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SCDL BACĂU – P2 
PROIECT ADER 1.1.10 

 

RAPORT DE CERCETARE – FAZA 1 
 
 
PROIECT 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” 

 

Raport de activitate  descriptori UPOV pentru 3 specii   fasole (Phaseolus aureus), 

tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), ardei (Capsicum annuumL. var. grossum 

Sendt). 

Etapa I/10.12.2011 

 

Denumirea etapei: 

„Identificarea genotipurilor legumicole existente în oferta partenerilor” 

Activitate I.1.  Inventarierea surselor de germoplasmă din speciile legumicole tradiţionale 

existente în colecţiile partenerilor, ce urmează a fi studiate în cadrul proiectului (tomate, ardei, 

pătlăgele vinete, ceapă, dovlecel, fasole, ridichi, gulie, morcov, pepeni verzi, pepeni galbeni, 

varză, amaranthus).  

Stabilirea protocoalelor de lucru pentru caracterizarea,evaluarea şi multiplicarea speciilor luate în 

studiu. 

Schimbările climatice din ultima perioadă, reducerea stratului de ozon, încălzirea globală, 

au făcut lumea să încerce din răsputeri să găsească soluţii pentru protejarea mediului, 

menţinerea biodiversităţii, conservarea resurselor naturale (în special solul şi apa). Societatea se 

confruntă astăzi cu o serie de probleme care pe viitor se prognozează a deveni tot mai acute şi 

care solicită găsirea unor soluţii viabile. Rata scăzută a natalităţii, precum şi creşterea speranţei 

de viaţă conduc rapid spre o populaţie îmbătrânită. De asemenea există probleme de sănătate 

asociate cu alimentaţia.  

Prin desfasurarea obiectivelor  proiectului ne propunem  o rezolvare a celor mai acute 

probleme privind influenta schimbarilor climatice asupra mediului prin identificarea, testarea şi 

implementarea în sistemele agriculturii biologice şi sustenabile a unor resurse de germoplasmă 

noi, care să permită obţinerea unor produse agroalimentare sănătoase, lucru asociat şi cu 

reducerea poluanţilor agricoli cu efecte directe atât asupra mediului cât şi a utilizatorilor.  

Utilizarea varietăţilor locale perfect adaptate condiţiilor de mediu poate servi la 

îmbunătăţirea sănătăţii ecosistemelor prin reducerea necesarului de pesticide şi fertilizatori şi prin 
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efectul lor asupra îmbunătăţirii structurii solului (Zhu et al., 2000, Gliessman, 1998; Glass şi 

Thurston 1978; Vandermeer, 1995; Pimentel at al., 1997). 

Realizarea fondului de resurse genetice in cadrul proiectului reprezinta punctul de 

plecare în activităţile de cercetare pe care ni le-am propus spre rezolvare. 

Scopul  principal constă în colectarea soiurilor vechi pierdute, dar mai ales a populatiilor 

locale. Dupa studiu amănunţit plus variantele vor fi retiunute in banca de gene a unitatii pentru a fi 

introduse în procesul de ameliorare. Deoarece proiectul  îşi propune să identifice genotipuri 

tolerante la stres termic, hidric şi biotic, printre speciile studiate se află şi Phaseolus aureus, 

cunoscută din literatura de specialitate ca o specie rezistentă la secetă. 

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău va lucra pe trei specii:  

1.Ardei (Capsicum annuumL. var. grossum Sendt). 

2.Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.),   

3.Phaseolus aureus (Vinga radiata),  

Studiul materialului in campuri de colectie: 

1.Ardei (Capsicum annuum L. var. grossum Sendt). 

 Materialul biologic este  constituit din: 

  - soiuri folosite curent în producţie; 

  - soiuri scoase din producţie, datoritã introducerii altor soiuri noi superioare; 

  - populaţii locale; 

   

 Se vor studia în colecţie, un numãr de 6 genotipuri: 

  - V1 – PL 3     

  - V2 –PL 6     

  - V3 – PL 1     

  - V4 - PL 12     

  - V5 – PL 29     

  - V6 – PL 11     

   

Experimentarea se va efectua 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 va fi dreptunghi latin. 

 Studiul şi valorificarea întregii variabilitãţi genetice, a surselor de germoplasmã din 

colecţie, se face în funcţie de obiectivele urmãrite.  

