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Contractor : STATIUNEA DE CERCETARE  

DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BACAU 

Cod fiscal  : RO 949197 
PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1351 
Contract 68/2012.  
 

RAPORT STIINTIFIC 
 
Elaborarea unor metode si tehnici noi pentru culturile horticole integrate si 
ecologice prin folosirea unor produse si materiale biodegradabile prietenoase 
mediului 
 

Etapa III/21.11.2014 
Realizarea de produse prototip si experimentarea utilizarii acestora in tehnologii 
prietenoase mediului. 
Activitatea IIi.1 
Realizarea si testarea de produse prototip prietenoase mediului pentru implementare in 
productia horticola 
Activitatea III.1.4. 
Experimentarea in conditii de cultura a produselor biostimulatoare selectate pentru 
efectul cel mai favorabil asupra substratelor de cultura si a plantelor 
Activitatea III .3. 
Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la manifestari stiintifice si 
redactarea de lucrari de specialitate. 
 

a. Metodologia generală si specială de cercetare 

 Locul de executare a cercetărilor 

 Cercetările de laborator au fost 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 au fost realizate in campul experimental si 
sera de cercetare ale SCDL Bacau. 

 Materialul folosit 
Acesta a cuprins 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 a fost constituit din probe de plante (părti,  

organe, produse legumicole) din culturile prevăzute anterior. 
A treia categorie de material l-a constituit, 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 
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Obtinerea datelor experimentale necesare obtinerii rezultatelor scontate a fost făcută 
prin metode tipice activitătii de cercetare care au cuprins 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 s-au desfăsurat experimentele 

(obtinerea datelor experimentale) pentru activitătile de cercetare, corespunzător planului 
de realizare a proiectului. Având în vedere multitudinea experimentelor metodologiile au 
fost stabilite în detaliu în cadrul fiselor de cercetare. Acestea au cuprins următoarele 
aspecte: 

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

Compoziţia plantelor de cultură 
Din tabelul 1 se constată că plantele sunt compuse  din diferite elemente în anumite proporţii 

şi pe care se bazează produsele biostimulatoare moderne. 
Tabelul 1 Concentraţiile elementelor esenţiale din plantele superioare (după diverşi 

autori) 

Elementul 
Concentraţia medie din plante (la s.u.) Concentraţia in scoarţa 

terestră, 16 km, % ppm % 

Hidrogen   60.000   6,0     1,000 

Carbon 450.000 45,0    0,350 

Oxigen 450.000 45,0 49,130 

Azot   15.000   1,5 0,040 

Potasiu   10.000   1,0 2,350 

Calciu     5.000   0,5 3,250 

Magneziu     2.000   0,2 2,350 

Fosfor     2.000   0,2  0,120 

Sulf     1.000   0,1  0,100 

Clor       100    0,01  0,200 

Bor        20      0,002 0,005 

Fier     100   0,01 4,200 

Mangan      50     0,005 0,100 

Zinc      20     0,002 0,020 

Cupru        6       0,0006 0,010 

Molibden          0,1         0,00001 0,001 



 

 

 

3 

Pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor, 16 elemente sunt considerate ca esenţiale. 
Aceste elemente esenţiale sunt împărţite în două grupe: macronutrienţii, necesari relativ 
în cantităţi mari, cum ar fi C, H, O, N, P, K, Ca, Mg şi S, şi micronutrienţii ceruţi în 
cantităţi mici şi care includ Fe, Cl, Mn, B, Zn, Cu şi Mo. De departe cea mai mare 
proporţie – 96 %, este reprezentată de H, C şi O şi care sunt preluate liber din aer şi 
apă. Toate celelalte elemente se regăsesc în diferenţa de 4 %, din care elementele 
majore N, P, K, Ca şi Mg reprezintă 3,4 %, rămânând doar 0,6 % pentru microelemente. 

 
 Consumurile de elemente nutritive 
    şi sensibilitatea plantelor legumicole la lipsa acestora 
In ceea ce priveşte consumul de elemente al plantelor, acesta este uneori foarte 

ridicat. Astfel, mai ales în cazul legumelor şi cu deosebire al celor cultivate în sistem 
protejat (tabelul 2), consumurile de elemente majore sunt deosebit de mari, pe măsura 
şi a producţiilor obţinute.   

Tabelul 2 Consumurile totale de NPK ale principalelor culturi de legume 
 

Nr. 
crt. Cultura 

Producţia 
t/ha 

Consumul total, kg/ha 

N P2O5 K2O MgO 

1 Ardei gogoşar-c 20-30 183 28 190 23 

2 Ardei gras-c 25-30 240 40 218 37 

3 Ardei gras-s 60-80 266 73 545 69 

4 Ardei gras-p 40-50 197 60 326 33 

5 Ardei lung-c 20-25 106 21 145 16 

6 Castraveţi-c 15-20 43 16 78 10 

7 Castraveţi-s (lungi) 140-160 330 171 577 124 

8 Castraveţi-s (scurţi) 30-50 70 59 135 29 

9 Castraveţi-p (scurţi) 50-80 110 56 242 29 

10 Tomate ind.-c 40-60 125 54 147 32 

11 Tomate-s/ciclul I 80-100 278 132 364 94 

12 Tomate-s/ciclul II 50-70 240 53 378 48 

13 Tomate-p 50-70 300 65 414 62 

14 Tomate timp.-c 30-40 81 28 118 24 

15 Tomate vară-
toamnă-c 

70-90 148 78 148 40 

c-cîmp, p-solar, s-seră; 
*)la aceste specii, cea mai mare parte de N provine din atmosferă. 
 
În funcţie de necesitatea aplicării, biostimulatorii se pot astfel formula pentru a 

satisface cerinţele specifice plantei cultivate. De exemplu, când cerinţa plantei este 
ridicată în azot, se formulează un biostimulator cu concentraţie mare în acest element 
comparativ cu fosforul, dar formularea se schimbă în cazul fenofazelor de dezvoltare a 
plantei, când cerinţa faţă de fosfor şi/sau potasiu este mai mare comparativ cu cea de 
azot. Această situaţie se întâlneşte frecvent când plantele schimbă stadiul de creştere 
cu cel de dezvoltare, cel vegetativ cu cel generativ, sau atunci când de regulă sunt 
supuse unor factori de stres 
 
 
 
 



 

 

 

4 

Experimentarea s-a efectuat la SCDL BACĂU, pe un sol aluvionar, mediu evoluat 
In aceasta etapa au fost efectuate studii biologice ale compusilor selectati, care 

au fost in prealabil sintetizati, caracterizati, prin aplicarea solutiilor in diverse dilutii, in 
combinatie cu nutrienti sau fara, in culturile de ardei, tomate, pepeni galbeni si 
castraveti in diferite faze de vegetatie. Au fost efectuate observatii fenologice si 
masuratori biometrice la aceste culturi pe toata durata cresterii si dezvoltarii plantelor si 
au fost facute corelatii intre tratamentele aplicate si productia obtinuta la culturile 
studiate, prin calcularea valorilor unor parametri specifici culturilor respective. 
Rezultatele obtinute au fost valorificate si diseminate prin prezentarea de lucrari 
stiintifice la simpozioane nationale si internationale si prin publicarea de articole in 
reviste de specialitate. La specia tomate în toate variantele studiate producţiile obţinute 
au fost superioare martorului netratat  
 
TOMATE 

In etapa III s-au realizat studii biologice privind efectul compusilor biodegradabili 
si netoxici asupra dezvoltarii si productiei la plantele de tomate, compusi testati in cel 
de-al doilea an de observatie la acelasi tip de culturi. 

