cele convenţionale, dintre care unele au avut repercursiuni 
negative aspra mediului înconjurător (Bălan, V., 2003). De aceea necesitatea obţinerii de 
legume pe o perioadă cât mai mare a anului în condiţii economice superioare, a condus la 
extinderea rapidă a suprafeţelor spaţiilor protejate. Acestea asigură condiţiile optime cerinţelor 
speciilor şi soiurilor de plante legumicole în scopul valorificării în măsură cât mai mare a 
potenţialului lor biologic şi pentru obţinerea unor producţii ridicate şi de calitate superioară, 
eşalonate pe o perioadă cât mai lungă de timp, pe tot parcursul anului şi în condiţii economice 
avantajoase. Utilizarea foliilor şi a peliculelor biodegradabile dă posibilitatea folosirii mai intense 
a terenurilor, obţinându-se astfel de pe aceeaşi suprafaţă sporuri de producţie şi veniturile 
crescând simţitor. în sectorul vegetal se va acţiona astfel pentru sporirea cantitativă a producţiei 
pe hectar, cu accent deosebit pe îmbunătăţirea considerabilă a calităţii produselor. 
Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de apa, lumina, carbon, oxigen si elemente minerale. 
Plantele preiau din aer, apa si sol, elementele necesare constituirii tesuturilor : oxigen, gazul 
carbonic si elementele minerale. Fertilizantii contin elementele nutritive de unde plantele se 
hranesc. Agricultorii au efectuat un bilant asupra obiectivului de a echilibra necesitatile culturilor 
cu elemente deja prezente in sol si cu ajutorul fertilizantilor. Recoltele destinate hranirii 
oamenilor si animalelor antreneaza o prelevare a elementelor nutritive. Ele nu sunt inlocuite, 
solul saracind si epuizandu-se. Fertilizantii sunt pentru a le inlocui. Acestia, joaca asadar un rol 
esential in productia agricola. Deasemenea, un rol important il are tipul de sol ( acid sau alcalin), 
in functie de care are loc o absorbtie eficienta a elemtelor din sol. 
Solutii nutritionale In ordinea atingerii potentialului maxim de productie, plantele au nevoie de 
o cantitate corecta si echilibrata de nutrienti. La recoltare, plantele exporta din sol o cantitate 
considerabila de nutrienti, astfel ca acestia, trebuiesc inlocuiti cu un aport bun si proportional 
pentru ca recoltele viitoare sa poata dezvolta un potential maxim. Un rol extrem de important in 
acest sens il are rezerva si caracteristicile solului. Datorita biomoleculelor extrase din alge 
marine si a specificitatii lor produsee sunt concepute intr-o maniera in care planta poate 
beneficia de aportul de elemente nutritive pe toata durata de vegetatie, acestea eliberandu-se 
treptat, odata cu cresterea plantei si in functie de necesitatile ei. Solutiile nutritionale sunt 
concepute sa aiba o cinetica de punere la dispozitie apropiata de curba de absorbtie a plantei;o 
formulare cu eficienta maxima; sa creeze un ph optim dezvoltarii plantei si sa aduca un plus de 
elemente, precum magneziu, sulf si calciu, in vederea ameliorarii productivitatii culturilor. 
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Substanţele bioactive se utilizează în legumicultură în răsadniţe, pentru tratarea seminţelor, a 
răsadurilor, sau în câmp în perioada de vegetaţie. Substanţele biostimulatoare sunt produse de 
sinteză care au structura chimică asemănătoare cu hormonii existenţi în plante (auxine, 
inhibitori, gibereline) cu excepţia retardanţilor care nu se sintetizează în plante, dar care sunt 
obţinuţi prin procese de sinteză. 
Rolul folosirii substanţelor biostimulatoare este de a dirija creşterea şi dezvoltarea plantelor prin 
reglarea echilibrului metabolic. Un alt rol este acela de a obţine sporuri de cantitate şi calitate 
superioară. Excesul sau deficitul de lumină, temperaturile ridicate peste limita de suportabilitate 
influenţează echilibrul hormonal. 
Eficienţa tratamentelor depinde de: 

 produsul folosit; 
 specie; 
 cultivare; 
 scopul urmărit; 
 starea fiziologică; 
 vârsta plantei; 
 condiţiile de climă; 
 sol. 