 Principalele surse de material iniţial sunt: cel existent în naturã (flora spontanã, 

populaţiile locale, soiurile ameliorate) şi materialul biologic creat de om pe diferite cãi. 
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 Observaţii şi determinãri: 

 Genotipurile colectate vor fi supuse unui studiu preliminar. Pe baza acestui studiu, se 

face trierea genotipurilor şi se vor înregistra în colecţia permanentã a laboratorului. 

 Soiurile şi formele care prezintã un interes imediat, vor fi studiate mai aprofundat, privind 

unele aspecte legate de expresivitatea genelor în condiţii de mediu, schimbate atât pentru 

plantele analizate cât şi pentru patogenii care le atacã. 

 Pentru fiecare cultivar, se vor  înregistra date cu privire la înãlţimea plantei, modul de 

aranjare a fructelor, culoarea fructului la maturitatea tehnologicã şi fiziologicã, grosimea 

pericarpului şi greutatea fructului, numarul de seminte dintr-un fruct, greutatea semintelor dintr-un 

fruct, comportarea in conditii de stres termic, hidric si abiotic, precum si rezistenta si toleranta la 

atacul agentilor patogeni. 

Genotipurile, posesoare ale unor gene ce controleazã caracteristici utile procesului de ameliorare 

(potenţial biologic ridicat, greutatea fructului, încãrcãturã mare de fructe pe plantã, culoarea 

fructului la maturitatea fiziologicã, grosimea pericarpului, rezistenţa la diverşi agenţi patogeni, vor 

fi studiate în culturi comparative de orientare, de concurs şi cele valoroase vor fi retinute in banca 

de gene pentru a fi introduse in procesul de ameliorare.  
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ARDEI 

 
 
 1. Specia  Capsicum annuum L.    2. Soiul  PL 3.    Indicativ autor                          
  

CHESTIONAR TEHNIC 
 

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

Denumirea latină:     Capsicum annuum L.       
Denumirea comună: ARDEI 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, soiul rezultat din :   
4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişarea (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută   x  
4.1.2 Mutaţie (părinţii)     

4.1.3 Descoperire şi creştere (locul descoperirii şi cum)     
4.1.4 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a soiului   
4.2.1 Soiuri reproduse prin sămânţă   
      a) autopolenizare  x  
      b) polenizare încrucişată     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     
   

5. Caracteristici (TG 76/8)   
5.1 (1) Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului 1 absentă/9 prezentă 1  
5.2(4) Planta: internoduri scurte (în partea 
superioară) 

1 absente(nedeterminat)/9 prezente 
(determinat) 

 

1  

5.3(19) Peduncul: portul 1 erect/2 semiaplecat/3 aplecat 1  
5.4(21) Fructul: culoarea înainte de maturitate 1 albicios verzuie/2 galbenă/3 verde/ 

4 purpurie 
 

2 
5.5(28) Fructul: forma predominantă în secţiune 
longitudinală 

1 aplatizată/2 rotundă/3 cordiformă/ 
4 pătrată/5 dreptunghiulară/ 
6 trapezoidală/7 moderat triunghiulară/ 
8 îngust-triunghiulară/9 formă de corn 

 
 
 

3  
5.6(33) Culoarea la maturitate 1 galbenă/2 oranj/3 roşie/4 brună/5 verde 3  
5.7(40) Fructul: numărul predominant de loji 1 predominant două/2 egal două şi trei/ 

3 predominant trei/4 trei şi patru/ 
5 predominant patru şi mai multe  

 
 

3 
5.8(45) Fructul: capsicina în placentă 1 absentă/9 prezentă 1  
5.9(48.1) Rezistenţa la VMT patotip 0 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.2) Rezistenţa la VMT patotip 1-2 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.3) ) Rezistenţa la VMT patotip 1-2-3 1 absentă/9 prezentă    
5.10(49.1) Rezistenţa la virusul y al cartofului    
                 patotip 0 
 
 
 

 
1 absentă/9 prezentă 
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6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 

Comentarii:    

7. Informaţii suplimentare în sprijinul examinării soiului  
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Phytophtora capsici 1 absent/9 prezent/3 netestat 3  
ii) Altele     
   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

Stare proaspata  

7.3 Alte informaţii  

8. 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 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
9.3. Materialul de plantat a fost examinat prin testare la prezenţa de virus sau alţi patogeni? 