In acest al doilea an s-au efectuat experimente privind puterea si facultatea 
germinativa, inradacinarea si dezvoltarea rasadurilor si productia la tomate 

 
I. Influenta compuşilor asupra puterii si facultatii germinative la seminţele de 
tomate 
Experienta 1. 
S-au aplicat tratamente cu doi stimulatori de creştere in doua diluţii (200 ppm şi 250 
ppm); seminţele au fost mentinute in solutiile compusilor timp de 3 şi 6 ore, la 
temperatura camerei, apoi s-au facut observaţii comparative asupra germinaţiei in 
condiţii controlate de lumina, temperatura şi umiditate, comparativ cu martorul netratat, 
ale carui seminţe sunt inmuiate cu apa distilata aceeaşi perioada de timp. 

Germinatia s-a realizat pe strat de hârtie de filtru umezit zilnic cu apa fiarta şi 
racita, cu câte 20 de seminte pentru fiecare varianta de tratare. Temperatura medie pe 
durata experimentelor de germinare a fost de 16,70C, cu o medie de 9,5 ore de 
iluminare pe zi. Solutiile de tratare au continut stimulatori de crestere Gel 1 si MaxiGel, 
comparativ cu variantele martor tratate cu apa distilata, cu sau fara adaos de soluţie de 
Coralite de concentratie 500 ppm. 

Solutiile de tratare au fost folosite atât singure cât şi cu adaos solutie de Coralite 
Soluţiile de tratare continand cei doi stimulatori de creştere au fost studiate in 

aceleaşi conditii sub aspectul efectului asupra germinaţiei la seminţele de tomate. 
S-au notat urmatoarele variante de tratare: 
 

m3_H2O - martor apa 3 ore;  m3-Co - martor soluţie Coralite 500 ppm 3 ore; 
m6-H2O - martor apa 6 ore; m6-Co - martor soluţie Coralite 500 ppm 6 ore; 
v3-1 – Gel 1 - 200 ppm 3 ore; v3-2 - Gel 1 - 250 ppm 3 ore; 
v3-3 - Gel 1 - 200 ppm + Coralite 500 ppm 3 ore; v3-4 - Gel 1 - 250 ppm + Coralite 500 ppm 3 ore; 
v3-5 - MaxiGel 200 ppm 3 ore; v3-6 - MaxiGel 250 ppm 3 ore; 
v3-7 MaxiGel 200 ppm + Coralite 50 ppm 3 ore; v3-8 - MaxiGel 250 ppm + Coralite 500 ppm 3 ore; 

v6-1 - Gel 1 - 200 ppm 6 ore; v6-2 - Gel 1 - 250 ppm 6 ore; 
v6-3 - Gel 1 - 200 ppm + Coralite 500 ppm 6 ore; v6-4 - Gel 1 - 250 ppm + Coralite 500ppm 6 ore; 
v6-5 - MaxiGel 200 ppm 6 ore; v6-6 - MaxiGel 250 ppm 6 ore; 
v6-7 - MaxiGel 200 ppm + Coralite 500 ppm 6 ore; v6-8 - MaxiGel 250 ppm + Coralite 500 ppm 6 ore; 
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Tabelul 3 Studii experimentale privind germinaţia seminţelor de tomate tratate 

 

Variantele cu seminţe tratate timp de trei ore au avut toate valori superioare comparativ 
cu martorul tratat cu apa distilata, evidentiindu-se doua dintre acestea: v3-1 - Gel 1 - 200 
ppm 3 ore si v3-3 - Gel - 200 ppm+ Coralite 500 ppm 3 ore. Totusi, un procent ridicat de 
germinare, superior martorilor, s-a inregistrat si la variantele v3-4, v3-5 si v3-8. 
Dintre variantele tratate timp de sase ore, doar v6-1 - Gel 1 - 200 ppm - 6 ore a avut un 
procent de germinare de 100%, dar toate celelalte variante au egalat sau depasit 
procentul martorilor. 
Ca valori medii, seminţele din variantele tratate au dezvoltat radicele mai scurte decât 
martorii, la ambii stimulatori folositi. 
Pentru observatia finala, doar trei variante aveau 100% seminte germinate: v3-1 - Gel 1 - 
200 ppm 3 ore, v3-3 - Gel 1 - 200 ppm + Coralite 500 ppm 3 ore si v6-1 - Gel 1 - 200 ppm 
6 ore. 
S-a observat, pentru cele mai multe dintre variante, accelerarea ritmului de dezvoltare si 
cresterea numărului de plantule cu doua frunze, la variantele fara adaos de Coralite, la 
ambii timpi de tratare. 
Variantele tratate cu ambele dilutii ale stimulatorilor de crestere combinate cu Coralite, 
timp de trei ore, au prezentat valori usor superioare martorului mCo pentru procentul de 
seminte germinate si pentru dezvoltarea plantulelor, iar la sase ore, valorile inregistrate 
la variantele tratate au fost comparabile cu cele ale martorului. 
Experienta 2.  

S-au aplicat tratamente cu doi stimulatori de creştere in doua diluţii (100 ppm şi 150 
ppm); seminţele au fost mentinute in solutiile compusilor timp de 3 şi 6 ore, la 
temperatura camerei, apoi s-au facut observaţii comparative asupra germinaţiei in 
condiţii controlate de lumina, temperatura şi umiditate, comparativ cu martorul netratat, 
ale carui seminţe sunt inmuiate cu apa distilata aceeaşi perioada de timp. 

Timp de tratare 3 ore 

Variante de tratare 
m

H2O mco V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

I 
Nr. seminţe germinate/20 11 16 17 17 18 17 16 16 16 17 
Lungime radicele (cm) 0.65 0.36 0.46 0.42 0.42 0.31 0.36 0.38 0.24 0.3 

Timp de tratare 6 ore 

Variante de tratare m
H2O mco V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

I 
Nr. seminţe germinate/20 15 17 16 15 17 18 15 17 14 18 
Lungime radicele (cm) 0.73 0.4 0.37 0.28 0.32 0.25 0.4 0.38 0.39 0.35 

Timp de tratare 3 ore 
Variante de tratare m

H2O mco V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

II 

Nr. seminţe germinate/20 15 18 20 18 20 19 19 18 17 19 
Nr. gemule sub 1 cm 6 8 8 7 6 6 3 5 4 4 
Nr. gemule 1 - 2 cm 4 6 3 3 7 5 5 4 8 7 
Nr. plantule cu 2 frunze 5 4 9 8 7 8 11 9 5 8 

Timp de tratare 6 ore 
Variante de tratare m

H2O mco V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

II 

Nr. seminţe germinate/20 16 17 20 19 17 19 17 18 18 18 
Nr. gemule sub 1 cm 3 2 5 4 8 6 4 3 7 4 
Nr. gemule 1 - 2 cm 4 3 5 3 4 7 3 3 3 8 

Nr. plantule cu 2 frunze 9 12 10 12 5 6 10 12 8 6 
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Germinatia s-a realizat pe strat de hârtie de filtru umezit zilnic cu apa fiarta şi 
racita, cu câte 20 de seminte pentru fiecare varianta de tratare. Temperatura medie pe 
durata experimentelor de germinare a fost de 16,70C, cu o medie de 9,5 ore de 
iluminare pe zi. 