În general, suplimentarea necesarului de hormoni naturali trebuie efectuată în principalele etape 
şi faze de creştere şi dezvoltare. Modul şi momentul aplicării este diferit în funcţie de produsul 
folosit şi specia legumicolă la care se aplică. 
Substanţele biostimulatoare se aplică sub formă de soluţie prin pulverizări fine, fie pe întreaga 
plantă sau prin îmbăierea unor părţi de plantă (seminţe, rădăcini, inflorescenţe). 
Mijloacele mecanice utilizate trebuie să aibă duze foarte fine care să asigure o repartizare 
uniformă pe suprafaţa tratată. 
Tratamentele se aplică dimineaţa după ce s-a ridicat roua sau după masă, spre seară, sau pe 
tot parcursul zilei dacă cerul este noros. 
Numărul de tratamente diferă de la o specie la alta, de produsul folosit şi de scopul urmărit. 
Atunci când se fac tratamente cu biostimulatori trebuie respectate cu stricteţe: 

o concentraţia; 
o doza;  
o momentul aplicării. 

 

Activitate I.1  

Activitatea I.1.4.  

Elaborarea schemei experimentale si amenajarea spatiului in vederea infiintarii 
dispozitivului experimental pentru testarea produselor la culturi legumicole  in 
sera. 
Această activitate, prin rezultatul său contribuie la lansarea muncii de cercetare stiintifică a 
proiectului. 
Scopul acestei activităti este de a realiza documentarea stiintifică si tehnică (în teren) pentru 
realizarea Protocolului experimental. 
În baza documentatiei, colectivul de cercetare va realiza schema generală a metodologiei de 
cercetare (a modului cum se va efectua cercetarea), astfel încât scopul si obiectivele proiectului 
să fie integral realizate. 
Protocolul experimental 

a. Obiectul protocolului 
Obiectul prezentului protocol îl constituie cadrul managerial al tuturor activitătilor de cercetare, 
conform etapelor planului de realizare, astfel încât scopul si obiectivele proiectului să fie integral 
realizate. 
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În baza descrierii proiectului, dar mai ales pe baza documentării tehnico stiintifice, cercetările se 
vor realiza în conformitate cu cele mai noi metode si tehnici de lucru, astfel că rezultatele finale 
ale proiectului să corespundă scopului si obiectivelor proiectului. 

b. Strategia generală 
Proiectul va fi realizat prin folosirea optimă a tuturor resurselor umane-profesionale, economico-
financiare, ca si a celor oferite de cadrul natural-economico-social al zonei  
- Una din tintele finale a proiectului este aprofundarea cunostintelor despre efectul unor 
produse biostimulatoare si a unor folii şi pelicule biodegradabile prin: 

- testarea în condiţii de seră şi camp a unor produse biostimulatoare pe unele specii 
legumicole  

- testarea în seră în condiţii de producţie a produselor nou concepute, în culturi 
convenţionale nemulcite şi mulcite cu folii şi pelicule biodegradabile – urmărindu-se 
influenţa acestora asupra producţiei şi asupra activităţii microbiologice din sol  

c. Resurse 
Folosirea resurselor economico-financiare se va realiza conform planului de realizare si în baza 
devizului si a specificatiei financiare. 
Folosirea resurselor umane-profesionale are în vedere implicarea tuturor participantilor conform 
planului de realizare a proiectului pe etape si activităti, si în mod concret pe domeniul de 
expertiză a specialistilor 

d.  Metodologia generală si specială de cercetare 
 Locul de executare a cercetărilor 
 Cercetările de laborator vor fi realizate în laboratoarele de cercetare (studii, analize,  

sinteze) ale SCDL Bacau pentru fiecare etapă/activităti care prevăd asemenea cercetări. 
 Cercetarile in camp si spatii protejate vor fi realizate in campul experimental si sera de 

cercetare ale SCDL Bacau. 
 Materialul folosit 

Acesta va cuprinde în primul rând culturile legumicole din speciile si soiurile prevăzute prin 
fisele de cercetare din câmpurile experimentale sau din locatii special desemnate. 

