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PROIECT ADER 1.1.10 

PARTENER 2 – SCDL BACĂU 

 

 

RAPORT DE CERCETARE  

 

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” 

Faza III / 01.07.2012 – 20.11.2012 - Evaluarea materialului biologic în baza criteriilor 

stabilite, conform obiectivelor proiectului. 

Activitatea III.1 

-studiul materialului biologic în câmpuri de colecţie în vederea identificării genotipurilor ce 

întrunesc caracteristicile stabilite drept criterii de selecţie ;  

-observaţii fenologice, determinări biometrice şi biochimice,  

-monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile experimentale; 

-determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei la stresul termic şi hidric; 

-realizarea descriptorilor specifici de multiplicare sau regenerare ; 

-recoltarea, condiţionarea şi inventarierea materialului biologic reţinut. 

Activitatea III.2 . Explorarea şi colectarea speciilor de legume din cadrul proiectului în zonele 

tradiţionale de cultură. 

 Activitatea III.1 

Conditiile climatice sufera variatii, pentru perioade mai scurte sau mai lungi, iar 

principalul factor care determina variatia factorilor climatici il reprezinta Soarele, care 

influenteaza nu numai intensitatea radiatiilor luminoase si temperatura, ci si vanturile si 

precipitatiile.Astfel, modificarile climatice de pe glob au ca urmare schimbari ale limitelor de 

variatie a factorilor din mediul ambiant: temperatura, umiditatea, intensitatea luminoasa, 

salinitatea etc. Variatia acestor factori, in afara limitelor specifice pentru plante dintr-o 

anumita zona, au efecte negative asupra proceselor fiziologice, constituind factori de stres. 

Actiunea factorilor de stres se manifesta permanent in unele zone specifice ale globului, asa 

cum sunt de exemplu deserturile, dar modificarile pe care le sufera climatul in perioada 

actuala au determinat ca actiunea factorilor de stres sa se manifeste si in unele zone 

nespecifice, asa cum sunt zonele temperate, in care se situeaza si Romania. Stresul termic si 

hidric combinat pot produce efecte diferite fata de cele produse de fiecare in parte. Stresul 

indus de factori ambianti reprezinta unul dintre cei mai importanti factori limitativi pentru 

productia agricola si pentru calitatea acesteia. 
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In anumite limite, factorii de stres pot sa determine aparitia la plante a unor adaptari care le 

permite sa-si desfasoare procesele vitale in conditii apropiate de cele normale. Intr-o prima 

etapa „de aclimatizare”, plantele isi modifica homeostazia pentru a corespunde cu 

modificarile care s-au produs in mediul ambiant. Aceste modificari fiziologice sunt trecatoare 

si se revine la starea initiala, dupa ce actiunea factorilor de stres dispare. Daca conditiile de 

stres persista, se produc modificari functionale si structurale care se pot transmite ereditar si 

care permit realizarea capacitatii de crestere si de dezvoltare in aceste conditii nefavorabile. 

Acesta constitue procesul de adaptare a plantelor la actiunea factorilor de stres, care este un 

proces complex. 

TOMATE 
S-a studiat 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 s-a efectuat 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); 

Experienta s-a desfasurat in trei variante : 

1. varianta – fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de plantare si 

decat rasadurilor) 

2. varianta - administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, pentru testarea 

tolerantei. 

3. varianta - conditii optime de tehnologie. 

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

precipitatiilor şi a irigatului sunt unele cultivare tolerante si unele chiar rezistente la seceta. 

 Am efectuat observaţii biologice şi fenologice la un numar de 10 cultivare. 

Tabelul 1  

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 
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Aspecte din cultura.Varianta - 

administrare de apa in cantitati reduse 

01.07.2012 

 

Aspecte din cultura. Varianta - conditii 

optime de tehnologie 

01.07.2012 

 

 Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile experimentale 

Apariţia şi dezvoltarea atacului speciilor de agenţi patogeni şi dăunători în camp s-a 

efectuat decadal, în dinamică, pentru toate speciile semnalate. 

Estimarea atacului acestora s-a calculat prin intermediul indicatorilor de:  

 - frecvenţa atacului (F%),  

 - intensitatea atacului (I%), 

 - gradul de atac (GA%). 

În procesele de infecţie şi de manifestare a simptomelor bolii la plante, se disting două 

momente principale: atacul şi dauna (paguba).  

Atacul este reprezentat valoric prin frecvenţă, intensitate şi grad de atac (Oroian, 2004).  

Frecvenţa (F) atacului este valoarea relativă a numărului de plante sau organe ale plantei 

atacate de un agent fitopatogen (virus, bacterie, ciupercă) raportate la numărul de plante sau 

organe observate. Valoarea frecvenţei se obţine prin observaţii directe asupra unui număr de 

plante sau organe.  

Intensitatea (I) atacului reprezintă valoarea prin care este dat gradul de acoperire sau de 

extindere a atacului, raportând suprafaţa atacată faţă de suprafaţa totală observată. Pentru 

redarea intensităţii atacului se  

folosesc scări ce pot avea un număr diferit de clase de notare. În majoritatea cazurilor, în ţara 

noastră se foloseşte scara cu 4, 5 sau 6 clase de intensităţi ale atacului. Aceste clase corespund 

unor anumite intervale de procente ale intensităţii atacului.  

Gradul de atac (GA) este expresia extinderii gravităţii atacului culturii sau numărul total de 

plante la care efectuăm observaţiile  

Dauna sau paguba este exprimată prin noţiunea “grad de dăunare” (GD). Aceasta reprezintă 

valoric pierderea relativă a cantităţii de recoltă la o plantă sau cultură atacată în raport cu 

recolta obţinută de la o plantă sau cultură neatacată (sănătoasă).  

In experienta au fost semnalaţi următorii agenţi patogeni şi dăunători: 

- Phytophtora infestans – mana tomatelor. 

- Tetranychus urticae Koch. – Paianjenul rosu comun. 

- Helicoverpa armigera - Omida fructelor 

 
Fig. 1 Mana tomatelor 

Datorită temperaturilor ridicate şi a umidităţii reduse, mana tomatelor (fig 1) a avut un 

atac redus, fiind observată pe cultivarele:  
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- PL 3; F% - 25%; I% - 2,6%; GA% -  0,6%. 

- PL 5; F% - 30%; I% - 3,2%; GA% -  0,9%. 

- PL 24; F% - 13%; I% - 16%; GA% -  1,5%. 

