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INTRODUCERE 

          

În România nisipurile și solurile nisipoase ocupă o 

suprafață de 439.000 ha, din care 209.400 ha se află în Oltenia, 

fiind caracterizate printr-o fertilitate naturală scăzută, 

determinată de conținutul redus în materie organică și elemente 

fertilizante. Capacitatea redusă de reţinere a apei  de către sol, 

modificările climatice globale şi regionale din ultimele două 

decenii, declinul pădurilor şi perdelelor forestiere 

antideflaţionale, caracterul antropic puternic imprimat unor 

suprafeţe însemnate situează solurile nisipoase în categoria 

celor mai vulnerabile la secetă. Extinderea zonelor aride cu 

accente vizibile de deşertificare, determină orientarea în 

valorificarea solurilor nisipoase către noi concepte prin care să 

fie îmbinate armonios practicile actuale cu noi tehnici,  prin 

care să se atenueze fenomenele naturale menţionate. Caracterul 

variabil al climei, în special lipsa precipitaţiilor, precum şi 

fertilitatea scăzută a psamosolurilor, determină ca pe suprafeţe 

destul de întinse producţia obţinută la culturile agricole să fie 

mult diminuată. În acest context, alegerea sortimentului de 

plante, a soiurilor cu adaptabilitate ridicată la condiţiile vitrege 

de climă şi sol, se impune ca o necesitate pentru obţinerea de 

producţii ridicate, sigure şi stabile. 

 Fasoliţa (Vigna unguiculata L. Walp), este una dintre 

plantele care valorifică cu rezultate bune potenţialul 

ecopedologic al zonelor cu soluri nisipoase din Romania, 

datorită rezistenţei sale la secetă şi pretenţiilor reduse faţă de 

fertilitatea naturală a solului. Ca urmare a conţinutului ridicat 
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în proteină, atât în plantă cât şi în bob, fasoliţa este considerată 

regina arealelor cu psamosoluri, având multiple întrebuinţări: 

în alimentaţia omului, sub formă de păstăi sau boabe, în 

îmbunătăţirea fertilităţii solului, prin cultivarea plantei în 

asolamentele de pe solurile nisipoase sau prin încorporare în 

sol ca îngrăşământ verde, în alimentaţia animalelor, prin 

participarea acesteia alături de sorg şi secară la constituirea 

furajelor uscate şi însilozate. Aceste calități ale plantei au 

constituit premise în amplificarea cercetărilor la fasoliță la 

SCDCPN Dăbuleni, începînd cu anul 1982, care au avut ca 

obiective ameliorarea plantei, regenerarea, multiplicarea și 

caracterizarea unor varietati locale de fasoliță și stabilirea 

tehnologiei de cultivare a plantei. Dezvoltarea cercetărilor 

privind cultura fasoliţei pe solurile nisipoase din Romania, a 

devenit oportună, fiind impusă în primul rând de necesitatea 

sporirii randamentului agricol pe suprafeţele de teren cu 

fertilitate naturală redusă, din categoria solurilor nisipoase, 

unde cultura altor leguminoase pentru boabe (fasole, soia) 

comportă adesea serioase riscuri, ca urmare a acţiunii limitative 

a numeroşi factori specifici restrictivi. Rezultatele ştiinţifice 

obținute se racordează la priorităţile şi obiectivele specifice 

ariei europene de cercetare şi la politica naţională de protejare a 

mediului şi de dezvoltare a agriculturii cuprinsă  în Hotărârea 

475/23.05.2007. Studiul relaţiei plantă-sol-climă, în contextul 

valorificării potențialului biologic și economic al unei plante 

adaptată climatului arid, cum este fasolița, este în concordanţă 

cu Strategia naţională de diminuare a efectelor secetei şi 

combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, elaborată de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.  
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I. ISTORIC ȘI RĂSPÂNDIREA FASOLIȚEI 

 

