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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 II/20.11.2013 
Experimentarea si testarea în condiţii de cultură a variantelor de ghivece, saltele 
din perlit, produselor biofertilizante şi mulciurilor biodegradabile 
 
Activitatea II.1.4. 
Testarea produselor biostimulatoare si a gelurilor propuse in conditii de cultura   
 
Activitatea II.2.3. 
Experimentarea utilizarii in tehnologiile de cultura a produselor biofertilizante si 
biostimulatoare si a foliilor biodegradabile in conditii de sera si camp 
 
Activitatea II.5. 
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 
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irigat, etc.), ca si materialele folosite în analizele si determinările de laborator  (reactivi, 
aditivi, etc.). 

 

 Metodologia generală 
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. 

 
 
 
 
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 culturi 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 variante studiate producţiile obţinute au fost superioare 
martorului netratat 
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TOMATE 

Tabelul 1 Influenţa aplicarii gelurilor si a produselor biostimulatoare  

Varianta Semănat 

Data 

răsăririi

>50% 

Apariţia 

frunzei 

adevărate 

Repicat Plantat 

Data 

apariţiei 

primelor 

flori 

Apariţia 

fructelor 

Data 

măturarii 

primelor 

fructe 

Producţia 

medie 

t/ha 

Martor 

netratat 
21.02 25.02. 03.03. 10.03. 10.04 30.04 08.05 14.06 72,5 

Gel 1 21.02 25.02. 03.03. 10.03. 10.04 30.04 08.05 13.06 88 

Maxigel 21.02 25.02. 03.03. 10.03. 10.04 30.04 07.05 12.06 89,5 

Coralite 21.02 25.02. 03.03. 10.03. 10.04 29.04 06.05 11.06 104,2 

 Aplicarea tuturor gelurilor si a biostimulatorilor s-a realizat la repicarea rasadurilor si 
la plantare 

Datele fenologice prezentate în tabelul 1. au relevat următoarele aspecte: 
 semănatul a fost efectuat pe 21.02; 
 plantarea răsadului s-a efectuat pe data de 10.04, atunci când răsadul avea 

vârsta de 45 zile; 
 primele flori au aparut in 29.04 la varianta tratata cu Coralite mai devreme cu o zi 

comparativ cu celelalte variante; 
 primele fructe au apărut la 58 de zile de la repicat in varianta martor netratat si la 

varianta tratata cu Gel 1, si la 57 de zile in varianta tratata cu Maxigel iar in varianta 
tratata cu Coralite au aparut la 56 de zile. Putem concluziona ca prin aplicarea 
produsului Coralite am avut o crestere mai rapida in vegetatie; 

 maturarea fiziologică a fructelor în funcţie de varianta a necesitat un număr de 
93-96 zile de la repicare; 

 Varianta tratata cu Coralite a avut productia superioara celorlalte variante si 
fructele au ajuns la maturitatea fiziologica cu cel putin trei zile mai devreme decat 
varianta martor. 
 
ARDEI 

Tabelul 2  Influenţa aplicarii gelurilor si a produselor biostimulatoare 

Varianta Semănat 

Data 

răsăririi>

50% 

Repicat Plantat 

Data 

apariţiei 

primelor 

flori 

Apariţia 

fructelor 

Producţia 

medie 

t/ha 

Martor 

netratat 
05.02 14.02. 01.03. 10.04 05,05 14.05 65 

Gel 1 05.02 14.02. 01.03. 10.04 04,05 14.05 73 

Maxigel 05.02 14.02. 01.03. 10.04 03,05 12.05 82 

Coralite 05.02 14.02. 01.03. 10.04 03,05 12.05 82,4 

Aplicarea tuturor gelurilor si a biostimulatorilor s-a realizat la repicarea rasadurilor si 
la plantare 

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 8 kg/m2 



 

 
4 

CASTRAVETI 
Tabelul 3 Influenţa aplicarii gelurilor si a 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 20.03 25.03 29.03 01.04 10.04 14.05 60 