- PL 15; F% - 22%; I% - 18,6%; GA% -  1,7%. 

- PL 19; F% - 10%; I% - 12,5%; GA% - 1,3%. 

În condiţiile climatice ale anului 2012 a fost semnalat în culturile de tomate un atac în 

vetre de păianjen roşu comun (fig. 2). Datele prezentate arată că au fost preferate cultivarele: 

- PL 3; FA% -  50; IA%- 20%; GA% - 12,4%; 

- PL 5; FA% - 40%; IA% - 34,6%; GA% - 10%. 

- PL 15; FA% - 60%; IA% - 44%; GA% - 21%. 

- PL 19; FA% - 30%; IA% - 16%; GA% - 8%. 

 
Fig. 2 Gradul de atac % al paianjenului rosu comun pe tomate cultivate in camp 

Omida fructelor - Helicoverpa armigera 

Este o specie polifaga cu circa 120 de plante gazda din flora spontana si de cultura. La 

legume, ataca tomatele, ardeii, vinetele, fasolea etc. Larvele de varsta I si II se dezvolta pe 

aparatul foliar, iar începand cu varsta a III-a ele patrund în interiorul fructelor, tratamentele 

de combatere devenind practic ineficiente. Adultii au culoarea corpului variabila de la verde 

galbui pana la brun-închis. La tomate, o singura larva poate ataca toate fructele de pe un 

racem floral, acestea devenind necomerciale. Pagubele cauzate de larvele acestei omizi ating 

valori de pana la 80% la fasole si tomate, 25-30% la ardeiul gras, 10-15% la ardeiul gogosar, 

8-10% la bob, naut, 3-5%la castraveti, vinete, dovlecei. Larvele rod galerii mari în fructele de 

ardei, tomate,vinete, bame, în care se instaleaza diferite specii de ciuperci din genurile 

Fusarium si Cephalosporium, care produc putrezirea plantei gazda. În cursul evolutiei, larvele 

migreaza de la un fruct la altul, acestea fiind atrase de semintele crude ce se formeaza în 

fructe. Daunatorul Heliothis armigera Hbn este raspandit în toata tara, mai frecvent în 

Banat,Transilvania, Oltenia, Moldova, Maramures, în culturile de legume din spatiile 

protejate, dar si în camp. În conditiile climatice din tara noastra, daunatorul dezvolta 2 

generatii pe an. Poate sa apara si a III-a generatie de adulti în anii cu toamne lungi (conform 

Floricai Manolache si colaboratorilor - 1958, si lui Emil Gadea - 1984).Ierneaza în stadiul de 

pupa la adancimea de 25 cm în sol, dupa care în luna aprilie mai apar adultii care sunt 

nocturni, zboara în cautarea hranei. Se hranesc cu nectarul florilor timp de 3-5 zile, dupa care 

începe depunerea oualor, care sunt dispuse izolat cate trei, pe organele vegetative ale 

tomatelor, ardeilor precum si pe plantele spontane. Dupa 10 zile, apar larvele care se hranesc 

cu frunzele, florile si fructele diferitelor plante, timp de 2-3 saptamani, trecand prin 5 stadii 

larvare. Dupa maturare,larvele se retrag în sol pentru împupare. Acest stadiu dureaza 15-20 

de zile, dupa care ciclul evolutiv se reia si apare generatia a doua. Omizile din ultima 

generatie se transforma în pupe pe parcursul lunii octombrie si se retrag în sol pentru iernare. 
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Pragul economic de daunare: 15-20 de oua pe 100 plante pentru generatia de primavara si 30-

35 de oua pe 100 de plante la generatia de vara. La legume, ataca tomatele, ardeii, vinetele, 

fasolea, bamele, bobul, nautul etc. La tomate, o singura larva poate ataca toate fructele de pe 

un racem floral, acestea devenind necomerciale.  

 
Fig. 3 Gradul de atac % al daunatorului Helicoverpa armigera pe tomate cultivate in 
camp 

 Pentru combaterea daunatorului Heliothis armigera Hbn exista masuri preventive si curative. 

Masuri preventive. Reducerea pierderilor de productie, cauzate agentilor daunatori la 

culturile de legume (tomate, ardei, vinete) e conditionata de aplicarea unui complex de 

masuri de prevenire si combatere a atacurilor: tomatele sa revina pe acelasi teren sau dupa 

solanacee, bostanoase numai dupa 4 ani; cultivarea de soiuri si hibrizi rezistenti sau toleranti 

la atacul patogenilor micotici si al daunatorilor; se vor executa araturi adanci de toamna 

pentru distrugerea pupelor hibernante; se vor efectua prasile repetate pe perioada de vegetatie 

pentru distrugerea larvelor retrase în sol pentru împupare si distrugerea plantelor gazda din 

flora spontana; se vor semana benzi capcane formate din plante preferate ca: porumb, bame, 

ricin, naut pe care se instaleaza adultii pentru depunerea oualor.  

 

 

 

 

 

Descriere genotipuri tomate  

Descriptori UPOV - PL 23 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 23 

  
 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului            Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  



 

6 

 

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                      Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 9   

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  5  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/ 2   

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  3  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  3  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

1 absent/9 prezent  9  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 
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                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă)  

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 3 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 3 

 

  

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                   Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă  1  

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  7  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  3  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  3  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  4 

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

1 absent/9 prezent  1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5  3  
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roşu/ 

6 maroniu 

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 5 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 5 

  

 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                         Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   
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3.2.  Alte informaţii                                                                                               Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă  9  

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  7  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  3  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  3  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  2  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
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8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 22 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 22 

  
 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                     Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 9   

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare 5   

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  3 

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 formă 

de pară 

 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  3  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  2  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  
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 9 foarte ferm 7  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

           a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă)  

           b) tratament chimic  

           c) schemă de cultură..... 

           d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 24 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 24 

  

 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                        Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                        Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în       
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natură 

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă  9  

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  5  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  3  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  3  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  3  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
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8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

Se remarca ca fiind rezistent la temperaturi ridicate şi la cultivare în condiţii de irigare 

moderată. 

Descriptori UPOV - PL 10 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 10 

  
 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                        Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 9   

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare 3   

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  9  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  1  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  3  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  
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5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 15 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 15 

  
 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                       Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                    Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
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4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 9   

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare 5   

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  8  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  5  

4.7.(33) Fruct: număr de loji seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  4  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 9  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 7  

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 19 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 19 
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3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                    Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă  1  

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  7  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  6  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  1  

4.7.(33) Fruct: număr de loji seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  2  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

1 absent/9 prezent  1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm  9  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  
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 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

Descriptori UPOV - PL 8 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 8 

  

 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                     Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                       Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 1   

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare 7   

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  9  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  
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 7 puternic/ foarte puternic  1  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  3  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

 

1 absent/9 prezent 

 

 1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 3  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm  9  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  

 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

 

Descriptori UPOV - PL 11 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.  