                                                  x   DA                              NU 
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1. Specia  Capsicum annuum L.    2. Soiul  PL 6.    Indicativ autor                          
  
                                                       
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

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

Denumirea latină:     Capsicum annuum L.       
Denumirea comună: ARDEI 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, soiul rezultat din :   
4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişarea (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Mutaţie (părinţii)     

4.1.3 Descoperire şi creştere (locul descoperirii şi cum)     
4.1.4 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a soiului   
4.2.1 Soiuri reproduse prin sămânţă   
      a) autopolenizare  x  
      b) polenizare încrucişată     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     
   

5. Caracteristici (TG 76/8)   
5.1 (1) Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului 1 absentă/9 prezentă 9  
5.2(4) Planta: internoduri scurte (în partea 
superioară) 

1 absente(nedeterminat)/9 prezente 
(determinat) 

 

1  

5.3(19) Peduncul: portul 1 erect/2 semiaplecat/3 aplecat 2  
5.4(21) Fructul: culoarea înainte de maturitate 1 albicios verzuie/2 galbenă/3 verde/ 

4 purpurie 
 

3  
5.5(28) Fructul: forma predominantă în secţiune 
longitudinală 

1 aplatizată/2 rotundă/3 cordiformă/ 
4 pătrată/5 dreptunghiulară/ 
6 trapezoidală/7 moderat triunghiulară/ 
8 îngust-triunghiulară/9 formă de corn 

 
 
 

6  
5.6(33) Culoarea la maturitate 1 galbenă/2 oranj/3 roşie/4 brună/5 verde 3  
5.7(40) Fructul: numărul predominant de loji 1 predominant două/2 egal două şi trei/ 

3 predominant trei/4 trei şi patru/ 
5 predominant patru şi mai multe  

 
 

4  
5.8(45) Fructul: capsicina în placentă 1 absentă/9 prezentă 1  
5.9(48.1) Rezistenţa la VMT patotip 0 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.2) Rezistenţa la VMT patotip 1-2 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.3) ) Rezistenţa la VMT patotip 1-2-3 1 absentă/9 prezentă    
5.10(49.1) Rezistenţa la virusul y al cartofului    
                 patotip 0 
 
 
 

 
1 absentă/9 prezentă 
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6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la Caracteristici prin care Descris expresia Descris expresia 
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soiul candidat 
 

diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

caracteristicii a soiului 
similar 

caracteristicii a soiului 
candidat 

Comentarii:    

7. Informaţii suplimentare în sprijinul examinării soiului  
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Phytophtora capsici 1 absent/9 prezent/3 netestat 3  
ii) Altele     
   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

Stare proaspata  

7.3 Alte informaţii  

8. 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 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
9.3. Materialul de plantat a fost examinat prin testare la prezenţa de virus sau alţi patogeni? 

                                                     DA                           x   NU 
 

 

 



8 

 

2. Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), 

La nivelul micilor grădini de legume se menţin anumite populaţii locale, care satisfac în 

mod deosebit anumite cerinţe faţă de calitatea fructelor (mărime, gust, culoare, consistenţa 

pulpei, aromă etc). De asemenea, pe aceeaşi linie se înscriu şi recomandările tehnice din 

cadrul sistemelor de agricultură sustenabilă (biologică, organică etc.) pentru unele populaţii 

locale care, deşi mai puţin productive, au o plasticitate ecologică mai ridicată şi o anumită 

toleranţă faţă de atacul bolilor şi dăunătorilor (Diver şi colab., 2000). 

Pentru realizarea obiectivelor propuse in proiectul de fata vom avea ca baza de studiu 

10 cultivare de tomate: 

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 

Modul de aranjare a variantelor experimentale va fi in dreptunghi latin.  

La specia tomate vom urmari: 

1. Rezistenţa genetică la boli: se au în vedere următorii agenţi patogeni: TMV 

(virusul mozaicului tomatelor), Pseudomonas, Verticillium, Fusarium, Phytophtora, 

Cladosporium ş.a.; 

2. Creşterea randamentului de bioconversie: se are în vedere creşterea recoltei 

şi sporirea aptitudinii plantelor la condiţii extreme de mediu (mai ales temperatura, seceta); 

de asemenea, se are în vedere aprofundarea cercetărilor pentru folosirea partenocarpiei; 

3. Pretabilitatea la mecanizare: se urmăreşte obţinerea de cultivare cu creştere 

determinată, care se pretează la mecanizare, inclusiv recoltare (tomate de industrie); 

4. Calitatea: se are în vedere faptul că “goana” după recolte mari, s-a realizat 

adesea (nevoit, bineînţeles) simultan cu deprecierea calităţii; eforturile în sensul “revenirii” la 

calitate sunt de stringentă actualitate şi sunt orientate, în mod specific, pentru tomatele 

destinate prelucrării (“tomate de industrie”), ca şi pentru cele destinate consumului în stare 

proaspătă (“tomate pentru salată”). 

