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RAPORT DE CERCETARE  

 

Faza  a II a /30.06.2012. Constituirea câmpurilor experimentale 

 

Cercetările pe care le întreprindem în cadrul proiectului ADER 1.1.10  „Identificarea 

de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale 

pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative” au ca 

scop studiul particularităţilor morfologice şi fenologice ale sortimentului colectat, evaluarea 

capacităţii de producţie, stabilirea unor scheme şi densităţi optime de cultură, rezistenţa la 

seceta atmosferica si pedologica cat si calitatea producţiei.  

Activitate II.1.Organizarea experienţelor în seră: 

- producerea răsadurilor pe specii, material biologic (răsad) din 2 specii (tomate, ardei). 

Pentru obţinerea unui răsad calitativ lipsit de boli, bine călit, cu tulpina groasă şi scurtă, cu o 

culoare violacee trebuie dată o atenţie deosebită dirijării factorilor de vegetaţie temperatura, 

lumina (care trebuie corelată cu temperatura), umiditatea substratului si atmosferică, aerisirea 

în scopul reglării temperaturii si a compoziţiei aerului cât si a agenţilor patogeni (trebuie 

avuta atenţie la ciupercile de sol care sunt favorizate de temperaturile scăzute şi de umiditatea 

relativă ridicată a aerului, este vorba de Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani şi Fusarium 

spp., care provoacă aşa numita „cădere” a plantulelor), etc.  

Producerea rasadurilor s-a facut în sera înmultitor, unde se pot controla si dirija 

factorii de vegetatie pentru a detine un rasad optim din punct de vedere calitativ. Semanatul  

s-a facut  în mai multe moduri: semanatul pe strat nutritiv (tomate), urmat de repicarea 

rasadurilor, recomandat atunci când se produce un numar mare de rasaduri si semanatul în 

ladite (ardei) care se practica atunci când conditiile de vegetatie (temperatura) sunt mai 

precare, laditele fiind usor de manipulat în locurile mai calduroase si mai usor de 

supravegheat. Caracterele pe care trebuie să le întrunească răsadurile de ardei de calitate 

superioară: înălţimea (cm): 15-17, grosimea la colet (cm): 5-6, numărul de frunze: 10-12, 

culoarea frunzelor: verde închis, gradul de dispersie al rădăcinilor în substrat (%): 90-100 



Răsadul a fost produs în palete cu alveole în formă de trunchi de piramidă cu latura 

bazei mari de 4,5-5 cm, si în palete cu alveole mai mici, tronconice cu diametrul bazei mari de 

2,5-3 cm. 

Amestecurile de pământuri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 - să aibă însuşiri fizice corespunzătoare (friabilitate şi permeabilitate pentru apă şi aer); 

 - să fie fertile (conţinut ridicat în elemente nutritive uşor asimilabile); 

 - să aibă pH-ul cuprins între 6-6,5 şi o culoare închisă (în scopul absorbirii în cantitate 

cât mai mare a energiei solare) şi să fie lipsite de agenţi patogeni. 

 

Tabelul 1  

Amestecurile de pământuri folosite la producerea răsadului de tomate 

Nr 

crt 
Specificare Semănat Repicat 

1. Mraniţă 50 50 

2. Pământ de ţelină 20 30 

3. Turbă 10 10 

4. Nisip 20 10 

5. pH 6,5 6,5 

 

Tabelul 2  

 Observatii fenologice  la cultura tomatelor 

Nr. crt. Varianta Data semănatului Data răsăritului Data repicatului 

1. PL 23 22.03 27.03 02.04.2012 

2. PL 3 22.03 27.03 02.04.2012 

3. PL 5 22.03 27.03 02.04.2012 

4. PL 22 22.03 26.03 02.04.2012 

5. PL 24 22.03 27.03 02.04.2012 

6. PL 10 22.03 26.03 02.04.2012 

7. PL 15 22.03 25.03 02.04.2012 

8. PL 19 22.03 25.03 02.04.2012 

9. PL 8 22.03 27.03 02.04.2012 

10. PL 11 22.03 27.03 02.04.2012 

 



Tabelul 3 

  Amestecurile de pământuri folosite la producerea răsadului de ardei  

Nr 

crt 
Specificare Semănat Repicat 

1. Mraniţă 30 30 

2. Pământ de ţelină 40 40 

3. Turbă 20 20 

4. Nisip 10 10 

5. pH 6,0 6,0 

 

Tabelul 4  

 Observatii fenologice –la cultura de  ardei 

Nr. 

crt. 