2. Denumirea TOMATE  PL 11 
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3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

3.2.  Alte informaţii                                                                                                    Da     Nu 

 a) organism modificat genetic (GMO)     X  

 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în 

natură 
      

 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

4. Caracteristici (TG 44/10)  

4.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat  1  

4.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat  1  

4.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă  1  

4.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  9  

4.5.(24) Fruct: forma în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  2  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 

formă de pară 

 

4.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic  7  

4.7.(33) Fruct: număr de loje seminale 

 

1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau 

patru 

 

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase  4  

4.8.(34) Fruct: calota verde (înainte de  

            maturitate) 

1 absent/9 prezent  1  

4.9.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 

roşu/ 

6 maroniu 

 

 5  

4.10.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm  3  

5. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 

 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp x   

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută  x  

 b) Utilizarea principală 

 - produs proaspăt sau grădină  x  

 - prelucrare industrială  x  

 - plante la ghiveci    

6.    Alte informaţii  
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 - durata de păstrare a fructelor (8 zile/săptămână)    

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                            x  NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 

chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2. Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) . 

b) tratament chimic  

c) schemă de cultură 

d) alţi factori  

Se remarca ca fiind rezistent la temperaturi ridicate şi la cultivare în condiţii de irigare 

moderată. 

 

 Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei la stresul termic şi hidric. 

Tabelul 2 

Infleuenta cultivarului si densitatii asupra productiei obtinute 

Cultivar 
Densitatea plantelor 

–plante/mp 

Producţia kg/mp 

varianta - conditii 

optime de tehnologie 

varianta - administrare de 

apa in cantitati reduse, in 

momentele critice 

PL 23 

 

4,75 4,16 2,51 

3,57 5,7 1,86 

PL 3 

 

4,75 4,62 2 

3,57 4,71 3,10 

PL 5 

 

4,75 4,62 2,39 

3,57 4,71 2,22 

PL 22 

 

4,75 5,62 1,96 

3,57 4,36 2,74 

PL 24 

 

4,75 6,18 4,15 

3,57 6,43 2,82 

PL 10 

 

4,75 5,15 3,21 

3,57 6,06 2,65 

PL 15 

 

4,75 4,25 2,48 

3,57 4,01 1,52 

PL 19 

 

4,75 5,62 3,33 

3,57 5,71 3 

PL 8 

 

4,75 4,75 2,63 

3,57 5,34 3,21 

PL 11 
4,75 6,33 3,91 

3,57 6,4 3,72 

Din punct de vedere al productiei se remarca genotipul PL 11 care a avut o productie 

de peste 6,3 kg/mp in conditii optime de tehnologie dar a avut si peste 3,7 kg/mp in varianta 

de administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice. In ceea ce priveste densitatea 

genotipul PL 24 la 4,75 plante/mp a avut cele mai bune rezultate. 
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1. Varianta – fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de 

plantare si decat  rasadurilor) – in aceasta varianta, chiar daca tomatele au capacitatea de a se 

deshidrata aproape complet si de a se rehidrata cand umiditatea revine la normal, datorita 

perioadei mai lungi cu temperaturi ridicate si fara apa, plantele nu s-au dezvoltat si au murit. 

2. Varianta - administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, pentru 

testarea tolerantei. La aceasta varianta experimentala s-au remarcat genotipurile PL 24, 

PL10, PL 19 si PL 11 care au manifestat toleranta la stresul hidric si la temperaturile foarte 

ridicate. În faza înfloritului şi a legării fructelor, stresul hidric a fost extrem de dăunător: 

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

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

negerminării grăunciorilor de polen. Putem spune ca aceasta faza este cea mai sensibila pentru 

productia de tomate. 

  

Aspecte din cultura.Varianta - administrare de apa in cantitati reduse 

20.08.2012 

3. Varianta - conditii optime de tehnologie. In cazul acestei experiente s-au evidentiat 

genotipurile PL 11,PL 24 si PL 10. 

 

PL 11 

 

 

 

PL 24 

  

PL 10 

Aspecte din cultura. Varianta - conditii optime de tehnologie 

20.08.2012 
 

ARDEI 
S-a studiat în colecţie, un numãr de 6 genotipuri: 

  - V1 – PL 3A 

  - V2 –PL 6 

  - V3 – PL 1 

  - V4 - PL 12 

  - V5 – PL 29 

  - V6 – PL 11A  

Experimentarea s-a efectuat 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 centimetri, iar intre rânduri 70 de 

centimetri cu un număr de 7,1 plante/mp. Experienta s-a desfasurat in trei variante : 

1. varianta – fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de plantare si 

decat  rasadurilor) 

2. varianta - administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, pentru testarea 

tolerantei. 

3. varianta - conditii optime de tehnologie. 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie, s-au efectuat observaţii fenologice cu privire la: 

 - data semănatului,  

 - data răsăritului, 

 - data plantatului, 

 - data apariţiei primelor flori, 

 - data primei recoltări, 26.08.2012, 

 - data ultimei recoltări, 20.10.2012, 
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 - nr. fructe recoltate/plantă: 5-6. 

 S-au mai efectuat următoarele observaţii: poziţia fructului/plantă, culoarea fructului la 

maturitatea tehnologică şi fiziologică, grosimea pericarpului, greutatea fructului, producţia 

obţinută, nr. de fructe ajunse la maturitatea fiziologică până la căderea primei brume. 

Tabelul 3. 

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 3A 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 11A 29.02.2012 08.03 11.03 10.05 15.06 21.06 

Tabelul 4. 

Observaţii şi determinări biometrice a cultivarelor studiate 

 

Nr. 

crt. 