Sortimentul cultivat în prezent în lume, ca şi la noi în ţară, poate fi, din necesităţi 

ştiinţifice, dar şi practice, clasificat după mai multe criterii, unanim acceptate şi folosite. 

a. Criteriul ecologo-geografic: a fost elaborat de Brejnev; conform acestui criteriu, 

sortimentul se împarte în şase grupe, din care, pentru ţara noastră, sunt mai importante 

următoarele trei: soiuri create în Europa de Sud: Italia, Franţa; soiuri create în Europa de 
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Vest şi Centrală – Olanda, Anglia, Danemarca, România, Ungaria; soiuri create în SUA, 

pentru industrie şi recoltare mecanizată. 

b. Criteriul genetic: are în vedere tipul de cultivar: cultivare monoliniare, cultivare 

hibride, cultivare populaţii locale ş.a. 

c. Criteriul botanic (morfologic): are în vedere unele caractere botanice, cum ar 

fi: 

- tipul de creştere: cultivare cu creştere nedeterminată, cultivare cu creştere 

determinată şi cultivare cu creştere intermediară; 

- culoarea fructelor: cultivare cu fructe roşii şi cultivare cu fructe galbene; 

- mărimea fructelor: cultivare cu fructe mici (sub 50 g), cultivare cu fructe mijlocii 

(50-100 g); cultivare cu fructe mari (peste 100 g); 

- forma fructelor: cultivare cu fructe sferice, cultivare cu fructe sferic-turtite, 

cultivare cu fructe sferic alungite ş.a.m.d.; 

- forma frunzelor etc. 

d. Criteriul tehnologic: este cel mai vast şi în cadrul său sunt avute în vedere 

diferite elemente tehnologice: 

- sistemul şi/sau tipul de cultură: cultivare pentru culturi în câmp şi cultivare 

pentru culturi protejate (în sere, solarii, răsadniţe) sau cultivare pentru culturi convenţionale şi 

culturi neconvenţionale (organice, biologice, ecologice); 

- destinaţia recoltei (producţiei): cultivare pentru fructe destinate consumului în 

stare proaspătă, cultivare pentru fructe destinate industrializării (prelucrării) şi cultivare cu 

destinaţie mixtă; 

- durata perioadei de vegetaţie: cultivare timpurii (100-120 zile), cultivare 

semitimpurii (120 – 130 zile) şi cultivare târzii (peste 130 zile). 

În cadrul diferitelor grupe de cultivare, desemnate conform criteriului tehnologic, ca mai 

sus, pot fi distinse şi alte subdiviziuni. De exemplu, cultivarele pentru prelucrare pot fi 

împărţite în cultivare pentru pastă, pentru suc sau pentru fructe depelate. De asemenea, 

aceeaşi grupă de cultivare cuprinde, în mod distinct, cultivarele pretabile pentru mecanizarea 

lucrărilor de întreţinere şi/sau, în mod special, pentru mecanizarea recoltării sau grupa de 

cultivare pentru înfiinţarea culturii prin semănat direct ş.a.m.d. 

Caracteristicile pe care trebuie să le întrunească diferitele grupe de soiuri (cultivare) 

sunt incluse în obiectivele programelor de ameliorare. Câteva dintre acestea pot fi 

menţionate şi aici, datorită importanţei lor în alegerea cultivarelor pentru înfiinţarea tipurilor de 

culturi dorite de producător. 

Cultivarele destinate industrializării. Acestea trebuie să fie cu creştere determinată 

(deoarece necesită cheltuieli mai reduse), să fie rezistente la unii agenţi patogeni, cum sunt 

Fusarium şi Verticillium, apoi Alternaria, Rhizoctonia, Pythium ş.a., care se pot dezvolta 



10 

 

foarte rapid în condiţiile culturilor nepalisate şi să aibă fructele grupate pe plantă şi cu 

maturare cât mai simultană (în vederea recoltării mecanizate); de asemenea, fructele să fie 

pretabile diferitelor tipuri de conserve (suc, pastă etc.), pedunculul, dacă se poate, să fie lipsit 

de articulaţie (gena jointless – j), mai ales pentru recoltare mecanizată; în plus de acestea, 

fructele trebuie să aibă un conţinut ridicat în substanţă uscată, să conţină puţine fibre, pieliţe 

şi seminţe, să se matureze uniform, atât la suprafaţă, cât şi în profunzime, să aibă o culoare 

roşie intensă etc. Forma fructelor este, de asemenea, importantă. De exemplu, fructele 

destinate conservării ca depelate trebuie să fie piriforme, pentru a fi mai bine aşezate în 

borcanele de conservare. 