Varianta/ 

cultivar 

Data 

semanatului 

Data 

rasaritului 

Data 

repicatului 

1 PL 3 29.02.2012 06.03.2012 11.03.2012 

2 PL 6 29.02.2012 05.03.2012 11.03.2012 

3 PL 1 29.02.2012 06.03.2012 11.03.2012 

4 PL 12 29.02.2012 07.03.2012 11.03.2012 

5 PL 29 29.02.2012 06.03.2012 11.03.2012 

6 PL 11 29.02.2012 08.03.2012 11.03.2012 

 

Date climatice mai -iunie 2012 – BACĂU 

 

MAI 

Intervalul 1-15 mai 2012, a fost deosebit de cald pentru aceasta perioada. 

Precipitatiile au lipsit in totalitate in acest interval. In intervalul 16-31 mai tendinta 

generala a temperaturii aerului a fost in scadere, mai pronuntata la valorile maxime.  

In acest interval cantitatile de precipitatii au fost insemnate depasind cu mult media 

lunara. In data 19 mai s-au înregistrat 50 l/mp în câmpul experimental, apoi pe 

parcursul a trei zile 22, 25, 27 mai încă 45 l/mp. Temperaturile au fost scăzute pentru 

aceasta perioada, ceea ce  a dus la întârzierea fenofazelor de vegetaţie.  

 

 
 

Fig. 1. Temperaturi luna mai 
 



 
 

Fig. 2. Umiditatea relativa luna mai 
IUNIE 

Luna iunie 2012 poate fi considerata in zona Bacau ca fiind secetoasa. Exceptand 

primele zile ale lunii, când au cazut precipitatii insumand 22 litri/mp (01.06 – 9 litri/mp si 

06.06. – 13 litri/mp), restul perioadei a fost lipsita de precipitatii si deosebit de calda cu 

temperaturi maxime ce au depasit 34
0
 C  

 

 

Fig. 3. Temperaturi luna iunie 
 

Activitatea II.2.Organizarea experienţelor în câmp: 

-plantat pe specii/ genotipuri (tomate, ardei), 

- semănat direct pe specii/genotipuri (fasole) 

- întreţinerea culturilor conform tehnologiei;  

a) TOMATE  

Cerinţele tomatelor faţă de apă sunt relativ mari în sol şi moderate la nivelul aerului. Cu 

toate acestea se cunosc şi cazuri când plantele de tomate rezistă la secete prelungite, dar 

nivelul producţiilor suferă diminuări deosebit de drastice, mai ales dacă seceta survine în 

perioada legării şi/sau a creşterii fructelor. Nu acelaşi lucru se întâmplă când pe plantă este 

deja format un anumit număr de fructe, care urmează a se matura. Toate acestea arată că 

tomatele, pentru anumite fenofaze, prezintă pretenţii faţă de apă în limite foarte largi; se poate 

aprecia că există chiar o “rusticitate” a plantelor de tomate, în comparaţie cu alte specii, cum 

ar fi ardeii sau pătlăgelele vinete. Această însuşire sporeşte, într-o măsură importantă, 



plasticitatea ecologică a tomatelor. Ca factor de vegetaţie pentru tomate, apa are un rol crucial 

mai ales în realizarea directă a producţiilor mari. Cu alte cuvinte, chiar dacă apa nu are 

implicaţii majore în toate fenofazele, precum temperatura, de exemplu, în schimb, determină 

calitatea majorităţii proceselor de creştere şi dezvoltare. 