 

Cultivarul 

Înălţimea 

plantei 

(cm) 

Poziţia 

fructului pe 

plantă 

Culoarea 

fructului 

imatur 

Culoarea 

fructului 

matur 

Greutatea 

medie a 

fructului 

(g) 

Grosime 

pericarp 

(mm) 

1. PL 3A 30 Erect Galben 
Roşu-

stralucitor 
120-150 6-7 

2. PL 6 38 Semiaplecat 
Verde-

închis 
Roşu-închis 210 9-10 

3. PL 1 40 Pendent Verzui alb 
Roşu-

strălucitor 
200 8-9 

4. PL 12 42 
Erect 30%, 

Pendent 70% 
Verde Roşu-închis 255 10-12 

5. PL 29 40 Semiaplecat Galben 
Roşu-

strălucitor 
245 10 

6. PL 11A 38 Pendent Verzui alb Roşu 200 9-10 

 Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile experimentale 

Apariţia şi dezvoltarea atacului speciilor de agenţi patogeni şi dăunători în camp s-a 

efectuat decadal, în dinamică, pentru toate speciile semnalate. 

Estimarea atacului acestora s-a calculat prin intermediul indicatorilor de:  

 - frecvenţa atacului (F%),  

 - intensitatea atacului (I%), 

  gradul de atac (GA%). 

La experienta de ardei a fost inregistrat un atac al daunatorului Helicoverpa armigera (Omida 

fructelor) .Cel mai intens atac a fost inregistrat la PL11A. 
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Fig. 4 Gradul de atac % al daunatorului Helicoverpa armigera la ardei 

 

Descriptori UPOV - PL 3A 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului : Capsicum annuum L 

Denumirea comună: ARDEI GRAS 

2.Denumirea PL 3A 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  

4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 5 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 ne erect [ 1 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 2 ] 

5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 5 ] 
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5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 5 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[  5] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 3] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 6 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 

maturitate 

1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [3  ] 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 5 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 

placentă 

1 absent /9 prezent [ 1 ] 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[ 5 ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 

Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

 

Descriptori UPOV - PL 6 
 
1.Specia Ardei  Capsicum annuum L 

2.Denumirea PL 6A 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  
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4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 5 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 semiaplecat/3 aplecat [ 2 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 3 ] 

5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 5 ] 

5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 5 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[  5] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 6] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 3 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 

maturitate 

1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [3  ] 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 5 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 

placentă 

1 absent /9 prezent [ 1 ] 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[5  ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 

Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

 

Descriptori UPOV - PL 1 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului : Capsicum annuum L 
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Denumirea comună: ARDEI GRAS 

2.Denumirea PL 1 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  

4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 5 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 ne erect [ 2 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 1 ] 

5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 5 ] 

5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 5 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[  5] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 6] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 3 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 

maturitate 

1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [3  ] 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 7 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 1 absent /9 prezent [ 1 ] 
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placentă 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[5  ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 

Soiuri apropiate 

Menţionaţi soiul/soiurile şi deosebirile faţă de acest soi/aceste soiuri – PL 6 

Mai timpuriu cu 5-8 zile 

Mai productiv cu 22% 

Grosimea pericarpului mai mare cu 0,5 mm ; 

Poziţia fructelor pe plantă intermediară 

Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

 

Descriptori UPOV - PL 12 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului : Capsicum annuum L 

Denumirea comună: ARDEI GOGOSAR 

2.Denumirea PL 12 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  

4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 5 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 ne erect [ 2 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 3 ] 
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5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 5 ] 

5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 5 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[  5] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 1] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 3 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 

maturitate 

1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [3  ] 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 5 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 

placentă 

1 absent /9 prezent [ 1 ] 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[5  ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 

Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

Se remarca ca fiind rezistent la temperaturi ridicate şi la cultivare în condiţii de irigare 

moderată. 

 

Descriptori UPOV - PL 29 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului : Capsicum annuum L 

Denumirea comună: ARDEI GRAS 

2.Denumirea PL 29 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 
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  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  

4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 5 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 semiaplecat/3aplecat [ 2 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 2 ] 

5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 5 ] 

5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 7 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[ 7 ] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 6 ] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 2 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 

maturitate 

1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [ 3 ] 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 7 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 

placentă 

1 absent /9 prezent [ 1 ] 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[ 5 ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 
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Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

 

Descriptori UPOV - PL 11A 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului : Capsicum annuum L 

Denumirea comună: ARDEI GRAS 

2.Denumirea PL 11A 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                      Codul                                     

3.1. Metoda de menţinere şi reproducere  

Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  

 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe X  

  - hibrid    
  - polenizare liberă X   

4. Este organism modificat genetic? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

 Există permisul sau acordul de scutire pentru introducerea în mediu? 

  1 DA/2 NU           [ 2 ] 

4.1. Reproducerea  1 Hibrid/2 Ne hibrid                               [ 2 ] 

4.2 Condiţii de creştere        1 seră/2 câmp deschis/3 seră şi câmp deschis/4 solar             [2  ] 

4.3 Utilizare                           1 fruct proaspăt/2 industrie/3 mixtă                      [ 3 ]  

4.4 Tip fruct:    dulce 

5. Planta:  1 absent (nedeterminat)/ 7 prezent (determinat) [  ] 

5.1 Planta: vigoarea 1 foarte slabă/3 slabă/5 medie/7 puternică/9 foarte 

puternică 

[ 3 ] 

5.2. Floarea: poziţia 

pedunculului 

1 erect/2 ne erect [ 2 ] 

5.3. Fructul: culoarea înainte de 

maturitate 

1 verzui alb/2 galben/3 verde/4 purpuriu [ 1 ] 

5.4. Fructul: intensitatea culorii 

înainte de maturitate 

1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/9 foarte 

închis 

[ 3 ] 

5.5. Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte lung    

(cm) 

[ 5 ] 

5.6. Fructul: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/9 foarte mare ( 

cm) 

[  5] 

5.7. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

longitudinală 

1 aplatizat/2 rotund/3 cordiformă /4 pătrat/5 

dreptunghi/6 trapez/ 7 triunghi/8 triunghi îngust/ 9 

formă de con 

[ 6] 

5.8. Fructul: forma 

predominantă în secţiune 

transversală 

1 eliptic/2 unghiular/3 circular [ 3 ] 

5.9. Fructul: culoarea la 1 galben/2 oranj/3 roşu/4 brun [3  ] 
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maturitate 

5.10. Fructul: intensitatea culorii 

la maturitate 

1 foarte slab/3 slab/5 mediu/7 închis/9 foarte închis [ 7 ] 

5.11. Fructul: capsicina în 

placentă 

1 absent /9 prezent [ 1 ] 

5.12. Timpul de coacere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/7 târziu/9 foarte 

târziu 

[ 3 ] 

6. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                           x   NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                          x   NU 

7. Alte informaţii. 

Cultura se înfiinţează prin răsad în vârstă de 55- 60 zile, plantarea va fi efectuată după căderea 

brumelor târzii din primăvară. 