A doua categorie de material biologic va fi constituit din probe de plante (părti,  organe, 
produse legumicole) din culturile prevăzute anterior. 

A treia categorie de material îl constituie, în principiu, solul si apa care sunt relatie directă cu 
culturile legumicole alese, si în mod concret în probe de sol si apă, la diferite momente din fluxul 
tehnologiilor de cultivare, în dinamica, în mod comparativ etc. 

A patra categorie de materiale sunt cele referitoare la materialele folosite în tehnologiile de 
cultivare (produse biostimulatoare, folii şi pelicule biodegradabile, apă de irigat, etc.), ca si 
materialele folosite în analizele si determinările de laborator  (reactivi, aditivi, etc.). 

 Metodologia generală 
Obtinerea datelor experimentale necesare obtinerii rezultatelor scontate va fi făcută prin 

metode tipice activitătii de cercetare care cuprinde observatia, experimentul, analize statistice 
s.a., conform următorului flux de activităti generale: 

- stabilirea amplasamentelor; 
- organizarea experimentelor si a culturilor in sera si câmpurile experimentale; 
- prelevarea probelor; 
- culegerea datelor exterimentale (observatii si determinări) 
- prelucrarea datelor experimentale; 
- studiul rezultatelor obtinute (analize, discutii, sinteze); 
- elaborarea rapoartelor de cercetare; 
- valorificarea rezultatelor (, lucrări stiintifice). 
 Metodologia specifică 

Metodologia specifică face referire la modul cum se desfăsoară experimentele (se obtin 
datele experimentale) pentru activitătile de cercetare, corespunzător planului de realizare a 
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proiectului. Având în vedere multitudinea experimentelor metodologiile vor fi stabilite în detaliu 
în cadrul fiselor de cercetare. Acestea vor cuprinde următoarele aspecte: 

- scopul metodei; 
- principiul metodei; 
- materiale necesare; 
- variantele experimentale; 
- observatii si determinări; 
- prelucrarea datelor; 
- rezultate preconizate; 
- mod de valorificare. 

Metodologii specifice sunt prezentate în fisele de cercetare pentru activitătile de cercetare si vor 
fi prezentate în etapele viitoare. 
 
Experienţa 1: trifactorială. 
 
 Testarea în condiţii de seră şi camp a unor produse biostimulatoare pe unele 
specii legumicole.   
Factorul A – produsul testat  cu 4 graduări 

- a1 - 3/8RN;  
- a2 - 1/6 AK; 
- a3 - 2/8 SE ; 
- a4 - 4/7 CX. 

Factorul B – concentraţia produsului va avea 3 graduări  
a1b1 - 0,05 %, a1b2-0,07 %, a1b3 -0,1 %; 
a2b1- 0,025%, a2b 2 -  0,03%, a2b3 -0,05%; 
a3c1 – 0,05 %, a3 c 2 -0,08 %,  a3c3 - 0,12 %. 
a4d1 – 0,05 %, a3 d 2 -0,1 %,  a3d3 - 0,15 %. 
Factorul C – specia folosită  va avea mai multe graduări: 
c1 – tomate; c2 – ardei gras, c3 - castraveţi, c4 – pepene galben. 
 
Experienţa 2 : polifactoriala  
 
 Testarea în seră în condiţii de producţie a produselor nou concepute, în culturi 
convenţionale nemulcite şi mulcite cu folii şi pelicule biodegradabile – urmărindu-se 
influenţa acestora asupra producţiei şi asupra activităţii microbiologice din sol.  
Factorul  A – tipul de cultură va avea 2 graduări  
a1 –mulcit;  
a2 –nemulcit. 
Factorul B – tipul de folie  cu 2 graduări  
b1 - folie de mulcire transparentă 
b2 -  folie de mulcire netransparentă 
Factorul C -  grosimea foliei  - va avea 2 graduări  
Factorul D – specia folosită  va avea mai multe graduări: 
c1 – tomate; c2 – ardei gras, c3 - castraveţi, c4 – pepene galben. 
 