Solutiile de tratare au continut stimulatori de crestere Gel 1 si MaxiGel, comparativ 
cu variantele martor tratate cu apa distilata, cu sau fara adaos de soluţie de Coralite de 
concentratie 500 ppm. 

Solutiile de tratare Gel 1 si MaxiGel sunt folosite atât singure cât şi cu adaos 
solutie de Coralite. 

Variantele de tratare in cadrul acestui experiment au fost:  
m3-H2O - martor apa 3 ore; m3-Zn - martor soluţie Coralite 500 ppm 3 ore; 

m6.H2o - martor apa 6 ore; m6-Zn - martor soluţie Coralite 500 ppm 6 ore 

v3-1 – Gel 1 - 100 ppm 3 ore;  v3-2 – Gel 1 - 150 ppm 3 ore;  

v3-3 – Gel 1 - 100  ppm + Coralite 500 ppm 3ore;  v3-4 - Gel 1 - 150 ppm + Coralite 500  ppm 3 ore;  

v3-5 – MaxiGel - 100 ppm 3 ore; v3-6 - MaxiGel 150 ppm 3 ore;  

v3-7 - MaxiGel - 100 + Coralite 500 ppm 3 ore;  v3-8 - MaxiGel 150 ppm + Coralite 500  ppm 3 ore;  

V6-1 – Gel 1 - 100 ppm 6 ore; V6-2 - Gel 1 - 150 ppm 6 ore; 

V6-3 – Gel 1 - 100 ppm + Coralite 500 ppm 6 ore; v6-4 - Gel 1 - 150 ppm + Coralite 500  ppm 6 ore; 

V6-5 - MaxiGel - 100 ppm 6 ore; V6-6 - MaxiGel 150 ppm 6 ore; 

V6-7 -MaxiGel - 100 ppm + Coralite 500ppm 6ore V6-8 - MaxiGel 150  ppm + Coralite 500  ppm 6 ore; 

 

Măsurătorile si observaţiile au urmărit numărul de seminţe germinate pe varianta, 
apariţia si dimensiunile radicelelor, gemulelor şi plantulelor cu doua frunze. S-au 
efectuat doua masuratori (I, II) la patru, respectiv şapte zile de la tratarea semintelor. 
Datele obtinute sunt cuprinse in tabelul 4: 
 

Tabelul 4 Studii experimentale privind germinaţia seminţelor de tomate tratate 

Variante de tratare m
H2O mCo V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Timp de tratare 3 ore 

I Nr. seminţe germinate/20 11 16 20 18 19 18 16 18 15 18 
Lungime radicela (cm) 0.74 0.33 0.57 0.42 0.45 0.35 0.38 0.38 0.27 0.32 

Timp de tratare 6 ore 

I 
Nr. seminţe germinate/20 15 17 19 16 18 15 17 16 16 17 
Lungime radicela (cm) 0.69 0.39 0.41 0.34 0.34 0.28 0.42 0.33 0.4 0.3 

Timp de tratare 3 ore 
 Nr. seminţe germinate/20 15 18 20 20 20 19 18 19 16 18 

II Nr. gemule sub 1 cm 6 8 7 8 10 8 1 3 8 7 
Nr. gemule 1 - 2 cm 4 6 5 6 1 5 4 5 4 5 

 Nr. plantule cu 2 frunze 5 4 8 6 9 6 13 11 4 6 
Timp de tratare 6 ore 

 Nr. seminţe germinate/20 16 17 20 18 20 18 18 16 17 17 

II 
Nr. gemule sub 1 cm 3 2 5 4 7 5 8 5 7 6 
Nr. gemule 1 - 2 cm 4 3 6 4 6 4 3 6 7 5 

 Nr. plantule cu 2 frunze 9 12 9 10 7 9 7 5 3 6 

 
 

La variantele tratate timp de trei ore procentul de germinare a fost egal sau superior 
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ambilor martori. 
Pentru semintele tratate timp de sase ore, variantele au depasit sau cel putin egalat 
procentul de germinare al martorilor, dar germinatia a fost relativ buna si in cazul 
acestora. 

In general, radicelele au fost mai lungi la martori comparativ cu variantele tratate, 
observand ca adaosul de Coralite in solutia de tratare a redus lungimea radicelelor la 
majoritatea variantelor, inclusiv cele martor. 

La ultima observatie, cinci variante au avut o germinatie de 100%: v3-1 – Gel 1 - 
100ppm - 3 ore; v3-2 –MaxiGel 150 ppm - 3 ore; v3-3 Gel 1 – 100 ppm + Coralite 500 
ppm - 3 ore; v6-1 – Gel 1 – 100 ppm- 6 ore si v6-3 – Gel 1 – 100 ppm + Coralite 500 ppm 
- 6 ore. 

Referitor la stadiile de dezvoltare pentru plantulele de la fiecare varianta, s-a 
observat ca pentru variantele tratate timp de trei ore, cu exceptia unei variante, v3-7, 
restul au dezvoltat plantule mai rapid decat ambii martori. In schimb, pentru semintele 
tratate timp de sase ore, doar trei variante au egalat martorii in special ca numar de 
plantule cu doua frunze, si anume: v6-1 , v6-2 , v6-4 . 

Pentru variantele tratate, s-au evidentiat urmatoarele concluzii: 
1. Semintele tratate timp de trei ore cu ambele concentratii ale stimulatorilor de 
crestere au avut un procent mai mare de germinare comparativ cu cele tratate timp de 6 
ore, la majoritatea variantelor; 
2. Stimulatorul Gel 1, in ambele dilutii, a avut un efect superior asupra germinatiei, 
atât la variantele tratate trei ore cât si la cele tratate sase ore; 
3. Efectul soluţiei de Coralite a constat in dezvoltarea treptata a plantulelor, fapt 
ce ar putea permite obtinerea unor serii consecutive de rasaduri. 

 