De importanţă asemănătoare este cunoaşterea câtorva caracteristici pe care trebuie 

să le aibă cultivarele timpurii. Acestea trebuie, în primul rând, să prezinte o precocitate cât 

mai mare (să intre repede pe rod şi să producă mult într-o perioadă scurtă de timp), să fie 

foarte bine adaptate condiţiilor cu temperaturi mai scăzute din primăvară (să-şi menţină 

florile, să lege şi să-şi menţină fructele), să producă fructe uniforme (mai ales în aceeaşi 

inflorescenţă), cu însuşiri senzoriale tipice fructelor de salată; de regulă, aceste cultivare sunt 

cu creştere nedeterminată, care permite, prin unele lucrări tehnice specifice, sporirea 

timpurietăţii şi o bună calitate a fructelor. 

O caracteristică, generală a cultivarelor pentru consum în stare proaspătă, indiferent 

din ce altă grupă de clasificare fac parte, este aceea de a produce fructe cu calităţi senzoriale 

(formă, mărime, culoare, gust, aromă ş.a.) care le fac apreciate de consumatori. 
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Tomate PL 23 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

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

               Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. 
                                  TOMATE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       
Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  
 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe    
  - hibrid    
  - polenizare liberă    

4.2.  Alte informaţii                                                                                                                     Da     
Nu 
 a) organism modificat genetic (GMO)       
 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în natură       
 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic 

(GMO) 
      

  
  

5. Caracteristici (TG 44/10)  
5.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat x  

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

5.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă 9  
5.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare  5 
5.5.(24) Fruct: forma în secţiune 
longitudinală 

1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  

 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

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

 

2  
5.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic 3  

5.7.(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 3  

5.9.(34) Fruct: calota verde (înainte de  
            maturitate) 

 
1 absent/9 prezent 

 

9  
5.10.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 roşu/  
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6 maroniu 5  
5.11.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm 5  

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători                                                              absent       prezent    
netestat 

 - Meloidogyne incognita          
 - Verticillium dahliae Rasa 0          
 - Fusarium oxysporum    

  f. sp. lycopersici Rasa 0          
                             Rasa 1          

 - Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici          
 - Cladosporium fulvum    

  Rasa 0          
  Grupa A          
  Grupa B          
  Grupa C          
  Grupa D          
  Grupa E          
 - Virusul mozaicului tomatelor    

  Rasa 0          
  Rasa 1          
  Rasa 2          
 - Phytophtora infestans          
 - Pyrenochaeta lycopersici          
 - Stemphylium spp.          
 - Pseudomonas syringae pv. Tomate          
 - Ralstonia solanacearum Race          
 - TYLCV          
 - TSWV          
 - Leveillula taurica          
 - Oidium lycopersicum          
 - Altele (specificate)          

7.2. 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    
 - plante la ghiveci    

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

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente 
chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
           a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) 
............................................................................. 
           b) tratament chimic 
....................................................................................................................... 
           c) schemă de 
cultură...................................................................................................................... 
           d) alţi factori 
................................................................................................................................... 
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3. Phaseolus aureus este o specie prea putin cunoscuta si cultivată în România. Mai este 

cunoscută sub denumirea de “fasolea mas” sau “fasole asiatică”, iar după (Olaru, 1982) are ca 

sinonime termenii de Phaseolus radictus – Dillen- Phaseolus mungo. Roxb. Nu este cunscuta în 

stare salbatică şi se cultivă încă din vechime în Asia. Zonele de cultură cunoscute sunt: India, Sry 

– Lanca, Pakistan, Afganistan, Iran, Birmania, China, Java, Japonia, Egipt, Etiopia, Siria, nordul 

Africii. Este cunoscuta ca şi plantă anuală, puternic ramificata, urcatoare sau pitica. Frunzele 

primare sunt lanceolate 7-14 mm latime, foliola din mijloc este aproape triunghiulara. 