Gel 1 10.03 15.03 19.03 24.03 28.03 31.03 10.04 12.05 83 

Maxigel 10.03 15.03 19.03 23.03 27.03 30.03 10.04 10.05 80 

Coralite 10.03 15.03 19.03 23.03 27.03 30.03 10.04 09.05 91,5 

Aplicarea tuturor gelurilor si a biostimulatorilor s-a realizat la rasarirea plantelor si la 
plantare 

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

 

PEPENE GALBEN 
Tabelul 4 Influenţa aplicarii gelurilor si a 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 14.03 21.03 26.03 30.03 02.04 10.04 24.05 28.06 91 

Gel 1 10.03 14.03 20.03 25.03 29.03 01.04 10.04 22.05 25.06 106 

Maxigel 10.03 14.03 20.03 25.03 29.03 01.04 10.04 22.05 25.06 110,5 

Coralite 10.03 14.03 21.03 26.03 30.03 02.04 10.04 22.05 25.06 107,2 

Aplicarea tuturor gelurilor si a biostimulatorilor s-a realizat la rasarirea plantelor si la 
plantare 

La specia pepene galben în toate variante studiate producţiile obţinute au fost 
superioare martorului netratat 
Datele fenologice prezentate în tabelul 3. au relevat următoarele aspecte: 

 semănatul a fost efectuat pe 10 martie; 
 apariţia primelor patru frunze adevărate a necesitat un număr de 18 zile in 

variantele tratate cu Gel 1 si Maxigel, si un numar de 19 zile la martorul netratat si la 
varianta tratata cu Coralite; 

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

 primele fructe au apărut la 70 zile de la răsărit la varianta martor netratat si de 66 
de zile in cele trei variante tratate; 

 maturarea fiziologică a fructelor în funcţie de varianta a necesitat un număr de 
91-95 zile 

 Varianta tratata cu Maxigel a avut productia superioara celorlalte variante. 
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În anul experimental 2013 am utilizat bistimulatorii: 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 bistimulatorul 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 
+4,8, +9,2 t/ha. 

Tabelul 5 
Influenţa tratamentelor asupra producţiei de ardei gras   

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 65,0 100 - - 

V2 1 70,5 108,5 +5,5 *** 

V3 1,2 74,2 114,2 +9,2 *** 

V4 1,5 69,8 102 +4,8 *** 

    Dl 5%=1,81  
    Dl 1%=2,32  
    Dl 0,1%=3,56  

 
Tabelul 6 

Influenţa tratamentelor asupra producţiei de tomate  
Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 75,5 100 -  

V2 1 86,4 115 +10,9 *** 

V3 1,2 88,6 117,4 +13,1 *** 

V4 1,4 79,6 105,4 +4,1 ** 
    Dl 5%=2,95  
    Dl 1%=3,86  
    Dl 0,1%=4,98  
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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 
+4,1 + 13,1 t/ha. 

Tabelul 7 

Influenţa tratamentelor asupra producţiei de castraveţi  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 80,0 100 - - 

V2 1 95,0 118,7 +15,0 *** 

V3 1,2 96,4 120,5 +16,4 *** 

V4 1,5 84,6 105,7 +4,6 * 
    Dl 5%=3,56  
    Dl 1%=4,34  
    Dl 0,1%=5,66  

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 
+4,6 - 16,4 t/ha. 

Tabelul 8 

Influenţa tratamentelor asupra producţiei de pepene galben 

  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 95 100 -  

V2 1 110 115,8 +15,0 *** 

V3 1,2 110,9 116,7 +15,9 *** 

V4 1,5 105 110,5 +10,0 *** 
    Dl 5%=3,52  
    Dl 1%=4,55  
    Dl 0,1%=5,75  

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 +10 t/ha până la + 15,9 t/ha. 
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 Tabelul 9 

Influenţa tratamentelor asupra  calităţii producţiei de ardei gras   

 

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 65 100 - - 

V2 1 90 138,4 +35 *** 

V3 1,2 85 130,7 +20 *** 

V4 1,5 80 123,0 +15 *** 
    Dl 5%=4,81  
    Dl 1%=5,69  
    Dl 0,1%=7,85  

Calitatea fructelor  de ardei gras a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 15-35 g/ fruct. 