II. Influenta compuşilor asupra inradacinarii si dezvoltării răsadurilor de 
tomate 

S-a observat influenta compusilor studiati care au fost aplicati pe semintele de tomate 
prin inmuiere in solutii de concentratie 100, 150,200 si 250 ppm, asupra vitezei de 
inradacinare si a dezvoltarii rasadurilor. Variantele martor au fost tratate cu apa distilata 
si cu solutie de Coralite de concentratie 500 ppm. 
Experimentul s-a realizat in vase cu perlit sterilizat si umezit dupa insamântare cu apa 
fiarta si racita. Variantele au fost asezate pe rânduri, câte 20 de seminte tratate si 
uscate anterior insamantarii pentru fiecare varianta. 
S-au efectuat stropiri zilnice cu apa fiarta si racita, pe durata observatiilor (30 de zile). 
S-a urmarit aparitia gemulelor si plantulelor cu 2, 4 si 6 frunze. 
Rezultatele obtinute la cele patru date de observare (o data la sapte zile) sunt 
prezentate in tabelul 4. 
La inceput, dupa sapte zile de la insamântare, variantele de tratare s-au prezentat 
astfel: 
- variantele la care au aparut cele mai multe plante cu 2 frunze din seminte tratate 
trei ore, dupa sapte zile, au fost: v3-1; v3-10; v3-2, v3-7, v3-9, v3-15 . S-au inregistrat in medie 
mai putine plante aparute pe rând decât la variantele cu seminte tratate sase ore cu 
acelasi biostimulator. Singurul tratament cu 100% plante aparute si la 3 si la 6 ore a fost 
cel cu Gel 1 - 100 ppm. 
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- in ceea ce priveste talia plantelor in functie de varianta de tratare, s-au obtinut 
plante mai inalte la urmatoarele variante: v6-3; v6-8, v6-12; v6-16 si martorul tratat cu solutie 
de Coralite timp de 6 ore; 
- variantele martor cu seminte tratate cu apa distilata au prezentat mai putine 
plante aparute pe rând, in special pentru varianta la trei ore, la care plantele au avut si 
talie mai mica. Variantele martor cu seminte tratate in solutie de acetat de zinc au 
condus la ambii timpi de tratare la un numar mare de plante pe rând (18, respectiv 19), 
cu talie mare; 
- dupa patru saptamâni de dezvoltare a rasadurilor, variantele care au dat 
rezultate mai bune au fost urmatoarele, pentru fiecare dintre cei doi biostimulatori: Gel 1 
— 3 ore timp de tratare - v3-1 – Gel 1 -100 ppm (20 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, 
dar cu talie medie); v3-2 – Gel 1-150 ppm (20 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, dar cu 
talie mai mare); v3-7 - Gel 1 - 250 ppm (19 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, dar cu 
talie mai mare); Gel 1 — 6 ore timp de tratare - v6-1 – Gel 1 - 100 ppm (20 plante cu 4 si 
6 frunze/20 seminte, dar cu talie medie); v6.2 – Gel 1 - 150 ppm (19 plante cu 6 
frunze/20 seminte, dar cu talie mai mica) si v6-7 – Gel 1 - 250 ppm (19 plante cu 4 si 6 
frunze/20 seminte, dar cu talie mare); MaxiGel — 3 ore timp de tratare v3-9 – MaxiGel 
100 ppm (19 plante cu 4-6 frunze/20 seminte, dar cu talie mica), v3-10 - Gel 1 - 150ppm 
(20 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, dar cu talie medie), v3-15 – MaxiGel  + Coralite 
200 ppm (19 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, cu talie medie) si v3-16 – MaxiGel 
+Coralite – 250 ppm (18 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, cu talie medie) ; MaxiGel — 
6 ore timp de tratare - - v6-9 - MaxiGel - 100 ppm (20 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, 
cu talie medie), v6-10 – Maxigel 150 ppm (19 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminţe, cu talie 
mai mica), V6-13 - Maxigel - 200 ppm (19 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminţe, cu talie 
mare) si v6-16 - MaxiGel+Coralite - 250 ppm (18 plante cu 4 si 6 frunze/20 seminte, cu 
talie mare). 
- tot dupa patru saptamâni, martorii cu seminte tratate cu apa distilata au prezentat, la 
trei ore, doar 12 plante cu 4 frunze si talie foarte mica, iar la sase ore, 16 plante cu 4-6 
frunze, cu talie mare; martorii cu seminte tratate cu solutie de acetat de zinc au 
prezentat, la trei ore, 187 plante cu 4-6 frunze cu talie mare si la sase ore, 19 plante cu 
4 frunze cu talie la fel, mare. 
In concluzie, se observa ca biostimulatorul Gel 1 conduce la o dezvoltare usor mai 
rapida a plantelor (stadiul de 5-6 frunze), in special la semintele tratate timp de sase 
ore, iar plantele sunt in medie mai inalte. Biostimulatorul MaxiGel inregistreaza valori 
mai mari ale taliei plantelor,desi numarul plantelor cu 5 si 6 frunze este mai mic, mai 
ales la variantele tratate sase ore.  
Martorul tratat cu apa distilata se comporta mai bine la sase ore, desi numarul de plante 
este inferior majoritatii variantelor tratate, iar martorul tratat cu solutie de Coralite se 
comporta mai bine doar la trei ore timp de tratare, la sase ore aparitia frunzelor este 
încetinita 
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Tabelul 5 Influenta tratamentelor cu biostimulatori cu sau fara adaos de Coralite asupra inradacinarii si dezvoltării răsadurilor 
Nr.  7 zile 14 zile 

crt. Varianta 3 ore 6 ore 3 ore 6 ore 
  2 fr. 4 fr. 5 fr. Talie 2 fr. 4 fr. 5 fr. Talie 2 fr. 4 fr. 5 fr. Talie 2 fr. 4 fr. 5 fr. Talie 

1 Gel 1 - 100 ppm 20 - - 2.75 20 - - 3.25 - 20 - 5.5 - 20 - 5.5 
2 Gel 1 - 150 ppm 19 - - 3.5 20 - - 4 1 19 - 6 1 19 - 5.25 
3 Gel 1+Coralite -100 ppm 16 - - 4 15 - - 4.5 - 16 - 6.5 - 15 - 6.5 
4 Gel 1+Coralite -150 ppm 14 - - 4 18 - - 3.25 2 12 - 6.25 - 18 - 5.75 
5 Gel 1- 200 ppm 18 - - 3 18 - - 3.33 1 17 - 5 - 18 - 6 
6 Gel 1- 250 ppm 17 - - 3.67 18 - - 3.75 1 16 - 4.75 1 17 - 6.5 
7 Gel 1+Coralite -200 ppm 19 - - 4.25 19 - - 4 - 19 - 6.25 - 19 - 7 
8 Gel 1+Coralite -250 ppm 16 - - 4.33 17 - - 4,5 - 16 - 7 1 16 - 7 
9 Maxigel - 100 ppm 19 - - 3.5 20 - - 3.75 - 19 - 6 2 18 - 5 

10 Maxigel - 150 ppm 20 - - 4 19 - - 3.67 - 20 - 6.5 3 16 - 4.75 
11 Maxigel+Coralite -100 ppm 17 - - 3.75 12 - - 2.5 1 17 - 5.75 7 5 - 3.25 
12 Maxigel+Coralite -150 ppm 18 - - 4.33 17 - - 4.5 1 17 - 6 - 17 - 7.5 
13 Maxigel- 200 ppm 17 - - 3.25 19 - - 3.25 1 16 - 4.75 - 19 - 6 
14 Maxigel - 250 ppm 16 - - 3.5 15 - - 2.5 1 16 - 6.25 4 12 - 4.5 
15 Maxigel+Coralite -200 ppm 19 - - 4 17 - - 3 - 19 - 6 - 17 - 5 
16 Maxigel+Coralite -250 ppm 18 - - 3.75 18 - - 4.5 - 18 - 5.67 - 18 - 6.5 
17 Martor apa 6 - - 2.25 16 - - 4.25 8 4 - 3.33 - 16 - 5.75 
18 Martor Coralite 18 - - 3.75 19 - - 4.5 - 18 - 6.5 - 19 - 6.5 
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Tabelul 6 Influenta tratamentului aplicat asupra producţiei totale la tomate   