Prin efectuarea experimentarilor  cu mulci preconizam a obtine urmatoarele rezultate : 
Timpurietate. Unul din obiectivele folosirii mulcirii este modificarea temperaturii solului. Neagra, 
incolora sau gri, folia intercepteaza lumina solara care incalzeste solul. Mulciul, aplicat pe patul 
pregatit pentru plantat inainte de plantare, va incalzi solul si implicit va duce la o crestere mai 
rapida in vegetatie in comparatie cu plantele fara mulci. Primele fructe din cultura mulcita vor 
putea fi recoltate cu 7 pana la 14 zile mai devreme, in comparatie cu fructele din culturile fara 
mulci. 
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Controlul buruienilor - este un alt obiectiv urmarit prin mulcire. In functie de tipul de folie pentru 
care optati, puteti combate buruienile nedorite, care concureaza cu plantele din cultura. Mulciul 
negru impiedica lumina sa ajunga la suprafata solului, ceea ce este in defavoarea cresterii 
buruienilor, mulciul incolor inabusa intr-o oarecare masura cresterea buruienilor, prin 
temperaturile ridicate realizate dedsubt, impreuna cu lipsa oxigenului si umiditatea crescuta. 
Reglarea umiditatii in sol, mentinerea starii fitosanitare. Folia pentru mulcire previne pierderea 
umiditatii din sol in anii secetosi si evita excesul de apa din zona radacinii in perioadele 
ploioase, mai ales acolo unde terenul este profilat pentru drenare. Folosirea foliei poate reduce 
cantitatile de apa si frecventa irigarilor, si poate ajuta la reducerea numarului de boli si 
daunatori, cum ar fi ciupercile care apar datorita umiditatii excesive. 
Reduce pierderile de ingrasaminte din sol. Datorita excesului de apa (provenita din ploi) din 
zona radacinilor, ingrasamintele pot fi spalate odata cu infiltrarea apei in sol. Aceasta se 
intampla de obicei in solurile nisipoase, usoare. In cazul folosirii foliei pentru mulcire, cultivatorul 
va trebui sa foloseasca fertilizatori cu eliberare lenta inainte de aplicarea foliei sau sa 
foloseasca fertirigarea, cu ajutorul instalatiei de irigare prin picurare. In orificiile facute in folia de 
mulci se pot adauga si ingrasaminte granulate dupa transplantarea rasadurilor. 
Fructe de calitate superioara. Folia de mulci impiedica contactul dintre fructe si pamant, 
evitandu-se astfel patarea, mucegairea sau deteriorarea fructelor. Craparea fructelor de 
asemenea este evitata in multe cazuri. 
Reduce compactarea solului. Solul acoperit cu folia de mulci ramane afanat si reavan in mare 
parte, la fel ca la pregatirea patului germinativ inainte de aplicarea foliei, deoarece este evitata 
trecerea cu masinile agricole prin zona acoperita. 
Reduce taierile radacinilor. Folia de mulci previne taierea radacinilor cu unelte si utilaje agricole 
in timpul efectuarii lucrarilor de intretinere - prasitul si afanarea solului. 
Plus de vigoare - produse mai ecologice. O combinatie a avantajelor descrise anterior duce la 
plante mai viguroase, mai sanatoase, mai rezistente la atacul bolilor si daunatorilor. Se reduce 
in acest fel o parte din tratamentele aplicate culturilor nemulcite, rezultand economii si produse 
mai ecologice.  
 
Rezultate obţinute 
Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul etapei I/20.11.2012 s-a facut prin publicarea 
urmatoarelor lucrari stiintifice: 
 
1. “Conservation, characterization and evaluation of melon genetic resources carried 

out by Vegetable Research and Development Station Bacau, Romania” -  Creola 
Brezeanu, Silvica Ambarus, Petre Marian Brezeanu, Maria Calin,  
- lucrarea a fost prezentata la “XTH EUCARPIA MEETING ON GENETICS AND 

BREEDING OF CUCURBITACEAE” desfășurată în perioada 15 Octombrie – 18 
Octombrie 2012 Turcia, Antalya s 

- lucrarea a fost publicata in Cucurbitaceae 2012 Proceedings of the XTH EUCARPIA 
MEETING ON GENETICS AND BREEDING OF CUCURBITACEAE”, pg 454-458.  