 

Tabelul 10 

Influenţa tratamentelor asupra  calităţii producţiei de tomate   

 

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 70 100 -  

V2 1 105 150 +35 *** 

V3 1,2 95 136 +25 *** 

V4 1,5 85 121 +15 *** 
    Dl 5%=3,85  
    Dl 1%=5,56  
    Dl 0,1%=7,60  

Calitatea fructelor  de tomate a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 10-15 g/ fruct. 
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Tabelul 11 

Influenţa tratamentelor asupra  calităţii producţiei de castraveţi   

 

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 90 100 -  

V2 1 100 111 +10 *** 

V3 1,2 105 116,6 +15 *** 

V4 1,5 103 114,4 +13 *** 
    Dl 5%=2,81  
    Dl 1%=4,32  
    Dl 0,1%=6,56  

Calitatea fructelor  de castraveţi a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 10-15 g/ fruct. 

 

Tabelul 12 

Influenţa tratamentelor asupra  calităţii producţiei de pepene galben   

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 800 100 -  

V2 1 900 112,5 +100 *** 

V3 1,2 950 118,75 +150 *** 
V4 1,5 980 122,5 +180 *** 

    Dl 5%=1,81  
    Dl 1%=2,32  
    Dl 0,1%=3,56  

 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 
diferentierea celulara, ceea ce a condus la formarea de noi fascicule mai mari si cu 
ramificare mult mai bogata. 
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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 13 

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

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 66,0 100 - - 

V2 2 70,5 106,8 +4,5 *** 

V3 3 75,2 113,9 +9,2 *** 

V4 4 70,2 106,3 +4,2 *** 

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

 

Tabelul 14 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de tomate  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 
V1 -M t 
nestimulat 

0 77,5 100 - - 

V2 2 89,4 115,3 +11,9 *** 

V3 3 88,9 114,7 +11,4 *** 

V4 4 80,6 104,0 +3,1 * 

    Dl 5%=2,99  
    Dl 1%=3,90  
    Dl 0,1%=5,18  

 La specia tomate în toate 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 +11,4 t/ha şi respectiv + 
11,9 t/ha. 
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Tabelul 15 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra producţiei de castraveţi  

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 80,0 100 - - 

V2 2 97,0 121,72 +17,0 *** 

V3 3 99,4 124,25 +19,4 *** 

V4 4 88,6 110,75 +8,6 *** 

    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 
+8,6 până la 19,4 t/ha. 

Tabelul 16 

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

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 95 100 -  

V2 2 112 117,89 +17,0 *** 

V3 3 115,9 122,00 +20,9 *** 

V4 4 107 112,63 +12,0 *** 

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

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 +12 t/ha până la + 20,9 t/ha. 
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 Tabelul 17 

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

 

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 65 100 - - 

V2 2 90 138,4 +35 *** 

V3 3 85 130,7 +20 *** 

V4 4 80 123,0 +15 *** 

    Dl 5%=4,81  
    Dl 1%=5,69  
    Dl 0,1%=7,85  

Calitatea fructelor  de ardei gras a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 15-35 g/ fruct. 

 

Tabelul 18 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE supra calităţii producţiei de tomate   

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 70 100 -  

V2 2 105 150 +35 *** 

V3 3 95 136 +25 *** 

V4 4 85 121 +15 *** 

    Dl 5%=3,85  
    Dl 1%=5,56  
    Dl 0,1%=7,60  

Calitatea fructelor  de tomate a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 15- 35 g/ fruct. 
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Tabelul 19 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 2/SE asupra calităţii producţiei de castraveţi   

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 90 100 -  

V2 2 100 111 +10 *** 

V3 3 105 116,6 +15 *** 

V4 4 103 114,4 +13 *** 
    Dl 5%=2,81  
    Dl 1%=4,32  
    Dl 0,1%=6,56  

Calitatea fructelor  de castraveţi a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 10-15 g/ fruct. 