Denumirea variantei 

Productia 

t/ha 

%fata de 

martor Diferente Semnificatie 

Gel 1 - 100 ppm 85.36 194.98 41.6 xxx 

Gel 1+Coralite -100 ppm 82.73 188.81 38.9 xxx 

Gel 1+Coralite -150 ppm 80.96 184.93 37.2 xxx 

Maxigel+Coralite -100 ppm 71.9 164.16 28.1 xxx 

Gel 1 - 150 ppm 68.46 156.39 24.7 xx 

Maxigel - 100 ppm 67.3 153.65 23.5 xx 

Gel 1+Coralite -250 ppm 65.57 149.77 21.8 xx 

Maxigel+Coralite -150 ppm 63.88 145.89 20.1 xx 

Gel 1- 200 ppm 61.83 141.10 18.0 x 

Gel 1- 250 ppm 60.0 136.99 16.2 x 

Maxigel+Coralite -200 ppm 59.65 136.30 15.9 x 

Martor Coralite 500 ppm 56.91 129.91 13.1  

Maxigel - 250 ppm 55.89 127.63 12.1  

Maxigel+Coralite -250 ppm 54.5 124.43 10.7  

Maxigel- 200 ppm 52.92 120.78 9.1  

Maxigel - 150 ppm 51.5 117.58 7.7  

Maxigel+Coralite -200 ppm 44.87 102.51 1.1  

Martor apa 43.76 100.00 0.0 Martor 

DL 5% : 14.5 t/ha  

DL 1% : 19.5 t/ha  

DL 0.1% : 25.7 t/ha 

 

CONCLUZII experimente biologice tomate 
A. In cazul germinării seminţelor de tomate tratate cu biostimulatori aplicaţi ca la 
dilutia de 100 si 150 ppm, cu sau fara adaus Coralite, s-au evidentiat urmatoarele 
concluzii: 
1. Semintele tratate timp de trei ore cu ambele concentratii ale stimulatorilor de 
crestere au avut un procent mai mare de germinare comparativ cu cele tratate timp 
de 6 ore, la majoritatea variantelor; 
2. Stimulatorul Gel 1 in ambele dilutii, a avut un efect superior asupra germinatiei, 
atât la variantele tratate trei ore cât si la cele tratate sase ore; 
3. Efectul solutiei de Coralite a constat in dezvoltarea treptata a plantulelor, fapt ce 
ar putea permite obtinerea unor serii consecutive de rasaduri. 
B. In cazul germinarii semintelor de tomate tratate cu biostimulatori aplicati la dilutia 
de 200 si 250 ppm cu sau fara adaus de Coralite, s-au evidentiat urmatoarele 
concluzii: 
1. Variantele cu seminte tratate timp de trei ore cu cele doua dilutii ale stimulatorilor 
de crestere au avut un procent de seminte germinate usor mai mare decât variantele 
cu seminte tratate timp de sase ore; 
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2. Biostimulatorul Gel 1, in ambele dilutii, a avut un efect mai bun asupra facultatii 
germinative atat la tratamentul timp de trei ore, cat si pentru variantele tratate sase 
ore; 
3. Solutia de Coralite adaugata a condus la o dezvoltare graduala a plantulelor 
comparativ cu variantele tratate doar cu stimulatori de crestere, la care s-a 
inregistrat o crestere mai rapida a plantulelor la aproape toate variantele; 
C. Observatiile privind inradacinarea si dezvoltarea rasadurilor arata ca 
biostimulatorul Gel 1 conduce la o dezvoltare usor mai rapida a plantelor (stadiul de 
5-6 frunze), in special la semintele tratate timp de sase ore. Biostimulatorul Maxi 
Gel, inregistreaza valori mai mari ale taliei plantelor desi numarul plantelor cu 5 si 6 
frunze este mai mic, mai ales la variantele tratate sase ore.  

Martorul tratat cu apa distilata se comporta mai bine la sase ore, desi numarul de plante 
este inferior majoritatii variantelor tratate, iar martorul tratat cu solutie de Coralite se 
comporta mai bine doar la trei ore timp de tratare, la sase ore aparitia frunzelor este 
incetinita. 

D. Biostimulatorii aplicaţi la tomate in cultura de câmp au condus la producţii mai 
mari comparativ cu martorul stropit cu apa distilata dar si comparativ cu varianta 
tratata cu soluţie de Coralite 500 ppm; 
1. Dintre cei doi biostimulatori considerat, cele mai bune rezultate s-au obţinut 
folosind Gel 1; 
2. Dilutia care a dus la productii mai mari a fost 100 ppm, urmata de 150 ppm ; 
3. Adaosul de Coralite solutie 500 ppm a sporit productiile la cele mai multe dintre 
variantele la care a insotit tratamentul cu biostimulator, iar martorul tratat doar cu 
aceasta solutie a avut productii mai mari decât cinci variante de tratare si decât 
martorul stropit cu apa distilata; 
4. Combinatiile de tratare la care s-au obtinut rezultate foarte semnificative la 
calculul statistic au fost: Gel 1 - 100 ppm, Gel 1+Coralite -100 ppm; Gel 1+Coralite -
150 ppm si Maxigel+Coralite -100 ppm. 

 
Tabelul 7 Influenţa aplicarii produselor biostimulatoare 

Varianta Semănat Repicat Plantat 

Data 

apariţiei 

primelor 

flori 

Apariţia 

fructelor 

Data 

măturarii 

primelor 

fructe 

Martor 

netratat 
24.02 13.03. 10.04 01.05 09.05 17.06 

Gel 1 24.02 13.03. 10.04 28.04 05.05 12.06 

Maxigel 24.02 13.03. 10.04 28.04 06.05 13.06 

Coralite 24.02 13.03. 10.04 29.04 07.05 12.06 

 Aplicarea biostimulatorilor s-a realizat la semanat, repicat si la plantare rasadurilor. 

Datele fenologice prezentate în tabelul 7. au relevat următoarele aspecte: 
 semănatul a fost efectuat pe 24.02; 
 plantarea răsadului s-a efectuat pe data de 10.04, atunci când răsadul avea 

vârsta de 44 zile; 
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 primele flori au aparut in 24.04 la varianta tratata cu Gel 1 si Maxigel mai 
devreme cu o zi comparativ cu varianta tratata cu Coralite si 3 zile comparativ cu 
martorul netratat; 

 primele fructe au apărut la 59 de zile de la repicat in varianta martor netratat, la 
varianta tratata cu Coralite la 57 de zile, 56 zile in varianta tratata cu Maxigel iar in 
varianta tratata cu au aparut la 55 de zile. Putem concluziona ca prin aplicarea 
produsului Gel 1 am avut o crestere mai rapida in vegetatie; 

 maturarea fiziologică a fructelor în funcţie de varianta a necesitat un număr de 
92-94 zile de la repicare; 

 La varianta tratata cu Coralite fructele au ajuns la maturitatea fiziologica cu cel 
putin trei zile mai devreme decat varianta martor. 
 
 
ARDEI 

Tabelul 8  Influenţa produselor biostimulatoare 

Varianta Semănat 

Data 

răsăririi>

50% 

Repicat Plantat 
Data apariţiei 

primelor flori 

Apariţia 

fructelor 

Producţia 

medie t/ha 

Martor 

netratat 
03.02 11.02. 01.03. 10.04 06,05 15.05 55 

Gel 1 03.02 10.02 01.03. 10.04 01,05 10.05 71.5 

Maxigel 03.02 11.02 01.03. 10.04 03,05 11.05 74 

Coralite 03.02 11.02 01.03. 10.04 02,05 10.05 78.2 

Aplicarea biostimulatorilor s-a realizat la semanat, repicat si la plantare rasadurilor. 

La specia ardei în toate variante studiate producţiile obţinute au fost superioare 
martorului netratat cele mai bune rezultate s-au inregistrat la variantele tratate cu 
Maxigel si Coralite care au trecut de 7.4 kg/m2 

La varianta tratata cu Gel 1 plantele au rasarit mai repede cu o zi comparativ cu 
celelalte variante. 
 