Legat de cerinţele tomatelor faţă de apă, deosebit de periculos este stresul hidric, care 

poate apărea în cursul creşterii şi dezvoltării plantelor, determinat de variaţia cantităţii de apă 

de la valorile maxime la cele minime şi invers. Dacă umiditatea solului şi/sau a aerului este 

mult redusă, plantele se ofilesc; ofilirea poate fi reversibilă, dacă nu este prea puternică, sau 

poate fi ireversibilă şi, ca urmare, plantele mor. 

Stresul hidric la nivelul tulpinii plantelor mature (pe rod) are efect redus asupra plantei, 

este cunoscut fenomenul de “crăpare” a bazei tulpinii, în cazul în care are loc o alternanţă 

între un nivel redus de umiditate şi unul cu umiditate ridicată. Crăpăturile formate sunt “porţi 

deschise” pentru accesul agenţilor patogeni. 

La nivelul frunzelor, stresul hidric nu se manifestă prin fenomene vizibile, mai ales că 

frunza este organul cel mai specializat pentru a surmonta perioadele de stres hidric. În acest 

sens se apreciază că tomatele pot rezista la secetă sau la exces de apă, datorită unui “potenţial 

pentru apă al frunzelor” relativ ridicat. Cu toate acestea, mai ales în condiţii de secetă 

excesivă şi prelungită, este afectat metabolismul azotului şi ca atare şi sinteza proteinelor; de 

asemenea, translocarea asimilatelor este încetinită sau total blocată. În general, toate procesele 

metabolice sunt afectate în cazul stresului hidric al frunzelor. În lipsa apei, frunzele se ofilesc 

sau, în cazul unor soiuri, se răsucesc în jurul nervurii. La o parte din aceste soiuri, răsucirea 

frunzelor este un caracter determinat genetic, care asigură o mai bună adaptare a plantelor la 

seceta solului şi a atmosferei. 

Aspecte din câmpul experimental 

 

Foto 1 - Plante de tomate in varianta neirigata 

În faza înfloritului şi a legării fructelor, stresul hidric este extrem de dăunător: seceta, 

după o perioadă satisfăcătoare sau optimă din punct de vedere al regimului apei, determină 

căderea florilor sau avortarea, datorită deshidratării şi “inaniţiei” florilor sau negerminării 

grăunciorilor de polen; un exces al umidităţii aerului constituie condiţii nefavorabile 

deschiderii anterelor şi scuturării polenului. 

Toate situaţiile de stres sunt mai uşor suportate de plante, dacă acestea sunt adaptate în 

acest sens, atât pe calea eredităţii, cât şi prin mijloace tehnice de călire; călirea este bine să fie 

aplicată încă din momentul când plantele sunt tinere, în faza de răsad. Plantele călite au un 



potenţial pentru apă mai ridicat şi îşi menţin mai mult timp turgescenţa în caz de secetă 

prelungită. Se apreciază că menţinerea turgescenţei prin ajustarea presiunii osmotice 

(îmbunătăţirea prin călire) este totuşi posibilă.  

Se studiaza în colecţie, un numãr de 10 genotipuri. 

V1 – PL 23 

V2 –PL 3 

V3 – PL 5 

V4 - PL 22 

V5 – PL 24 

V6 – PL 10 

V7– PL 15 

V8– PL 19 

V9– PL 8 

V10– PL 11 

Experimentarea se efectueaza în câmpul de cercetare al S.C.D.L. Bacãu, pe un sol aluvionar 

mediu evoluat, cu o texturã luto-nisipoasã, pH-ul cuprins între 6,2-6,5, cu un conţinut în 

humus de 2,5-2,7%. Modul de aranjare al variantelor - dreptunghi latin. 

Schema de plantare: 

a1. – 4,75 plante/mp (140/15 cm); 

a.2. – 3,57 plante/mp (140/20 cm); 

 

Tabelul 5  

Observaţii fenologice la cultura tomatelor 

Nr. 

crt. 