Tabelul 20 

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

 

Varianta Concentraţia 

l/ha 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0,8 800 100 -  

V2 1 900 112,5 +100 *** 

V3 1,2 950 118,75 +150 *** 

V4 1,5 980 122,5 +180 *** 
    Dl 5%=1,81  
    Dl 1%=2,32  
    Dl 0,1%=3,56  

Calitatea fructelor  de pepene galben a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 100-180 g/ fruct. 

 C) Efectul stimulării cu bistimulatorul 3/RN 

 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. 
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Tabelul 21 

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

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia  

relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 68,0 100 - - 

V2 0,05 71,8 105,58 +3,8 *** 

V3 0,08 76,4 112,35 +8,4 *** 

V4 0,12 72,2 106,17 +4,2 *** 

    Dl 5%=1,71  
    Dl 1%=2,03  
    Dl 0,1%=3,26  

 

  Tabelul 22 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de tomate  

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 
V1 -M t 
nestimulat 

0 78 100 - - 

V2 0,05 90 128,57 +12,0 *** 

V3 0,08 88 112,82 +10,0 *** 

V4 0,12 85 108,97 +7,0 *** 

    Dl 5%=3,22  
    Dl 1%=3,99  
    Dl 0,1%=5,50  

 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 +7 t/ha până la + 12 t/ha. 
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Tabelul 23 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra producţiei de castraveţi  

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 82,0 100 - - 

V2 0,05 99,0 120,73 +17,0 *** 

V3 0,08 101,4 123,65 +19,4 *** 

V4 0,12 100,6 122,68 +18,6 *** 

    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 
+18,6 - 19,4 t/ha. 

Tabelul 24 

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

Varianta Concentraţia 

% 

Producţia 
medie t/ha 

Producţia 
relativă 

% 

DL 

t/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 95 100 -  

V2 0,05 110 115,78 +15,0 *** 

V3 0,08 112 117,89 +17,0 *** 

V4 0,12 107 112,63 +12,0 *** 

    Dl 5%=3,60  
    Dl 1%=4,25  
    Dl 0,1%=5,22  

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 +12 t/ha până la + 17 t/ha. 
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 Tabelul 25 

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

 

Varianta Concentraţia 

% 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 70 100 - - 

V2 0,05 90 188,57 +20 *** 

V3 0,08 95 135,71 +25 *** 

V4 0,12 85 121,42 +15 *** 

    Dl 5%=4,61  
    Dl 1%=5,29  
    Dl 0,1%=7,35  

Calitatea fructelor  de ardei gras a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 15-25 g/ fruct. 

Tabelul 26 

Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN supra calităţii producţiei de tomate   

 

Varianta Concentraţia 

% 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţa de mt 

V1 -M t 
nestimulat 

0 75 100 -  

V2 0,05 110 146,6 +35 *** 

V3 0,08 100 133,3 +25 *** 

V4 0,12 95 126,6 +20 *** 

    Dl 5%=3,95  
    Dl 1%=5,06  
    Dl 0,1%=7,20  

Calitatea fructelor  de tomate a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 20-35 g/ fruct. 
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Tabelul 27 
Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra calităţii producţiei de castraveţi   

Varianta Concentraţia 

% 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia dif 

V1 -M t 
nestimulat 

0 90 100 -  

V2 0,05 100 111 +10 *** 

V3 0,08 105 116,6 +15 *** 

V4 0,12 103 114,4 +13 *** 

    Dl 5%=2,81  
    Dl 1%=4,32  
    Dl 0,1%=6,56  

Calitatea fructelor  de castraveţi a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 10-15 g/ fruct. 