CASTRAVETI 
Tabelul 9 Influenţa aplicarii produselor biostimulatoare 

Varianta 
Data 

semănat 

Data 

răsărit 

Data apariţiei frunzei Data 

plantat 

Data primei 

recoltări 

Producţia 

medie t/ha 1 2 3 4 

Martor 

netratat 
10.03 15.03 21.03 25.03 29.03 02.04 10.04 12.05 64 

Gel 1 10.03 14.03 19.03 23.03 27.03 30.03 10.04 07.05 80 

Maxigel 10.03 15.03 19.03 23.03 27.03 30.03 10.04 08.05 78 

Coralite 10.03 15.03 19.03 23.03 27.03 30.03 10.04 07.05 81.8 

Aplicarea biostimulatorilor s-a realizat la semanat, repicat si la plantare rasadurilor. 

- Prin folosirea produsului Coralite am observat ca rãdãcinile sunt mai puternice 
decat la martorul netratat, la toate speciile. 

Dezvoltarea optimã a rãdãcinii conferã capacitate considerabil îmbunãtãtitã de 
mentinere a rezervelor de apã în perioadele de secetã si chiar o rezistentã crescutã la 



 

 

 

13 

secetã si temperaturi scazute si o mai buna alimentare cu substante nutritive 
comparativ cu martorul netratat si cu celelalte substante folosite. 

 

PEPENE GALBEN 
Tabelul 10 Influenţa produselor biostimulatoare 

Varianta 
Data 

semănat 

Data 

răsărit 

Data apariţiei frunzei 

Data 

plantat 

Data 

apariţiei 

primelor 

fructe 

Data 

primei 

recoltări 

Producţia 

medie 

t/ha 
1 2 3 4 

Martor 

netratat 
10.03 15.03 22.03 27.03 01.04 04.04 10.04 25.05 02.07 78 

Gel 1 10.03 15.03 20.03 24.03 29.03 01.04 10.04 18.05 22.06 96 

Maxigel 10.03 15.03 21.03 26.03 30.03 02.04 10.04 20.05 24.06 94 

Coralite 10.03 15.03 21.03 26.03 30.03 02.04 10.04 20.05 23.06 100.3 

Aplicarea biostimulatorilor s-a realizat la semanat, repicat si la plantare rasadurilor. 

La specia pepene galben în toate variante studiate producţiile obţinute au fost 
superioare martorului netratat 

Datele fenologice prezentate în tabelul 4. au relevat următoarele aspecte: 
 semănatul a fost efectuat pe 10 martie; 
 apariţia primelor patru frunze adevărate a necesitat un număr de 17 zile in 

varianta tratata cu Gel 1, un numar de 18 zile la varianta tratata cu Coralite; si Maxigel 
si de 20 zile la martorul netratat  

 plantarea răsadului s-a efectuat pe data de 10.04, atunci când răsadul avea 
vârsta de 30 zile; 

 primele fructe au apărut la 71 zile de la răsărit la varianta martor netratat si de 66 
de zile la variantele tratate cu Maxigel si Coralite. Variante tratata cu Gel 1 a avut o 
timpurietate cu aproximativ 7 zile lata de martorul netratat; 

 maturarea fiziologică a fructelor în funcţie de varianta a necesitat un număr de 
peste 90 de zile. 

 Varianta tratata cu Gel 1 a ajuns la maturitate cu aproximativ 10 zile mai repede 
decat varianta martor netratata. 

 Varianta tratata cu Maxigel a avut productia superioara celorlalte variante. 
 
Efectele benefice ale unui biostimulator sunt datorate unei creşteri a sintezei clorofiliene 
celulare. Această creştere a clorofilei şi a activităţii celulare şi respiraţiei se poate 
vedea, ca un prim semn în cultură, după aplicarea biostimulatorului, prin trecerea culorii 
frunzelor într-un verde închis. Fenomenul se poate măsura refractometric în cel puţin 4 
ore. Creşterea activităţii celulare şi a respiraţiei, aduce după sine o creştere a absorbţiei 
apei prin sistemul vascular ca răspuns la creşterea cerinţei de apă a frunzelor (aceasta 
aduce automat mai multe elemente fertilizante în plantă, via sistem vascular).  
Necesarul mai mare de apă şi schimbul de gaze mai intens stimulează creşterea masei 
radiculare pentru a le putea furniza. Excesul de carbohidraţi produs de către plante, 
datorat sintezei mai mari de zaharuri prin creşterea sintezei clorofilei, este returnat 
solului prin perişorii radiculari care va stimula mai departe coloniile microbiene din jurul 
rădăcinii constituind surse de energie suplimentare. Coloniile bacteriene în schimb vor 
produce auxine şi alţi compuşi de stimulare a sistemului radicular. Mai mult ţesut 
radicular şi mai mulţi perişori radiculari cresc abilitatea plantei de a absorbi apă şi ioni 
nutritivi. 
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Este o reacţie în lanţ  dacă se aplică biostimulatorul necesar la momentul necesar 
pentru a realiza acest ciclu. Prin folosirea biostimulatorilor se obţine o eficienţă mai 
mare deoarece astfel stimulăm întregul sistem de pompare care include celulele 
frunzelor.  
În anul experimental 2014 am utilizat  si biostimulatorii: 6 FOL, 2/SE şi  3/SE. 
 

 A) 6 FOL.  pe baza de aminoacizi de origine vegetala, obtinut prin hidroliza 
enzimatica a derivatilor naturali din alge marine. Aminoacizii reprezinta un factor major 
de dezvoltare si o rezerva pentru procesele biologice. 

Studiile efectuate relevă faptul că aplicarea biostimulatorului 6 FOL  a imbunataţit 
dezvoltarea tesutului, asigurand o crestere rapida si echilibrata a masei vegetale marind 
si activitatea fotosintetica a plantei, ajutand-o sa depaseasca rapid si usor stress-ul 
datorat conditiilor nefavorabile de mediu (temperaturi scăzute, seceta, variatii de 
temperatura). 

Rezultate obţinute  
 A) Efectul stimulării cu biostimulatorul 6 FOL, asupra cantităţii şi calităţii 
producţiei la speciile experimentate s-a apreciat prin comparaţie cu martorul nestimulat.  
La cultura de ardei gras în toate cele trei variante studiate, la trei concentraţii diferite 
producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost 
asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între 
+0,41 si +0,91 kg/mp. 

Tabelul 11  Influenţa tratamentelor asupra producţiei de ardei gras   
Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 6,95 100 - - 

V2 1 7,51 108 +5,6 *** 

V3 1,2 7,86 113 +9,1 *** 

V4 1,5 7,36 105 +4,1 *** 

    Dl 5%=1,83  
    Dl 1%=2,32  
    Dl 0,1%=3,62  

 
Tabelul 12 Influenţa tratamentelor asupra producţiei de tomate  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 6,99 100 -  

V2 1 8,08 115 +10,9 *** 

V3 1,2 8,36 119.6 +13,7 *** 

V4 1,4 7,41 106 +4,2 ** 
    Dl 5%=2,95  
    Dl 1%=3,94  
    Dl 0,1%=4,99  
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 La specia tomate în toate cele trei variante studiate, la trei concentraţii diferite 
producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost 
asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între 
+0,42 + 1,31 kg/mp. 