Inflorescenţa este multifloră cu flori mari de culoare galben auriu. Pastaile sunt cilindrice, drepte 

sau rasucite si au 6-15 boabe. Boabele sunt mici 3,5-6 mm verzi, galben brune sau negre, cu 

hilul usor adancit. Boabele sunt cunoscute pentru continutul lor ridicat in proteine 24%, 50% 

hidrati de carbon si 1,5% grasime (Olaru, 1982). Planta întreagă este cunoscută şi ca 

îngrăsamânt verde iar boabele se folosesc ca leguminoase de baza. Înca din anul 1937 pe baza 

unui studiu realizat asupra a 600 forme colectate din 32 de ţări şi aflate în colecţia VIR, Popova a 

stabilit trei varietăţi: 

a) Varietatea indicus – plante cu port erect mai rar culcat cu păstai subtiri, a caror 

latime variaza intre 0,25 si 0,45 cm si lungimea intre 4-6 cm. Boabele sunt mici, formele 

cultivate au maturarea tardiva. Aria de răspandire este India. 

b) Varietatea chinensis – plantele din aceasta varietate au tufa culcată grosimea 

păstăilor variază de la 0,5 - 0,8 cm şi lungimea de 8-15 cm. Boabele sunt mari. Formele 

acestei varietăţi au maturarea timpurie. Aria de raspandire - China. 

c) Varietatea iranicus - plantele din cadrul acestei varietăţi prezinta vârfurile 

înfăşurate, păstăile sunt mijlocii avand lungimea de 7-8 cm si grosimea de 0,5 – 0,8 cm. 

Formele din aceasta varietate au maturarea semitârzie. Aria de raspandire - Iran. 

Datorită rezistenţei genetice a speciei la secetă ne propunem să studiem amănunţit 

acestă specie din care să omologăm şi să brevetăm cel puţin un soi pentru România. 

Cercetările pe care le întreprindem în cadrul proiectului „Identificarea de genotipuri 

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

sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative” au ca scop studiul 

particularităţilor morfologice şi fenologice ale sortimentului colectat, evaluarea capacităţii de 

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

atmosferica si pedologica cat si calitatea producţiei. Din documentarile efectuate remarc gradul 

ridicat de rusticitate si plasticitate ecologica, fata de Phaseolus vulgaris, datorita rezistentei sau 

tolerantei la agenti patogeni. De mare importanţă este şi faptul ca această rusticitate îi asigura un 

înalt grad de pretabilitate la sistemele de agricultură sustenabilă, inclusiv organică (India). 

Materialul biologic – specia Phaseolus aureus 

Metode de lucru:  
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Observatii morfologice: portul, talia, numarul de ramificatii, culoarea foliajului, vigoarea, 

tipul inflorescentei, numarul de flori in inflorescenta, culoarea florilor, forma, aspectul, culoarea si 

marimea pastaii, forma aspectul, culoarea si marimea semintelor. 

Observatii biologice si fenologice: data semanatului, data si modul de rasarire, data 

aparitiei frunzelor adevarate, data ramificarii, data infloritului, data legarii si aparitiei primelor 

pastai, data maturarii primelor seminte, data recoltarii. 

Observatii fiziologice: realizate la frunze, pastai, seminte. 

La frunze -  fotosinteza (analizor automat LCA-4) , respiratia (analizor de CO2 RIKEN),  

transpiratia (analizor automat LCA-4) , continutul in pigmenti clorofilieni (spectrofotometric), 

continutul in apa si substanta uscata totala (gravimetric), continutul in elemnete minerale 

(gravimetric), continutul in proteine (biuret), continutul de glucide (metoda Scott şi Melvin), 

permeabilitatea membranelor si continutul de ioni al celulelor (conductometric) 

La seminte - continutul de apa si substanta uscata totala, continutul de elemnete minerale, 

(gravimetric), continutului de celuloza, continutul de lipide, continutul de acid ascorbic. 

 

Concluzii 

Practicile agricole moderne determină o eroziune genetică masivă, conducând la 

dispariţia multor populaţii locale care mai sunt menţinute în prezent doar de o parte a micilor 

fermieri şi care sunt perfect adaptate la condiţiile de mediu moderne. De aceea eforturile 

cercetărilor noastre se îndreaptă tot mai mult spre regăsirea acestor resurse native şi 

reintroducerea lor în cultură. 

Exista un spectru larg de plante ce pot fi cultivate în prezent şi viitor pentru hranirea populaţiei. 

Atentia noastră este focusată pe identificarea, descrierea, utilizarea cât şi protejarea pierderilor 

unor genuri, specii si soiuri legumicole.  