 

Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei la stresul termic şi hidric. 

1. Varianta fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de 

plantare si decat  rasadurilor.). In aceasta varianta experimentala doar genotipul PL 12 

a fructificat, restul genotipurilor nu s-au dezvoltat si au murit. 

   

 

   

Plante de ardei in varianta neirigata 

2. Varianta cu administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, pentru 

testarea tolerantei. – Se remarca faptul ca in aceasta varianta productia a fost la 

jumatate sau chiar mai mica fata de varianta desfasurata in conditii optime de 

tehnologie. Cele mai tolerante la stresul hidric au fost genotipurile PL 12, PL 29 si PL 

11A. 

    

 

  

Plante de ardei in varianta cu administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice 

01.09.2012 

3. Varianta desfasurata in conditii optime de tehnologie. Cele mai bune rezultate au 

fost intalnite la PL 12 si PL 29 care au avut productie de peste 48 t/ha. 

 

   

 

  

  

  

Plante de ardei in varianta desfasurata in conditii optime de tehnologie 

01.09.2012 

Tabelul 5 

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute 

  Prod.totală Varianta Calitatea Prod.totală Varianta - 
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Nr. 

crt. 

Cultivarul - conditii optime de 

tehnologie 

producţiei 

% 

administrare de apa in 

cantitati reduse 

  t/ha E + I a -II a t/ha 

1. PL 3A 32,4 85 15 15,1 

2. PL 6 41,7 95 5 16,3 

3. PL 1 46,5 99 1 20,7 

4. PL 12 48,3 99 1 26,6 

5. PL 29 48,1 99 1 24,3 

6. PL 11A 47,9 95 5 23,5 

 Studiul în cultură a unui sortiment alcătuit din 6 cultivare de ardei, au permis 

cunoaşterea acestora astfel încât să poată fi folosite ca surse de germoplasmă pentru 

caracterele valoroase. 

 Pentru capacitatea de producţie şi calitatea producţiei, s-au evidenţiat cultivarele: PL - 

12, şi PL - 29 (peste 48 t/ha), prezentând o greutate medie a fructelor de peste 200 g, 99 % din 

producţia obţinută a fost de calitatea I şi EXTRA in varianta - conditii optime de tehnologie si 

de asemenea au fost tolerante la stresul hidric si la temperaturile extrem de ridicate. 

 

Phaseolus aureus 
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 centimetri, iar intre randuri 70 de centimetri, 

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

Experienta s-a desfasurat in trei variante : 

1. varianta – fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de plantare si 

decat  rasadurilor si inainte de semanat ) 

2.  varianta - administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, pentru testarea 

tolerantei. 

3.  varianta - conditii optime de tehnologie. 

 Am efectuat observaţii fenologice la un numãr de 4 genotipuri. Din tabelele 6 si 7 se 

poate observa ca in epoca a doua semintele au rasarit in medie, cu doua zile mai repede 

comparativ cu epoca 1. 

Tabelul 6 

 Observaţii fenologice - Phaseolus aureus – Epoca 1 

Nr 

crt 

Varianta/ 

cultivar 

Data 

semanatului 

Data 

rasaritului 

Data 

infloritului 

Data 

legarii si 

aparitiei 

primelor 

pastai 

Productia 

de pastai 

t/ha 

Productia 

de boabe 

t/ha 

1 PL30 15.05 22.05 25.06 27.06 4,3 1,2 

2 PL31 15.05 24.05 25.06 27.06 4,8 1,6 
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3 PL32 15.05 23.05 27.06 29.06 5,8 1,8 

4 PL33 15.05 23.05 28.06 30.06 3,9 1,1 

 

Tabelul 7 

 Observaţii fenologice - Phaseolus aureus Epoca2 

Nr 

crt 

Varianta/ 

cultivar 

Data 

semanatului 

Data 

rasaritului 

Data 

infloritului 

Data 

legarii si 

aparitiei 

primelor 

pastai 

Productia 

de pastai 

t/ha 

Productia 

de boabe 

t/ha 

1 PL30 30.05 04.06 05.07. 07.07. 6,1  1,8 

2 PL31 30.05 06.06 05.07. 08.07. 5,3 1,9 

3 PL32 30.05 05.06 06.07. 08.07. 6,2 2,1 

4 PL33 30.05 05.06 08.07. 10.07 4,3 1,5 

 In ceea ce priveste influenta epocii de înfiinţare a culturii datele prezentate scot în 

evidenţă  faptul că pentru toate cele patru genotipuri perioada optimă de înfiinţare a 

culturii a fost in anul 2012 data de 30 mai când au fost întrunite condiţiile  climatice 

favorabile acestei culturi (atat pentru germinare cat si pentru cresterea si dezvoltarea 

plantei). 

 In ceea ce priveste germinarea am constatat: 

- ca genotipurile: PL30, PL31, PL32, au avut o germinatie de 100%. 

- PL33 a germinat doar in procent de 85%. 

 Comparand cele patru genotipuri, cel mai repede au germinat semintele genotipului  

PL 30 ( 6 zile) si cel mai greu semintele rosii ale genotipului PL 31 (8 zile).  

 Primele frunze adevarate au aparut la 8-10 zile dupa rasarire. 

 Cel mai rapid ritm de crestere s-a inregistrat la cultivarele: PL30, PL33, PL32. 

 Primele flori au inceput sa apara in 25.06. epoca 1 si 05.07. epoca 2 - am constatat un 

process de inflorire continua in conditiile unui climat de temperatura si umiditate 

corespunzator. 

 Pastaile au inceput sa apara pe plante in 2 – 3 zile dupa inflorire.  

 Pastaile sunt pubescente verzi cu sau fara nervura mediana violacee, au lungimea 

cuprinsa intre 4 si 10-12 cm, in functie de genotip. Pot contine 5-15 seminte de forme 

si marimi diferite. Odata cu maturarea semintelor, continutul de apa al pastailor scade, 

creste continutul de celuloza iar pastaile se innegresc, uneori au aspect usor marmorat. 

Exceptie fac pastaile genotipului PL 31 rosu care sunt deschise la culoare (albicioase). 

 Plantele genotipului PL 31  au cel mai viguros aspect  si cel mai intens colorat foliaj. 

 Deosebirea evidenta intre cele trei varietati in afara de culoarea si marimea semintelor 

este data de portul plantelor.  