- Studiul a pornit de la problematica  pierderii continue a biodiversitatii raportate la toate 
speciile inclusiv Cucumis melo L. O colectie diversa de germoplasma de pepene galben 
este exploatata in cadrul  Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau. 
Obiectivul studiului (1) salvarea resurselor preţioase aflate pe cale de dispariţie, prin 
colectarea populatiilor locale autohtone, a soiurilor vechi, primitive care sunt sub risc in 
vederea reducerii eroziunii genetice, cat si a intregului material genetic obtinut prin 
ameliorare, (2) realizarea unui fond de resurse genetice cu adapatabilitate la conditiile 
agriculturii ecologice, si conventionale cu scopul evaluarii si introducerii celor mai bune 
accesii in programele de ameliorare.  

- Acest studiu prezintă informații cu privire la câteva accesii de Cucumis melo colectate 
din Nord-Estul  României,  regiunea Moldova. Caracterizarea și evaluarea genotipurilor 
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de Cucumis melo a inclus observatii, fenologice si masuratori biometrice ca de ex. 
(înălțimea plantelor, diametrul fructelor, indicele forma, greutatea fructelor, greutatea 
semințelor în fruct, masa mezocarpului). Calitatea fructelor detectata de consumator  
este corelata cu conținutul de glucide solubile, aciditatea titrabilă, acumularea de apă și 
substanta uscată totală. Culoarea mezocarpului este o altă caracteristică importantă, 
când se evaluează calitatea fructelor. Au fost identificate genotipuri promițătoare, cu 
caracteristici superioare, cum ar fi dimensiunea fructelor, greutatea fructelor, maturarea 
timpurie și un conținut ridicat de glucide. Genotipurile promițătoare sunt utilizate cu 
succes în programele de ameliorare, menite să îmbunătățească calitatea și randamentul 
speciei. 

- ataşam lucrarea în extenso publicata. 
 

2. Studies in order to improve the range of varieties of autumn cabbage Brassica 
oleracea L. var. Capitata / Ambarus Silvica, Brezeanu Creola, Brezeanu Petre Marian,  

- lucrarea a fost prezentata la 6th International Symposium On Brassica and 18th Crucifer 
genetics workshop, November 2012 

- abstractul a fost publicat in Proceedings of 6th International Symposium On Brassica 
and 18th Crucifer genetics workshop 

- lucrarea in extenso se aflta sub tipar in vederea publicarii in Acta Horticulture. 

- imbunătăţirea sortimentului de soiuri la legumele din grupa verzei este necesară în mod 
permanent şi se motivează prin faptul că soiul rămâne unul din principalii factori de 
creştere ai producţiei. 

- În România se impune cu atât mai mult acest lucru, întru-cât creerii de soiuri la legumele 
din grupa verzei i s-a acordat un spaţiu destul de redus, comparativ cu alte specii 
legumicole. 

- Sortimentul autohton se poate îmbunătăţi prin crearea unor soiuri cu polenizare liberă şi 
a hibrizilor F1. Dificultăţile în crearea soiurilor cu polenizare liberă se daroresc alogamiei 
acestor specii care implică pericolul deprecierii materialului iniţial (populaţii), prin 
consangvinizare, migraţie şi derivă genetică. Crearea hibrizilor este facilitată de 
fenomenul de incompatibilitate.  