Realizarea anuală a campurilor experimentale şi analiza unui cât mai variat material biologic va 

contribui la: 

 - asigurarea unor alernative alimentare calitative şi sănătoase; 

- promovarea efectelor pozitive şi diminuarea impactului negativ al practicilor agricole – ca 

urmare a practicării sistemului de agricultura ecologica 

-protectia şi incurajarea utilizarii obisnuite a resurselor biologice în concordanţa cu practicile 

tradiţionale culturale  

Rezultatele de cercetare obtinute în cadrul proiectului vor fi diseminate prin elaborarea de 

lucrari ştiinţifice care vor fi prezentate in sesiuni, simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice şi 

vor fi publicate in reviste de specialitate ca de exemplu  Acta Horticulture,  Enviromental 

Engineering and Management Soil, Romanian Agricultural Research precum si in volumele 

Simpozioanelor Anuale desfăşurate în cadrul Universităţilor de Ştiinte Agronomice si Medicină 

Veterinara din Iaşi, Cluj, Timişoara si Bucureşti. 



16 

 

Bibliografie consultată: 

1. ABD-EL-MAKSOUD, 1953 - Cytogenetics of hybrids between Capsicum  annuum and C. 
frutescens Ph. D. Thesis, Univ. of California, Davis,61 pp.; 

2. AMBĂRUŞ SILVICA şi STAN N., 1999 - Studiul influenţei fazei de maturare la recoltare şi 
post-maturare asupra unor indici de calitate a seminţelor de ardei gras, lung şi gogoşar 
(Simpozion Ştiinţific Anual - U.A.M.V. Iaşi); 

3. AMBĂRUŞ SILVICA, 1998 - Siret - un nou soi de ardei lung creat la  S.C.L. Bacău (Sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifice I.C.L.F. Vidra,  1998); 

4. AMBĂRUŞ SILVICA, 1998 - Variabilitatea unor caractere urmărite în   selecţie conservativă 
la soiul de ardei lung "Zlaten Medal" (Anale  I.C.L.F. Vidra, vol.15, 1998); Anale I.C.L.F. Vidra 
Vol.V, 1979, Vol.XV; 

5. ANDRONICESCU, D., LIUBA KISIMOVA şi CHIRU, Cr., 1971 -  Contribuţii la îmbunătăţirea 
metodelor de obţinere a seminţelor hibride  la solanofructoase (Anale I.C.L.F. Vidra, vol.I); 

6. ANGELI, L., 1965 - Csolros paprika nemesitise (Breeding bunched pepper) Kerteoz. Foikal. 
Kozl. 28:66-79 (Cited from Pl. Breed Abstr.  35:704); 

7. BARDINI, E., 1961 - Peperone e malazana. Il miglioramento genetico  degli ortagii. Centre di 
studio del CNR per il miglioramento genetico delle piante de frutto e do orto Firenze; 

8. BARRIOS E., 1972 - The inheritance of Pod color and Bearing Habit in Capsicum frutescens 
L. Journal of the american society for Horticultural Science Vol.97, January, nr.1; 

9. BASSI D., 1995 - Genetic patrimony of fruitss species in Italy: riches to conserve and utilize. 
Revista di Fruticoltura e di Ortofloricoltura; 57-70. Departamento di Colture Arboree, 
Universita di Bologna, Italy. 

10. BREZEANU CREOLA, ROBU T., BREZEANU P.M., AMBĂRUŞ SILVICA, SANSHENG G. 
Documentation and Conservation on Genetic Resources of Phaseolus aureus Journal of 
Horticulture, Forestry and Biotechnology, vol 15 (1), 2011, pg 217-221  ISSN 2006-1797. 

11. AMBĂRUŞ Silvica, SANSHENG G., BREZEANU P.M, BREZEANU Creola, CALIN Maria 
„Studies on Culture Behaviour of Some Sweet Pepper Varieties (Capsicum Annuum L.)” - 
Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, vol 15 (1), 2011, pg 209-212 , ISSN 
2006-1797. 

12. BREZEANU PETRE MARIAN,  AMBĂRUŞ SILVICA,  BREZEANU CREOLA, 2005  -The 
study, in comparative crops, of a range of tomatoes hybrids F1 in order to establish  the most 
adapted genotypes that can be cultivated in the greenhouses from Romania.- Lucrări 
ştiinţifice anul XLVIII vol I (48) Ed. Ion Ionescu de la Brad Iaşi, 2005. 

13. BREWITZ, ERICA, LARSON, C.M., LARSON, M., 1996,  Responses of nitrate assimilation 
and N translocation in tomato (Lycopersicon esculentum Mill) to reduced ambient air humidity   
J. Exp. Bot. 47: 855-861. 