 Plantele genotipului PL 31 au inaltimea maxima de 30 -35 cm, port erect si aspect de 

tufa. Plantele prezinta 2-3 lastari, frunzele sunt intens colorate in verde, mici mai mult 

alungite decat cordiforme. Inflorirea este abundenta, florile sunt galbene, intens 

colorate, procentul de legare al pastailor este ridicat iar pozitia pastailor este usor 

pendula. Pastaile sunt deschise la culoare au 6-8 cm, sunt mai putin dehiscente decat 

celelalte pastai ale celorlalte doua varietati. In functie de lungimea lor, pastaile contin 
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4-8 seminte. Culoarea pastailor este verde si odata cu maturarea semintelor devine alb 

galbuie. 

 Chinensis verde prezinta tufe laxe, cu inaltimea de 50-76 cm, 4-7 ramificatii.  Frunzele 

prezinta petioli de 19- 25 cm. Numarul de lastari este cu atat mai mare cu cat creste 

densitatea  plantelor. Pastaile apar in partea de sus a plantei, au 11,5 – 15 cm, sunt 

verzi, contin seminte mai mari si mai lucioase decat populatia locala. Numarul de 

seminte in pastaie in functie de lungimea acesteia variaza intre 10 si 16. 

 PL 30 are inaltimea mai mult decat dubla comparativ cu celelalte doua varietati. 

Tendinta clara spre port repent, cu cat densitatea a fost mai mica cu atat plantele au 

avut o inaltime mai mare. Planta leaga in partea superioara. La nod pot fi minim 4 

pastai, lungi 7,5 – 9 cm, subtiri, foarte dehiscente, verzi, devin negre odata cu  

maturarea semintelor  in numar de  peste 10 si au cele mai mici dimensiuni comparand 

cele trei varietati. 

 Temperaturile ridicate au influentat negativ inflorirea in cadrul variantei experimentale 

fara irigat la genotipul PL 31.  

 In ceea ce priveste densitatea am constatat ca plantele au o tendinta spre port repent cu 

cat densitatea a fost mai mica.  

 Cu cat densitatea a crescut am constatat o crestere a numarului de lastari si un numar 

mai mare de pastai pe planta. 

 Cei mai lungi lastari care au atins pana la 90 cm au fost cei ai genotipului  PL 30. 

 Dupa zilele ploioase am constatat o ingalbenire a foliajului. Odata cu scaderea 

gradului de umiditate atmosferica si a absentei precipitatiilor am observat o revenire a 

culorii normale. 

Nu am inregistrat pierderi cauzate de atacul patogen. 

 Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile experimentale 

Pe tot parcursul perioadei de vegetatie nu a fost semnalat atacul de agenţi patogeni şi 

dăunători în camp. 

 

 

 

 

 

Descriptori UPOV – PL30 

 

1. Taxon botanic: Phaseolus aureus Roxb. 

Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Denumirea latină:       Phaseolus aureus Roxb. 

Denumirea comună:   Fasolea MAS/ ASIATICA 

2. Denumirea soiului  PL30 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                Codul                                     

3.1 Metoda de menţinere şi reproducere  - selectie 

3.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 

Populatie colectata din zona Iasi 

4. Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 

           X   DA                              NU 

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă) 

5. Caracteristici (TP 12/2)  

5.1(2) Planta: tip de creştere  1 pitic/2 urcător 1  

5.2(15) Floarea: culoarea stindard  1 albă/2 roz pal alb/3 roz/4 violet 1  
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5.3 (17) Păstaia: lungimea (inclusiv stilul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

lungă/9 foarte lungă (7 cm) 

 

5  

5.4(21) Păstaia: forma în secţiune transversală (la 

nivelul bobului) 

1 îngust-eliptică/2 eliptică la ovat/3 

cordat/4 circulară/5 în formă de opt 
 4 

5.5. (22) Păstaia: culoarea de fond 1 galbenă/2 verde/3 violetă 2  

5.6 (27) Păstaia: aţe (spre interior) 1 absente/9 prezente 1  

5.7 (35) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 medie/7 mare/9 

foarte mare ( MMB boabe 31 g) 

 

 1  

5.8 (41) Sămânţa: număr de culori 1 una/2 două/3 mai mult de două 1  

5.9 (42) Culoarea principală 1albă/2 verde şi verzui/3 gri/4 galben/5 

bej/6 maro/7 roşu/8 violet/9 negru 

 

2  

5.10 (43) Sămânţa: culoarea secundară predominantă 1 gri/2 gallbenă/ 3 bej/4 maro/5 roşie/6 

violetă/7 neagră 
  

5.11 (46) Timpul de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 

mijlociu/7 târziu/9 foarte târziu (±) 

 

3  

6 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii (tip 

cultură, utilizare păstaie, boabe, stare proaspătă, 

conservă, altele) 

  

6.1 Alte informaţii – cultivată pentru  germeni, păstăi  foarte tinere şi boabe  

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                          x    NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                           x   NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2 Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) .....-................................................................................... 

b) tratament chimic .......-............-................................................................................................................ 

c) schemă de cultură.......-.......................................................................................................................... 

d) alţi factori ....................-.......................................................................................................................... 

 

Descriptori UPOV – PL31 

1. Taxon botanic: Phaseolus aureus Roxb. 

Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Denumirea latină:       Phaseolus aureus 

Denumirea comună:   Fasolea MAS/ ASIATICA 

2. Denumirea PL31 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                   Codul                                     

3.1 Metoda de menţinere şi reproducere  - selectie 

3.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit  

 CHINA şi dezvoltat in  MOLDOVA 

4.Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 

           X   DA                              NU 

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă) 

5. Caracteristici (TP 12/2)  

5.1(2) Planta: tip de creştere  1 pitic/2 urcător 1 

5.2(15) Floarea: culoarea stindard  

1 albă/2 roz pal alb/3 roz/4 violet  

galben 
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5.3 (17) Păstaia: lungimea (inclusiv stilul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

lungă/9 foarte lungă (7 cm) 

 

1  

5.4(21) Păstaia: forma în secţiune transversală (la 

nivelul bobului) 

1 îngust-eliptică/2 eliptică la ovat/3 

cordat/4 circulară/5 în formă de opt 
 4 

5.5. (22) Păstaia: culoarea de fond 1 galbenă/2 verde/3 violetă 1  

5.6 (27) Păstaia: aţe (spre interior) 1 absente/9 prezente 1  

5.7 (35) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 medie/7 mare/9 

foarte mare ( MMB boabe 91 g) 