Tabelul 13 Influenţa tratamentelor asupra producţiei de castraveţi  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 8,35 100 - - 

V2 1 9,84 117.8 +14.9 *** 

V3 1,2 9,92 118.8 +15.7 *** 

V4 1,5 8,72 104.4 +3.7 * 
    Dl 5%=3,54  
    Dl 1%=4,22  
    Dl 0,1%=5,36  

La cultura de castraveţi în toate cele trei variante studiate, la trei concentraţii diferite 
producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost 
asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între 
+0,37 – 1,57 kg/mp. 

Tabelul 14  Influenţa tratamentelor asupra producţiei de pepene galben 

 Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 9,12 100 -  

V2 1 10,6 115,8 +14,8 *** 

V3 1,2 10,71 117,4 +15,9 *** 

V4 1,5 10,2 111,8 +10,8 *** 
    Dl 5%=3,53  
    Dl 1%=4,56  
    Dl 0,1%=5,78  

Pepenele galben cultivat în spaţii protejate, în toate cele trei variante studiate, la 
trei concentraţii diferite producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. 
Diferenţele au fost asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de 
producţie cuprinse între +1,08 kg/mp până la + 1,59 kg/mp. 

 B) 2/SE  a manifestat un rol important in stimularea cresterii tesuturilor tinere si 
nediferentiate, in particular in procesele de alungire a radacinilor tinere. Continutul sau 
bogat in aminoacizi, zaharuri, polifenoli, vitamine si microelemente specifice a actionat 
ca un stimul suplimentar pentru radacini si tesuturi tinere controland multiplicarea si 
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diferentierea celulara, ceea ce a condus la formarea de noi fascicule mai mari si cu 
ramificare mult mai bogata. 
Un alt rol important la avut in reducerea stresuuil provocat de inghet, frig, boli, salinitate, 
seceta, etc.  

 B) Efectul stimulării cu bistimulatorul 2/SE 

Tabelul 15 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de ardei gras   

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 6,20 100 - - 

V2 2 6,64 107 +4,4 *** 

V3 3 6,98 112.5 +7,8 *** 

V4 4 6,75 108.8 +5,5 *** 

    Dl 5%=1,91  
    Dl 1%=2,43  
    Dl 0,1%=3,96  

Tabelul 16  Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de tomate  

Varianta Concentraţial/ha Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă % 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 7,55 100 - - 

V2 2 9,12 120,8 +15,7 *** 

V3 3 9,3 123,2 +17,5 *** 

V4 4 7,98 105,7 +4,3 * 

    Dl 5%=2,98  
    Dl 1%=3,86  
    Dl 0,1%=5,14  

 La specia tomate în cele doua concentratii 3 şi 4 l/ha, producţiile obţinute au fost 
superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost asigurate statistic, foarte distinct 
semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între +1,57 kg/mp şi respectiv + 1,75 
Kg/mp 

Tabelul 17 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de castraveţi  
Varianta Concentraţia 

l/ha 
Producţia 

medie kg/mp 
Producţia 
relativă % 

DL 
t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 8,22 100 - - 

V2 2 9,48 115,3 +12.6 *** 

V3 3 9,70 118 +14,8 *** 

V4 4 8,67 105,5 +4,5 ** 

    Dl 5%=3,42  
    Dl 1%=4,36  
    Dl 0,1%=5,71  



 

 

 

17 

La cultura de castraveţi în toate cele trei variante studiate, la trei concentraţii diferite 
producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost 
asigurate statistic, foarte distinct semnificativ in V1 si V2, cu diferenţe de producţie 
cuprinse între +0,86 până la 1,94 kg/mp. 

Tabelul 18 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de pepene 
galben 

Varianta Concentraţia 
l/ha 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă % 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 8,94 100 -  

V2 2 9,25 103,4 +3,1 * 

V3 3 10,98 122,8 +20,4 *** 

V4 4 10,35 115,8 +14,1 *** 

    Dl 5%=3,52  
    Dl 1%=4,55  
    Dl 0,1%=5,75  

Pepenele galben cultivat în spaţii protejate, în variantele V3 si V4 au obţinut 
producţii superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost asigurate statistic, foarte 
distinct semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între +1,41 kg/mp până la + 2,04 
kg/mp. 

 

 

 C) Efectul stimulării cu bistimulatorul 3/RN 

 Îmbunătăţeşte starea de nutriţie a plantelor cultivate pe soluri cu fertilitate redusă 
sip e alte substraturi de cultura. În momentul interacţiunii cu planta induce o 
dezvoltare spectaculoasă a sistemului radicular, a masei vegetative şi în final o 
creştere a cantităţii şi calităţii producţiei. 

Tabelul 19 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de ardei gras   

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 70,6 100 - - 

V2 0,05 74 104,8 +3,4 *** 

V3 0,08 78,5 111,2 +7,9 *** 

V4 0,12 73,9 104,7 +3,3 *** 

    Dl 5%=1,71  
    Dl 1%=2,03  
    Dl 0,1%=3,26  
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Tabelul 20 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de tomate  

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă 

% 

DL 
t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 7,1 100 - - 

V2 0,05 8,82 124,2 +17,2 *** 

V3 0,08 8,45 119 +13,5 *** 

V4 0,12 8,16 114,9 +10,6 *** 

    Dl 5%=3,14  
    Dl 1%=3,80  
    Dl 0,1%=5,64  

 La specia tomate în toate cele trei concentratii, producţiile obţinute au fost 
superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost asigurate statistic, foarte distinct 
semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între +1,06 kg/mp până la + 1,72 
Kg/mp. 

Tabelul 21 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de castraveţi  
Varianta Concentraţia 

% 
Producţia 

medie Kg/mp 
Producţia 
relativă 

% 

DL 
t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 8,50 100 - - 

V2 0,05 10,34 121,6 +18,4 *** 

V3 0,08 10,81 127,8 +23,1 *** 

V4 0,12 10,5 123,5 +20 *** 

    Dl 5%=3,66  
    Dl 1%=4,54  
    Dl 0,1%=5,96  

La cultura de castraveţi în toate cele trei variante studiate, la trei concentraţii diferite 
producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. Diferenţele au fost 
asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de producţie cuprinse între 
+1,84 – 2,31 kg/mp. 

Tabelul 22 Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de pepene 
galben 

Varianta Concentraţia 
% 

Producţia 
medie kg/mp 

Producţia 
relativă% 

DL 
t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 
faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 90 100 -  

V2 0,05 10,89 121 +18,9 *** 

V3 0,08 11,04 122,7 +20,4 *** 

V4 0,12 10,07 111,9 +10,7 *** 

    Dl 5%=3,68  
    Dl 1%=4,36  
    Dl 0,1%=5,41  
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Pepenele galben cultivat în spaţii protejate, în toate cele trei variante studiate, la 
trei concentraţii diferite producţiile obţinute au fost superioare martorului nestimulat. 
Diferenţele au fost asigurate statistic, foarte distinct semnificativ, cu diferenţe de 
producţie cuprinse între +1,072 kg/mp până la + 2,04kg/mp. 