Tabelul 28 
Influenţa stimulării cu bistimulatorul 3/RN asupra calităţii producţiei de pepene 

galben   
Varianta Concentraţia 

% 

Greutatea 
medie a 

fructului (g) 

 

Greutatea 

relativă 

% 

DL 

g/fruct 

Semnificaţia 
dif 

V1 -M t 
nestimulat 

0 800 100 -  

V2 0,05 950 118,75 +100 *** 

V3 0,08 1050 131,25 +250 *** 

V4 1,5 1000 125,0 +200 *** 

    Dl 5%=1,91  
    Dl 1%=2,55  
    Dl 0,1%=3,14  

Calitatea fructelor  de pepene galben a fost influenţată pozitiv, realizându-se sporuri 
semnificative şi foarte semnificative cuprinse între 100-250 g/ fruct. 

 

Concluzii 

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; 
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 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. 

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. 
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Experimentarea utilizarii foliilor biodegradabile in conditii de sera  
 
În ceea ce priveşte modalitatea de acoperire a solului am ales mulcirea solului cu folie 
biodegradabila netransparenta si folie biodegradabila transparenta GRI,  
Şi în cazul acestei experienţe s-a optat pentru irigarea prin picurare cu tuburi flexibile 
din polietilenă Toro Aqua Traxx (debit 1,14 l/h),  
Creşterea plantelor de tomate a fost exprimată prin înălţimea medie a tulpinii, numărul 
mediu de frunze, numărul mediu de inflorescenţe formate. 
Fructificarea plantelor a fost exprimată prin procentul de legare al fructelor de tomate. 
Măsurătorile biometrice au fost efectuate în dinamică, de trei ori în cursul perioadei de 
vegetaţie, la câte 6 plante din fiecare variantă experimentală, calculându-se media 
acestora. 
Numărul mediu de inflorescenţe este corelat cu înălţimea medie a plantelor; astfel, toate 
variantele experimentale ce au înregistrat o înălţime medie redusă prezintă un număr 
mediu de inflorescenţe scăzut. Procentul de legare al fructelor în primele trei 
inflorescenţe s-a menţinut ridicat la variantele mulcite cu folie biodegradabila,  
Procentul mai mare de legare al fructelor între etajele 1-3 s a menţinut ridicat la 
variantele experimentale mulcite cu folie biodegradabila gri datorită căldurii degajate de 
aceste materiale la nivelul inflorescenţelor inferioare, asigurând condiţii optime de 
creştere şi legare a fructelor. 
Procentul de legare pentru inflorescenţele cuprinse între etajele 4 şi 6 a înregistrat valori 
cuprinse între 24,14% pentru varianta experimentală nemulcit şi 49,40% pentru varianta 
experimentală mulcit cu folie transparenta GRI. 

Tabelul 29 Creşterea şi fructificarea plantelor de tomate în sera 

Varianta 

Inaltimea 

medie 

(cm) 

Nr de 

frunze 

mediu 
Nr. de 

inflorescente 

mediu 

Inflorirea si legarea 

inflorescentelor din 

etajele 1-3 

Inflorirea si legarea 

inflorescentelor din 

etajele 4-6 

Flori Fructe 
% de 

legare 
Flori Fructe 

% de 

legare 

Martor 

nemulcit 
167,3 18,10 4,70 52,00 40,00 76,92 43,50 10,50 24,14 

Mulcit folie 

netransparenta 
170 19,15 5,18 54,00 48,00 88,89 31,00 15,00 48,39 

Mulcit folie 

transparenta 

GRI 

173,95 19,30 5,05 57,50 48,50 89,32 41,50 20,50 49,40 

 
Procentul de legare mai scăzut între etajele 4-6 se datorează periodicităţii determinărilor 
biometrice efectuate. Astfel, în momentul ultimei măsurători biometrice nu toate florile 
din inflorescenţă erau înflorite sau legate. 