 

 3  

5.8 (41) Sămânţa: număr de culori 1 una/2 două/3 mai mult de două 1  

5.9 (42) Culoarea principală 1albă/2 verde şI verzui/3 gri/4 

galben/5 bej/6 maro/7 roşu/8 violet/9 

negru 

 

7  

5.10 (43) Sămânţa: culoarea secundară predominantă 1 gri/2 gallbenă/ 3 bej/4 maro/5 roşie/6 

violetă/7 neagră 
  

5.11 (46) Timpul de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 

mijlociu/7 târziu/9 foarte târziu (±) 

 

3  

6. Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii (tip 

cultură, utilizare păstaie, boabe, stare proaspătă, 

conservă, altele) 

  

6.1 Alte informaţii  – cultivată pentru  germeni, păstăi  foarte tinere şi boabe  

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                          x    NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                           x   NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2 Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) .....-................................................................................... 

b) tratament chimic .......-............-................................................................................................................ 

c) schemă de cultură.......-.......................................................................................................................... 

d) alţi factori ....................-.......................................................................................................................... 

 

Descriptori UPOV – PL32 

 

1.Taxon botanic: Phaseolus aureus Roxb. 

Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Denumirea latină:       Phaseolus aureus Roxb. 

Denumirea comună:   Fasolea MAS/ ASIATICA 

2. Denumirea soiului  PL32 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                     Codul                                     

3.1 Metoda de menţinere şi reproducere  - selectie 

3.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit  

 CHINA şi dezvoltat in  MOLDOVA 

4. Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 

           X   DA                              NU 

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă) 

5. Caracteristici (TP 12/2)  

5.1(2) Planta: tip de creştere  1 pitic/2 urcător 1  



 

37 

 

5.2(15) Floarea: culoarea stindard  1 albă/2 roz pal alb/3 roz/4 violet 1  

5.3 (17) Păstaia: lungimea (inclusiv stilul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

lungă/9 foarte lungă (7 cm) 

 

7  

5.4(21) Păstaia: forma în secţiune transversală (la 

nivelul bobului) 

1 îngust-eliptică/2 eliptică la ovat/3 

cordat/4 circulară/5 în formă de opt 
 4 

5.5. (22) Păstaia: culoarea de fond 1 galbenă/2 verde/3 violetă 2  

5.6 (27) Păstaia: aţe (spre interior) 1 absente/9 prezente 1  

5.7 (35) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 medie/7 mare/9 

foarte mare ( MMB boabe 69 g) 

 

 3  

5.8 (41) Sămânţa: număr de culori 1 una/2 două/3 mai mult de două 1  

5.9 (42) Culoarea principală 1albă/2 verde şi verzui/3 gri/4 galben/5 

bej/6 maro/7 roşu/8 violet/9 negru 

 

2  

5.10 (43) Sămânţa: culoarea secundară predominantă 1 gri/2 gallbenă/ 3 bej/4 maro/5 roşie/6 

violetă/7 neagră 
  

5.11 (46) Timpul de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 

mijlociu/7 târziu/9 foarte târziu (±) 

 

1  

6 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii (tip 

cultură, utilizare păstaie, boabe, stare proaspătă, 

conservă, altele) 

  

6.1 Alte informaţii – cultivată pentru  germeni, păstăi  foarte tinere şi boabe  

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                          x    NU 

 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                           x   NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2 Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) .....-................................................................................... 

b) tratament chimic .......-............-................................................................................................................ 

c) schemă de cultură.......-.......................................................................................................................... 

d) alţi factori ....................-.......................................................................................................................... 

 

Descriptori UPOV – PL33 

 

2. Taxon botanic: Phaseolus aureus Roxb. 

Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 

Denumirea latină:       Phaseolus aureus Roxb. 

Denumirea comună:   Fasolea MAS/ ASIATICA 

2. Denumirea soiului  PL33 

3. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                Codul                                     

3.1 Metoda de menţinere şi reproducere  - selectie 

3.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 

MOLDOVA 

4. Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 

           X   DA                              NU 

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă) 

5. Caracteristici (TP 12/2)  
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5.1(2) Planta: tip de creştere  1 pitic/2 urcător 1  

5.2(15) Floarea: culoarea stindard  1 albă/2 roz pal alb/3 roz/4 violet 1  

5.3 (17) Păstaia: lungimea (inclusiv stilul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

lungă/9 foarte lungă (7 cm) 

 

5  

5.4(21) Păstaia: forma în secţiune transversală (la 

nivelul bobului) 

1 îngust-eliptică/2 eliptică la ovat/3 

cordat/4 circulară/5 în formă de opt 
 4 

5.5. (22) Păstaia: culoarea de fond 1 galbenă/2 verde/3 violetă 2  

5.6 (27) Păstaia: aţe (spre interior) 1 absente/9 prezente 1  

5.7 (35) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 medie/7 mare/9 

foarte mare ( MMB boabe 36 g) 

 

 1  

5.8 (41) Sămânţa: număr de culori 1 una/2 două/3 mai mult de două 1  

5.9 (42) Culoarea principală 1albă/2 verde şi verzui/3 gri/4 galben/5 

bej/6 maro/7 roşu/8 violet/9 negru 

 

2  

5.10 (43) Sămânţa: culoarea secundară predominantă 1 gri/2 gallbenă/ 3 bej/4 maro/5 roşie/6 

violetă/7 neagră 
  

5.11 (46) Timpul de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 

mijlociu/7 târziu/9 foarte târziu (±) 

 

3  

6 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii (tip 

cultură, utilizare păstaie, boabe, stare proaspătă, 

conservă, altele) 

  

6.1 Alte informaţii – cultivată pentru  germeni, păstăi  foarte tinere şi boabe  

7. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                          x    NU 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                           x   NU 

8. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 

8.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  

(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 

8.2 Materialul este expus la :  

a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) .....-................................................................................... 

b) tratament chimic .......-............-................................................................................................................ 

c) schemă de cultură.......-.......................................................................................................................... 

d) alţi factori ....................-.......................................................................................................................... 
 

Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei la stresul termic şi hidric. 

1. Varianta – fara administrare de apa dupa planat si semanat, (doar inainte de 

plantare si decat  rasadurilor si inainte de semanat ). In aceasta varianta experimentala trei 

genotipuri (PL30, PL 32 si PL 33) au prezentat rezistenta la stresul hidric si la temperaturile 

foarte ridicate. In ceea ce priveste genotipul PL 31, temperaturile extrem de mari si stresul 

hidric au determinat căderea florilor sau avortarea acestora.  