14. Brezeanu, P. M., AMBĂRUŞ, S, BREZEANU, C., 2005- The study, in comparative crops, of 
a range of tomatoes hybrids F1 in order to establish  the most adapted genotypes that can be 
cultivated in the greenhouses from Romania.- Lucrări ştiinţifice anul XLVIII vol I (48) Ed. Ion 
Ionescu de la Brad Iaşi 

15. BUCHANAN, W., GRUISSEM, R., JONES, E., 2000, Biochemistry & Molecular Biology. 
American Society of Plant Physiologists. 

16. BURZO, I., MILLIM, K., CIOBANU, R., 1984, Îndrumător tehnic pentru dirijarea factorilor de 
păstrare în depozitele de legume şi fructe. Edit. Tehnică, Bucureşti. 

17. BURZO, I., 1986, Fiziologia şi tehnologia păstrării produselor horticole. Editura Tehnică, 
Bucureşti. 



17 

 

18. BREZEANU PETRE MARIAN, NECULAI MUNTEANU, CREOLA BREZEANU, SILVICA 
AMBARUS - SCREENING OF TOMATOES GERMPLASM CULTIVATED IN ROMANIA IN 
ECOLOGICAL SYSTEM CULTURE Simpozionul stiintific anual cu participare internationala 
HORTICULTURA - STIINTA CALITATE, DIVERSITATE SI ARMONIE  26-28 MAI 2011 - 
BRAD  - Seria Horticultura - vol. 53/2011.  

19. CEAPOIU, N., 1971 - Biometria aplicată în genetică. Probleme de genetică teoretică şi 
aplicată III , I.C.C.P.T. Fundulea; 

20. CHAUX, Ch. et FOURY, Cl, 1994 - Productions legumiers - legumes feuilles, tiges fleurs, 
racines bulbes, - Agriculture aujourd'hui; 

21. CLERJEAN, M., PITRAT, M., 1976 - La resistance du piment (Capsicum annuum) a Phytophtora 
Capsici. Ann. Phytopathol., 8 (4), 411-423; 

22. CONI M., LISA, V., 1971 - Preliminary rezults on pepper virus Diseases  in Piemente and 
Umbria Italy; 

23. CONSTANTINESCU, GHE., PENA, A., 1975 - Ereditatea unor caractere cantitative şi 
calitative la descendenţele obţinute în încrucişarea soiurilor funcţional femele (ginodiname), 
cu soiuri apirene androdiname). Probleme de genetică teoretică şi aplicată. Vol.VII, nr.4; 

24. COOK, A.A., 1960 - Inheritance of resistance to potato virus y derived from two strains of C. 
annuum, Phytopatology 50:73-75; 

25. COOK, A.A., ANDERSON, C.W., 1959 - Multiple virus disease rezistance in a strain of C. 
annuum Phytopatology 49:198-201; 

26. CRĂCIUN, T., 1970 - Genetica. Bucureşti Ed. Did. şi ped.; 

27. CRĂCIUN, T. , 1977- Perspectivele geneticii şi progresul agriculturii. Vol. "Probleme ale 
agriculturii contemporane" Ed. Ceres; 

28. MUNTEANU, N., 1986,  Material de perspectivă pentru ameliorarea ardeiului. Analele 
I.C.L.F.Vidra, vol.VIII. 

29. MUNTEANU, N., 1999,  HACCP – Metodă modernă pentru studiul factorilor de risc la culturile 
legumicole. Lucrări ştiinţifice UŞAMV Iaşi, vol.1 (42) 5, Seria Horticultură. 

30. MUNTEANU, N., 2000, Chaning consumer expectation as an agent of change in the agri-food 
industries of selected countries of central and eastern Europe. Final Synoptic Report. Inco-
Copernicus Programme. Bournemouth University. 

31. MUNTEANU, N., ROMINGER, O., UNGUREANU GINA, STAN T., 2000,  The evaluation of 
six tomato paste types produced at the VITALEF processing plant.  I. Attitudinal aspects. 
Lucrări Ştiinţifice UAMV Iaşi, vol.43, Seria Horticultură. 

32. NEDERHOFF,  E. M., VEGTER,  J. G., 1994, Canopy Photosynthesis of Tomato, Cucumber 
and Sweet Pepper in Greenhouses: Measurements Compared to Models. Ann. Bot., 73, 421 - 
427. 

33. PANDEV, S., ş a., Mineral Nutrition of Plant. Vol. III, 99 / 106, Sofia. 

34. WINSOR, G.W., SCHWARZ, M., 1990, Soiless culture for horticultural crop production. FAO-
Rome.  

 

RESPONSABIL PROIECT PARTENER 2 - SCDL BACAU 

DR. ING. BREZEANU PETRE MARIAN 