 

Concluzii 
Rezultatele cercetărilor privind efectele biostimulatoare ale produselor au evidentiat că 
unii dintre produsii studiati, sub aspectul actiunii biologice si a efectelor produse la 
culturile studiate, determină la concentratii foarte mici, de ordinul a 100-150 ppm, 
cresteri însemnate a productiei. 
Toate acestea au un impact direct asupra calităţii vieţii prin cantităţi suficiente de 
alimente şi de calitate superioară, care se pot obţine şi prin utilizarea stimulatorilor 
biodegradabili, tot mai mult solicitaţi în agricultura sustenabilă.  
Aplicarea extraradiculară a biostimulatorilor la culturile de legume prezintă următoarele 
avantaje :  
- se evită imobilizarea lor în sol ;  

- se pot aplica în diferite fenofaze ale plantelor;  

- se folosesc cantităţi mici de biostimulatori ;  

- se pot aplica împreună cu alte tratamente biologice;  

- se pot folosi mijloace moderne de aplicare  

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 
producţie şi calitate superioară. Excesul sau deficitul de lumină, temperaturile ridicate 
peste limita de suportabilitate influenţează echilibrul hormonal. 

Eficienţa tratamentelor depinde de: 
 produsul folosit; 
 specie; 
 soi, hibrid; 
 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. 
- Substanţele biostimulatoare aplicate plantelor evită imobilizarea 
îngrăşămintelor, fapt care poate avea loc când acestea se introduc în sol; 
- Nutriţia suplimentară extraradiculară se poate face şi atunci când solul 
este uscat, ca şi pe solurile sărăturate, unde aplicarea îngrăşămintelor poate mări 
concentraţia soluţiei solului; 
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- Se folosesc cantităţi mai mici de îngrăşăminte, ceea ce permite o mai 
bună aplicare; 
- Se poate realiza nutriţia diferenţiată în raport cu cerinţele plantelor în 
diferite faze de vegetaţie; 
- Îmbunătăţeşte starea de nutriţie a plantelor cultivate pe substraturi de 
cultura cu fertilitate redusă; 
- Aplicarea biostimulatorilor este metoda prin care se corectează cel mai 
rapid o deficienţă de nutriţie; 
- Aplicarea biostimulatorilor extraradicular prezintă importanţă pentru 
culturile de pe solurile reci, unde asimilarea azotului şi fosforului prin rădăcini este mult 
stânjenită; 
 

Atunci când se fac tratamente cu biostimulatori trebuie respectate cu stricteţe: 
o concentraţia; 
o doza;  
o momentul aplicării. 
Utilizarea substanţelor biostimulatoare reprezintă o verigă tehnologică cu rezultate 

concludente în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea producţiei. 
A) Aplicarea biostimulatorului 6 FOL relevă imbunatăţirea şi dezvoltarea tesutului, 

asigurand o crestere rapida si echilibrata a masei vegetale marind si activitatea 
fotosintetica a plantei, ajutand-o sa depaseasca rapid si usor stress-ul datorat conditiilor 
nefavorabile de mediu. 

 

B) Aplicarea fertilizantului de ultima generatie 2/SE  a asigurat: 

- Radacini mai lungi si mai puternice;  

- Retea bogata de radacini; 

- Aparitia rapida a noilor radacini adventive dupa musuroirea plantelor;  

- Adaptarea rapida a rasadului la noile conditii de sol; 

- Inradacinarea rapida a rasadurilor plantate; 

 

C) Aplicarea biostimulatorului 3/RN 

A favorizat absorbţia la nivelul sistemului radicular, mărind capacitatea de absorbţie a 
nutrienţilor în organele plantei (rădăcină, tulpină, frunză); 

Un rol major în situaţii de fitotoxicitate şi stres; 

Pe întreaga perioadă de vegetaţie a revitalizat şi prelungit viaţa plantelor, accelereând 
dezvoltarea parţii aeriene a plantelor precum şi  dezvoltarea microorganismelor în sol. 

Sporeşte concentraţia în zahăr şi accentuează culoarea fructelor. 

 

Folosirea biostimulatorilor 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, rezultand economii si produse mai ecologice. 
 
 

Aspecte din cultura SCDL Bacau 2014 
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Activitatea III.3. 

Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la manifestari stiintifice si 

redactarea de lucrari de specialitate  

Lucrari care au acknowledgement-ul proiectului PNII- PT-PCCA-2011-3.2-1351 

Contract  68/2012 

Publicate 

Lucrari BDI  

 

1) A review of the most important pest insects and its influence on tomato 

culture  

Petre Marian Brezeanu, Creola Brezeanu, Silvica Ambăruș, Maria Călin, Tina Oana 

Cristea 

V. Alecsandri University of Bacau Scientific Studies and Researches Series biology 

animal biology series Volume 23, no. 2, May 2014, pp 68-73, Alma Mater Bacau 

Publishing house ISSN: 1224-919 X  

 

2) Preliminary study regarding the pest insects management at Vigna genus  

Creola Brezeanu, Petre Marian Brezeanu, Teodor Robu, Silvica Ambăruș, Maria Călin, 

Tina Oana Cristea  

V. Alecsandri University of Bacau Scientific Studies and Researches Series biology 

animal biology series Volume 23, no. 2, May 2014, pp 79-84, Alma Mater Bacau 

Publishing house ISSN: 1224-919 X 

 

3) Study of round pepper biodiversity in order to develop new genotypes  

Ambăruş Silvica, Brezeanu Petre Marian, Brezeanu Creola, Robu Teodor  

Lucrari stiintifice vol 41 Agronomie, pg 230-233, ISBN978-9975-64-264-4. Universitatea 

Agrara de Stat din Moldova 

 

4) Ghid de cultivare a legumelor în solarii cu practici ecologice  

Brezeanu PM, Brezeanu C , Ambăruş S , Stoian L , Robu T, Dobrescu A  

ISBN 978-606-527-416-7 

 

In curs de publicare. 

Lucrari ISI 

 

5) Identification and study of useful germplasm resources for tomatoes 

breeding  
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Brezeanu,PM, Brezeanu, C, Ambăruș, S, Călin, M, Cristea, TO, E. Draghici  

Acta Hort, XXIX International Horticultural Congress: IHC2014 

 

6) Prioritization ecological cultivation of less cultivated species with multiple 

potential uses (culinary, medicinal, honey, decorative)  

Brezeanu C,  Robu T, Brezeanu PM, Ambarus S,   

Acta Hort XXIX International Horticultural Congress: IHC2014 

 

7) Lucrari prezentate la conferinte si aranjate pentru reviste ISI 

Mungbean management practices in order to decrease the agricultural inputs on 

environment 

Teodor Robu, Creola Brezeanu, Petre Marian Brezeanu, Silvica Ambăruș, Tina Oana 

Cristea, Maria Călin  

Second International Conference on NATURAL AND ANTHROPIC RISKS ICNAR2014  

04-07 June 2014, Bacau, Romania, Journal of Engineering Studies and Research 

 

8) Investigations on nutritional quality of (Vigna radiata (L.) Wilczek) species  

Creola Brezeanu, Teodor Robu, Marian Brezeanu, Silvica Ambăruş  

Revue Roumaine de Chimie, COFrRoCA 2014 

 

Participare la conferinte si simpozioane internationale 

 

1. XXIX International Horticultural Congress: IHC2014, Brisbane, Australia 

 

2. Simpozionul ştiinţific internaţional, dedicat aniversării a 100 ani de la 

naşterea distinsului savant şi om de stat Mihail SIDOROV - Universitatea 

Agrara de Stat din Moldova, Facultatea de Agronomie, Chisinau, Republica 

Moldova 
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