 

Varianta 

Data 

semănatului 

Data 

răsăritului 

Data 

repicatului 

Data 

plantatului 

Data apariţiei 

primelor 

flori 

Data apariţiei 

primelor 

fructe 

1. PL 23 22.03 27.03 02.04. 15.05 10.06.2012 20.06 

2. PL 3 22.03 27.03 02.04. 15.05 08.06.2012 19.06 

3. PL 5 22.03 27.03 02.04. 15.05 10.06.2012 20.06 

4. PL 22 22.03 26.03 02.04. 15.05 09.06.2012 17.06 

5. PL 24 22.03 27.03 02.04. 15.05 09.06.2012 19.06 

6. PL 10 22.03 26.03 02.04. 15.05 10.06.2012 17.06 

7. PL 15 22.03 25.03 02.04. 15.05 05.06.2012 13.06 

8. PL 19 22.03 25.03 02.04. 15.05 06.06.2012 14.06 

9. PL 8 22.03 27.03 02.04. 15.05 10.06.2012 19.06 

10. PL 11 22.03 27.03 02.04. 15.05 07.06.2012 17.06 

 

Aspecte din câmpul experimental – TOMATE 

       Foto 2                                                                        Foto  3 

b) ARDEI 

Este cunoscut faptul că apa reprezintă suportul în care au loc toate procesele 

biochimice pe care se bazează creşterea şi dezvoltarea plantelor de ardei. 

Din punct de vedere tehnologic, apa prezintă importanţă deosebită, deoarece poate fi uşor de 

controlat. Secetele prelungite şi lipsa acută de apă compromit total cultura de ardei, care, din 

această cauză, poate fi realizată greu fără irigare. Pretenţiile ridicate faţă de apă sunt explicate 



prin sistemul radicular mai puţin profund, ca şi prin faptul că frunzele sunt pieloase, subţiri şi 

relativ mari.Creşterea şi fructificarea ardeiului se realizează în condiţii optime, dacă în sol este 

asigurat un nivel de 70-80% din capacitatea de câmp, iar în aer se realizează o umiditate 

relativă de 60-70%. Necesarul plantelor pentru apă este mai redus în prima lună de la plantare 

şi chiar se recomandă un nivel mai redus al apei în sol pentru a nu răci excesiv solul şi pentru 

a forţa plantele să se înrădăcineze mai în profunzime. Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că 

o secetă accentuată, inclusiv atmosferică, în această perioadă, determină defolierea plantelor, 

ceea ce întârzie foarte mult dezvoltarea ulterioară a acestora. 

În perioadele înfloririi, fructificării şi creşterii fructelor, nevoile ardeiului pentru apă 

sunt maxime, recomandându-se chiar niveluri de până la 90% din capacitatea de câmp. 

Seceta, în această perioadă, determină căderea mugurilor florali şi chiar a florilor şi 

fructelor; de asemenea, fructele rămân mici, deformate, se veştejesc şi se deshidratează 

excesiv. Stresul hidric la nivelul fructelor (în zona vârfurilor) determină pătarea fiziologică a 

fructelor, prin distrugerea ţesuturilor care devin de culoare maronie şi pe care apoi se 

instalează o serie de ciuperci saprofite sau parazite. Umiditatea atmosferică redusă scade 

germinabilitatea polenului, iar cea prea ridicată îngreunează circulaţia polenului, reducându-se 

numărul de fructe pe plantă, care, în schimb, sunt de dimensiuni mai mari. 

Aspect din câmpul experimental - ardei in varianta neirigata 

 

În timpul irigării, apa folosită trebuie să aibă o temperatură corespunzătoare cerinţelor 

sistemului radicular, deoarece apa rece (sub 15-16
0
C) stresează termic sistemul radicular. 

Consumul hidric specific al ardeiului este cuprins între 7000 şi 9000 m
3
/ha. 

Se studiaza în colecţie, un numãr de 6 genotipuri: 

  - V1 – PL 3     

  - V2 –PL 6     

  - V3 – PL 1     

  - V4 - PL 12     

  - V5 – PL 29     

  - V6 – PL 11  

 

Foto – 10 - Plante de ardei in varianta neirigata 

 

Tabelul 6  

Observaţii fenologice –la cultura de ardei  



Nr. 

crt. 