   

 

   

Phaseolus aureus - aspecte din cultura in varianta neirigata 

10.08.2012 

  

PL 31 - Varianta neirigata  
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2. Varianta - administrare de apa in cantitati reduse, in momentele critice, 

pentru testarea tolerantei. 

   

 

  

Phaseolus aureus - aspecte din cultura in varianta de apa in cantitati reduse, in 

momentele critice 

 

3.  Varianta - conditii optime de tehnologie. 

 

   

 

     

 

  

Phaseolus aureus - aspecte din cultura in varianta- conditii optime de tehnologie 

 

 In ceea ce priveste specia Phaseolus aureus aceasta se remarca prin toleranta ridicata 

la stresul hidric si chiar unele genotipuri au rezistenta ridicata. 

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

acestă dată remarcăm sensibilitatea cultivarelor studiate la crustă.  

 In conformitate cu rezultatele obtinute pana in prezent specia poate fi recomandata 

pentru a fi cultivata cu succes in conditiile pedeoclimatice ale Moldovei in contextul 

economic actual.  

Evaluare economica: 

- Inputurile in cultura fasolei mungo sunt reduse, ceea ce o face extrem de pretioasa in 

conditiile crizei economice actuale.  

- Zonele de fasolea mungo reclama o infrastructură destul de slaba poate fi uşor 

cultivata pe soluri relativ uşoare, marginal pentru cultivarea de cereale.  

- Tehnologia de cultura nu ridica probleme semnificative. 

Evaluare agro biologica: 

- Temperatura - pentru obţinerea unei producţii bune genotipurile studiate au  necesitat 

un număr minim de 90 zile fără îngheţ. (fapt realizabil in conditiile climatice ale NE 

Moldovei). 

- Apa - specia este cunoscută pentru un grad ridicat de toleranţă la secetă. Cultura de 

Phaseolus aureus nu a solicitat aport ridicat de apa prin irigare in conditiile anului de 

cultura 2012. 

- Solul - mungo este cultivată pe soluri relativ uşoare, care sunt considerate marginale 

pentru cultivarea altor culturi. Ph-ul solicitat este 6.2-7.2. pH-ul scazut al solului are o 

influenta negativa asupra numarului nodozitatilor, a greutatiilor proaspete si uscate si 

asupra activitatii nitrogenazei. In zona Bacau in primul an de experimentare cultura a 

fost amplasata intr-un sol caracterizat prin: 

o Humus % - 2,4-3,5% 

o C/N = 9,7-11,3 normal 

o Ah - 0,6-2,0 me/100g sol 

o SB - 21,6-31,9 me/100g sol 

o V%  - 92,2-98,1%  
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o IN - 2,3-3,5 mediu aprovizionat 

o P mobil - 70-90 ppm mediu aprovizionat 

o K mobil - 165-195 ppm mediu aprovizionat  

o pH - 6,4 - 7,3 reacţie uşor acidă - neutră 

- Lumina – pe plan mondial sunt cunoscute două tipuri diferite de soiuri: sensibile şi 

insensibile la fotoperioadă.  

Evaluarea pretabilitatii 

Specia Phaseolus aureus are un potential ridicat de cultivare in conditiile 

pedoclimatice ale zonei Moldovei. Plantele dezvolta un sistem radicular viguros ceea ce 

confera rezistenta sporita la seceta. Acest fenomen este des intalnit in verile calduroase din 

nord estul Moldovei. Cultura fasolei mungo poate deveni cu usurinta o alternativa la 

cultivarea altor specii ale genului Phaseolus din mai multe motive:  

- Specia prezinta un inalt grad de rusticitate ceea ce ii confera rezistente in special la 

atacul patogen si o face recomandabila pentru cultura in sistem organic.  

- Cultivatorii pot folosi aceleaşi practici culturale, ca la fasolea de gradina sau la soia.  

Evaluarea beneficiilor cultivarii si consumului acestei specii 

- Alături de substanţele proteice se găsesc felurite glucide în proporţie de 48-55%, între 

care predomină amidonul. Astfel, seminţele uscate intră în componenţa multor feluri 

de mâncare, servesc de asemenea la fabricarea macaroanelor chinezeşti - transparente. 

 
Fig. 5 

Compozitia chimica a semintelor de Phaseolus aureus 

- În alimentaţie sunt folosite nu numai boabele ajunse la maturitate, dar şi păstăile verzi, 

care, de asemenea, se remarcă printr-o valoare nutritivă însemnată, fiind bogate în 

proteine, zaharuri, vitamine, etc. 

- Diferitele preparate culinare obţinute din fasolea uscată sau verde posedă deosebite 

calităţii gustative, fiind dietetice şi indicate pentru unele maladii cum sunt, de pildă 

cele de ficat.  

- Unele popoare precum japonezii şi chinezii folosesc în alimentaţie nu numai boabele 

şi păstăile verzi, dar şi lăstarii tineri care sunt consumaţi sub formă de salată. 

- Acţiunea benefică a germenilor de fasole mungo este cunoscută în Asia de mii de ani.  

Evaluarea importantei fitotehnice: 

- una din bunele premergătoare pentru cerealele de toamnă, 
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- ca orice leguminoasă ameliorează solul,  

- cultura speciei Phaseolus aureus poate contribui la dezvoltarea şi diversificarea 

producţiei agricole, a gamei de produse alimentare si în general la dezvoltarea unei 

agriculturi durabile,  

- cultura Phaseolus aureus poate juca un rol important în rotaţia culturilor, metodă 

cunoscută încă din antichitate apăruta ca o necesitate în dezvoltarea agriculturii, având 

un rol-cheie în sistemul de agricultură ecologică. 

-  

 Activitatea III.2 .  

Explorarea şi colectarea speciilor de legume din cadrul proiectului în zonele tradiţionale 

de cultură. 

- Colectarea permanentă de soiri noi, hibrizi, linii şi populaţii locale pentru îmbunătăţirea 

stocului de germoplasmă, rămâne în continuare una din preocupările de bază. 

- Am colectat din zona Targul Frumos, Dadesti si Baltati un numar de 6 genotipuri de ardei 

si un numar de 6 genotipuri de tomate. Acestea vor fi studiate si analizate in anul 2013, 

intr-o colectie in cadrul SCDL Bacau.  

Intocmit 

Responsabil proiect partener 2 

Dr. Ing Brezeanu Petre Marian 

 

 