- Obiectivele de ameliorare avute în vedere la crearea soiului  Silviana au fost: 

o Productivitatea, caracter poligenic, dependent de potenţialul biologic al soiului, 
corelat strâns cu mărimea, greutatea părţii comestibile  

o Calitatea (căpăţânilor) depinde de o serie de elemente printre care: fermitatea 
(densitatea) şi textura căpăţânii, lungimea coceanului, fineţea şi frăgezimea 
frunzelor, gustul determinat la răndul său de compoziţia chimică (conţinutul  de 
substanţă  uscată , celuloză, zahăr reducător, săruri minerale, vitamina B1, B2 şi 
C, glucozinaţi,  etc.  

o Compoziţia chimică a căpăţânilor variază mult de la o varietate botanică la alta, 
de la un soi la altul şi în cadrul soiului de la o plantă la alta, dar şi în funcţie de 
condiţiile de mediu şi în special cu lungimea zilei.  

o Forma căpăţânilor este foarte diversă, de la rotundă foarte plată la foarte 
ascuţită.  

o  Rezistenţa la crăpare este determinată atât de genom cât şi de mediu (exces de 
apă, alternanţa secetei cu cantităţi mari de apă, supramaturare). Genetic este  
determinată de trei perechi de gene care au mai mult acţiune aditivă, însă parţial 
dominantă pentru crăparea timpurie.  

o Epoca de maturare este urmărită în sensul obţinerii unor soiuri cât mai timpurii, 
cu maturare uniformă. 
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o Rezistenţa la păstrare în depozit, în timpul iernii, se determină direct în încăperile 
reci respective, ştiind că în raport cu varietatea, pierderile în greutate variază. 

o Rezistenţa la boli şi dăunători - obiectiv major, cu implicaţii economice, ecologice 
şi sociale.  

o Rezistenţa la emiterea tijelor florale, este puternic legata de varsta plantelor 
precum si de factorii care favorizeaza vernalizarea. 

 
3. Researches on behavior of some pepper genotypes cultivated in plastic tunnels / 

Brezeanu Petre Marian, Brezeanu Creola, Ambarus Silvica, Calin Maria, Cristea Tina Oana  

- lucrare publicata in tara, in revista SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCHES – 
biology -Vegetal series Volume 21, 2012, Editura ALMA MATER, BACAU („VASILE 
ALECSANDRI” UNIVERSITY OF BACAU), ISSN: 1224-919 X cotata CNCSIS. 

- Raspandit astazi in cultura pe toate continentele, ardeiul se bucura de pretuirea 
unanima pentru productiile ridicate, pentru continutul bogat in vitamina C (100-200 
mg/100 g substanta proaspata), in zaharuri (5,4%),vitamina A si saruri minerale (calciu 
8,5 mg, fosfor 24 mg, fier 0,4 mg/100 g substanta proaspata), care ii ridica valoarea 
alimentara şi dietetica  (Ambăruş Silvica, 1999). Suprafetele cultivate cu ardei gras in 
spatii protejate s-au extins, necesitand o diversificare mai mare a sortimentului de 
soiuri. Soiul, factor important de productie, trebuie sa raspunda cerintelor mereu 
crescande şi adesea schimbatoare ale productiei, determinate de nevoile de consum. 
Consumatorul are pretentii mari in ceea ce priveşte culoarea, forma, marimea şi gustul 
fiructului, iar producatorul trebuie sa raspunda acestor cerinte, realizand in plus si 
productivitate, precocitate şi rezistenta la agenţi patogeni. In acest scop, la S.C.D.L. - 
Bacau s-au intreprins cercetări care au vizat obtinerea de noi soiuri de ardei gras, 
productive, cu fructe de calitate superioara, timpurii, cu toleranta la boli şi competitive 
pe piata interna şi externă. Prin aceste cercetari s-a urmarit imbogatirea fondului de 
germoplasma cu  un bogat material genetic pentru ameliorarea ardeiului gras. In 
lucrare se prezinta comportarea a  cinci linii de ardei gras obtinute la SCDL BACAU: 
L- 10, L- 8,  L-29,  L-76,  L-6, comparativ cu martorul BELADONA cel mai raspandit 
in cultura in zona de influenta. 

 
4.Study of fruit quality in tomato cultivated in conventional and organic agriculture /  
Călin Maria, Cristea Tina Oana, Bădulescu Liliana, Ambarus Silvica, Brezeanu Creola, 
Brezeanu Petre Marian,  Prisecaru Maria,  Şova George Florin VASILE ALECSANDRI” 
UNIVERSITY OF BACAU - SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCHES – biology -Vegetal 
series Volume  2012 Editure ALMA MATER BACAU, ISSN: 1224-919 X. 
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