Varianta/ 

cultivar 

Data 

semanatului 

Data 

rasaritului 

Data 

repicatului 

Data 

plantatului 

Data 

apariţiei 

primelor 

Flori 

Data 

apariţiei 

primelor 

fructe 

1 PL 3 29.02.2012 06.03 11.03 10.05 12.06 17.06 

2 PL 6 29.02.2012 05.03 11.03 10.05 07.06 11.06 

3 PL 1 29.02.2012 06.03 11.03 10.05 11.06 17.06 

4 PL 12 29.02.2012 07.03 11.03 10.05 12.06 17.06 

5 PL 29 29.02.2012 06.03 11.03 10.05 09.06 14.06 

6 PL 11 29.02.2012 08.03 11.03 10.05 15.06 21.06 

Experimentarea se efectueaza în câmpul de cercetare al S.C.D.L. Bacãu, pe un sol aluvionar 

mediu evoluat, cu o texturã luto-nisipoasã, pH-ul cuprins între 6,2-6,5, cu un conţinut în 

humus de 2,5-2,7%. Modul de aranjare al variantelor - dreptunghi latin. 

Schema de plantare - distanţa între plante pe rând 20 centrimetri, iar intre randuri 70 de 

centrimetri cu un numar de 7,1 plante/mp . 

c) Phaseolus aureus 

Din documentarile efectuate remarc gradul ridicat de rusticitate si plasticitate 

ecologica, fata de Phaseolus vulgaris, datorita rezistentei sau tolerantei la agenţi patogeni. De 

mare importanţă este şi faptul ca această rusticitate îi asigura un înalt grad de pretabilitate la 

sistemele de agricultură sustenabilă, inclusiv organică. Precipitaţii anuale de aproximativ 

414.7 - 541.80 mm, distribuite uniform asigura condiţii optime de creştere. 

Se studiaza în colecţie, un numãr de 4 genotipuri: 

V1-PL30 

V2-PL31 

V3-PL32 

V4-PL33 

Schema de semanat: 

a1.-  distanţa între plante pe rând 7 centrimetri, iar intre randuri 70 de centrimetri, 

a2.-  distanţa între plante pe rând 7 centrimetri, iar intre randuri 140 de centrimetri. 

Tabelul 7  

 Observaţii fenologice - Phaseolus aureus – Epoca 1 

Nr.crt. Varianta/ cultivar Data semanatului Data rasaritului 

1 PL30 15.05 22.05 

2 PL31 15.05 24.05 

3 PL32 15.05 23.05 

4 PL33 15.05 23.05 

 

Tabelul 8 



 Observaţii fenologice - Phaseolus aureus Epoca2 

Nr.crt. Varianta/ cultivar Data semanatului Data rasaritului 

1 PL30 30.05 04.06 

2 PL31 30.05 06.06 

3 PL32 30.05 05.06 

4 PL33 30.05 05.06 

 

Aspecte din câmpul experimental - Phaseolus aureus 

 

Foto 13 - Phaseolus aureus - conditii optime de tehnologie 

 

Concluzii 

Realizarea de studii şi cercetări, testarea şi promovarea cultivarelor de tomate, ardei şi 

fasole, tolerante la stres hidric şi temperaturi extreme ridicate, ca şi a tehnologiilor de cultură 

aferente, reprezintă pentru noi preocuparea primordială. 

Din studiul efectuat in cele trei variante tehnologice se remarca faptul ca in lipsa 

precipitatiilor şi a irigatului  sunt unele cultivare rezistente la seceta până la momentul 

întocmirii prezentului raport.  

Cultivarele sunt monitorizate în continuare urmând ca la finele fazei de vegetaţie să 

remarcăm cele mai rezistente  genotipuri, densitatea si epoca de cultură. 

Genotipurile valoroase din punct de vedere al scopului urmarit vor fi utilizate in 

continuare si le vom introduce in procesul de ameliorare.  

Specia Phaseolus aureus este rezistentă la secetă, dar din observaţiile efectuate până la 

acestă dată remarcăm sensibilitatea cultivarelor studiate la crustă.  

Au fost realizate  în totalitate activităţile tehnico-ştiinţifice prevăzute pentru  faza a II 

a în vederea derulării în condiţii optime a obiectivelor proiectului.  

 

Intocmit 

Responsabil proiect partener 2 

Dr. Ing Brezeanu Petre Marian 

 

 