Tabelul 30 Influenţa materialelor de mulcire asupra producţiei de tomate 

Varianta 

Producţia 

Iunie 

kg/m
2
  

Producţia 

Iulie 

kg/m
2
  

Producţia 

August 

kg/m
2
  

Producţia Totala 

kg/m
2
  

Martor 

nemulcit 
1,93 3,5 3,29 8,72 

Mulcit folie 

netransparenta 
1,24 4,82 3,5 9,56 

Mulcit folie 

transparenta 

GRI 

1,36 5,01 4,3 10,67 
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Analizând dinamica recoltărilor pentru anul experimental 2013, se observă că varianta 
experimentala nemulcita, a înregistrat cea mai favorabilă dinamică de producţie în luna 
iunie  
Dinamica producţiei pe luna iulie, a fost favorabilă variantelor experimentale mulcite cu 
folii biodegradabile comparativ cu varianta experimentala nemulcita. 
Producţiile totale sunt încadrate între 9,56 kg/m2 (mulcit folie netransparenta) şi 10,67 
kg/m2( mulcit folie transparenta gri). 
Chiar dacă la începutul anului experimental 2013 dinamica producţiei a fost favorabilă 
pentru variantele nemulcite, odată cu încălzirea mediului ambiant, a materialului de 
mulcire, respectiv a solului, variantele experimentale mulcite cu folie biodegradabila 
înregistrează o dinamică pozitivă în lunile iulie-august, cât si producţie totală ridicată. 
 

Foto 1 Aspecte din cultura tomate in varianta mulcita 
ARDEI 
 
Tabelul 31 Influenţa materialelor de mulcire asupra producţiei totale 

Varianta 
Productia totala Diferenta fata de 

martor ±Kg/m2 Kg/m2 % 
Martor 

nemulcit 
6,92 100  

Mulcit folie 

netransparenta 
7,71 111,41 +0,79 

Mulcit folie 

transparenta GRI 
8,86 128,03 +1,94 

DL (p5%)     0,91 
DL(p1%)      1,41 
DL(p 0,1)     2,38 

La cultura de ardei gras în toate cele doua variante mulcite producţiile obţinute au 
fost superioare martorului nemulcit 
 

Foto 2 Aspecte din cultura de ardei in varianta mulcita 
Castraveti 
Tabelul 32 Influenţa materialului de mulcire asupra producţiei totale 

Varianta 
Productia totala Diferenta fata de 

martor ±Kg/m2 Kg/m2 % 
Martor 

nemulcit 
8,47 100  

Mulcit folie 

netransparenta 
7,64 90,20 -0,83 

Mulcit folie 

transparenta GRI 
9,78 115,46 1,31 

DL (p5%)     0,32 
DL(p1%)      0,46 
DL(p 0,1)     0,64 

 
Producţiile totale obţinute au fost situate între valorile 7,64 Kg/m2 in varianta mulcit cu 
folie netransparenta si 9,78 Kg/m2 la varianta mulcit cu folie transparenta GRI 
Variantele experimentale mulcite cu folie biodegradabila a  prezentat valori mai mari ale 
temperaturilor la nivelul solului, efect explicabil prin absorţia şi degajarea de căldură mai 
mare faţă de varianta experimentala nemulcita. 
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Pepene galben 

Tabelul 33 Influenţa materialului de mulcire asupra producţiei totale 

Varianta 
Productia totala Diferenta fata de 

martor ±Kg/m2 Kg/m2 % 
Martor 

nemulcit 
8,19 100  

Mulcit folie 

netransparenta 
9,75 119,04 +1,56 

Mulcit folie 

transparenta GRI 
9,80 119,65 +1,61 

DL (p5%)     0,40 
DL(p1%)      0,55 
DL(p 0,1)     0,75 

 

Prin comparaţie martorul experimental a înregistrat regresii de producţie fata de 
variantele experimentale mulcite cu folie biodegradabila. 

Foto 3 Aspecte din cultura de pepene galben in varianta mulcita 
 

 Concluzii 
- Variantele experimentale nemulcite prezintă o înălţime medie mai mică decât 
celelalte variante experimentale, datorită fluctuaţiilor de temperatură existente la nivelul 
solului, efectul resimţindu-se la plante mai ales primăvara timpuriu şi toamna când 
temperatura solului dintre zi şi noapte prezintă fluctuaţii. Aceste fluctuaţii de 
temperatură au fost fundamentate ştiinţific prin observaţiile şi măsurătorile efectuate 
asupra temperaturilor din sol şi deasupra acestuia la toate variantele experimentale. 
- Numărul mediu de inflorescenţe este corelat cu înălţimea medie a plantelor. 
- Producţia totală de fructe obţinută a fost influenţată unilateral pozitiv de 
materialul biologic folosit si de materialul de mulcire folosit (mulcire cu folie 
biodegradabila). 
- Folosirea generalizată a foliei biodegradabile netransparente si transparente GRI 
ca şi material de mulcire, fertirigarea prin picurare, duc spre un spor de producţie net 
superior atât cantitativ cât şi calitativ prin comparaţie cu aceeaşi cultură experimentală 
nemulcita. 
- Folosirea foliei biodegradabile a dus la modificarea in sens pozitiv a temperaturii 
solului. Mulciul, aplicat pe patul pregatit pentru plantat inainte de plantare, a incalzit 
solul si implicit a dus la o crestere mai rapida in vegetatie in comparatie cu plantele fara 
mulci, iar primele fructe au ajuns la maturitate mai devreme cu 8 zile la tomate si cu 10 
zile la pepenele galben. 
- Mulciul netransparent si tranparent GRI a inabusit cresterea buruienilor, prin 
temperaturile ridicate realizate dedsubt, impreuna cu lipsa oxigenului si umiditatea 
crescuta. 
- Folosirea foliei a redus frecventa irigarilor si cantitatile de apa, si poate ajuta la 
reducerea numarului de boli si daunatori, cum ar fi ciupercile care apar datorita 
umiditatii excesive. 
- Folia de mulci a prevenit taierea radacinilor cu unelte 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 
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bolilor si daunatorilor. Se reduce in acest fel o parte din tratamentele aplicate 
culturilor nemulcite, rezultand economii si produse mai ecologice.  
 
 
 
 
 
 
Activitatea II.5. 

Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la manifestari stiintifice si 

redactarea de lucrari de specialitate  

 

Lucrari ISI 

 

1. Management of mineral accumulation in Lycopersicon esculentum 

Petre Marian Brezeanu, Creola Brezeanu, Silvica Ambarus, Neculai Munteanu, Elena 

Draghici  

Metalurgia international vol. XVIII no. 5 (2013) 243 – 247 

2. Management of fertilization practices and mineral content at mung bean  

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

Metalurgia international vol. XVIII no. 7 (2013) 362 – 366 

 

Lucrari BDI reviste internationale (in anul 2011 cand am trimis-o era in lista 

UEFISCDI ca fiind ISI) 

 

3. Antioxidant activity in some selected tomato genotypes cultivated in 

conventional and in organic system culture  

P.M. Brezeanu, N. Munteanu, C. Brezeanu, S. Ambarus, E. Draghici, M. Calin, T.O 

Cristea  

African Journal of Biotechnology, Vol. 12(20), pp. 2884-2899, 2013 

 

Lucrari BDI  

 

4. Studies to identify pepper genetic resources suitable to organic and conventional 

farming systems 
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Brezeanu P.M, Brezeanu Creola, Ambarus Silvica, Calin Maria, Cristea Tina 

Volume 17(1), 192- 196, 2013, JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology 

5. Evaluation of growth and yield of organically-grown mungbean 

Brezeanu Creola , Brezeanu P. M., Ambarus Silvica, Robu T., Cristea Tina 

Volume 17(1), 187- 191, 2013, JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology 
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