1.1.  Istoric și răspândire 

Originară din Africa Centrală, fasolița este considerată una din 

cele mai vechi culturi leguminoase pentru boabe de pe cele trei 

continente ale ”Lumii vechi”, (Zăvoi A., 1967). Extinsă în 

cultură de către romani, fasolița este menționată în scrierile lui 

Columella sub denumirea de ”phasellus”  sau  ”phaseolus”, 

denumiri care s-au păstrat multe secole, când, după 

descoperirea Americii, a fost adusă în Spania o plantă 

asemănătoare – fasolea obișnuită (sec. XV-XVIII), (Becher- 

Dillingen, 1928). În documentele istorice ce se referă la cultura 

fasolei în Europa, se constată unele neclarități ce au drept cauză 

confuziile ce s-au făcut în decursul timpului între fasoliță și 

fasole. Confuziile care se făceau între cele două genuri de către 

scriitorii din evul mediu (Dodoens, Matthiolus, citați de 

Zamfirescu  și  colab., 1965) se datorează unor oarecare 

asemănări între ele și au durat până spre sfârșitul secolului al 

XIX-lea când,  prin progresele făcute în sistematica botanică, s-

au precizat deosebirile morfologice esențiale dintre genurile 

Vigna și Phaseolus (Ivanov R. A., 1965, Baudoin J.P., 

Marechal R.,  1990, Marechal R., Mascherpa J.M., Stainier F., 

1978). Aria de răspândire a fasoliței în Europa, în special în 

zonele cu climat temperat, a fost limitată odată cu introducerea 

fasolei în aceste zone, plantă pe care se dezvoltă rugina produsă 

de Uromyces appendiculatus (Pers) Link și la care se manifestă 

o rezistență mai bună, în comparație cu fasolița, pe care a găsit-

o complet  nepregătită ereditar să înfrunte acest dușman și pe 

care a distrus-o în masă (Tr. Săvulescu, 1953). Cu timpul, în 
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lupta sa cu această boală, în zonele în care fasolița a rezistat s-a 

format biotipul specific Uromyces phaseoli vignae-Arthur. 

Menținerea fasoliței în doar trei puncte din Europa, zone mai 

întinse cu nisipuri (Ungaria, România-sudul Olteniei, Delta 

Nilului-Ucraina) s-ar putea datora și faptului că în timpul veii 

temperaturile se ridică brusc și se menține o umiditate 

atmosferică mai scăzută, ceea ce împiedică dezvoltarea 

ciupercii, ea găsind condiții prielnice în anii excesivi de umezi, 

ani ce se repetă la interval destul de mari în aceste zone. În 

present, fasolița are un mare areal de cultură, fiind mult 

răspândită în emisfera tropicală și sudică. Literatura de 

specialitate menționează câteva date referitoare la suprafețele 

ocupate cu fasoliță în diferite zone, după cum urmează:  

Bryssine P., (1962) arată că în Africa, fasolița este răspândită 

pe suprafețe mari în zonele tropicale și subtropicale, ocupând 

locul doi după arahide. În zona sudano-șaheliană a Africii, 

fasolița ocupă cca. 760.000 ha, amplasate în următoarele zone: 

Nigeria - 350.000 ha, Dahomei - 125.000 ha, Senegal – 60.000 

ha, Sudan – 50.000 ha, Coasta de Fildeș - 50.000 ha.   

În statele sudice ale S.U.A., Tvetaeva M. E.  (1963) 

arată că această cultură este răspândită pe aproximativ 500.000 

ha. Deasemenea suprafețe mai mici cu această plantă se găsesc 

în statele americane cu climat temperat: Ohio, Ilinois, Indiana, 

New Jersey. Cercetările efectuate de către R. B. Dodson şi 

colab., 2005 în regiunile Delaware, Maryland şi Virginia 

(Delmarva) din  Statele unite, au arătat că anumite genotipuri 

de fasoliţă dau rezultate mai mari în condiţiile crizei de apă, 

planta fiind considerată o principală sursă de valorificare a 

zonelor secetoase. Fasolița ocupă un loc important în 

agricultura țărilor din bazinul Mării Caraibilor: America de 
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Sud, în special în Brazilia, Argentina, Peru Chile, în zonele 

tropicale și subtropicale ale Asiei (India, China, Insulele 

Filipine, Indonezia), în Australia, Noua Zeelandă (Bryssine P., 

1962). 

În Europa, datorită cauzelor prezentate anterior, fasolița se 

cultivă pe suprafețe mici, în țările din bazinul Mării Mediterane 

(Italia, Spania, Portugalia) și partea central-estică în câteva 

zone ocupate cu nisipuri și soluri nisipoase din România, 

Ucraina, Ungaria (Levitin N. A., 1950; Safta I., 1957; Zăvoi 

A., 1967). Ținând cont de cerințele plantei față de temperatură, 

România se află din punct de vedere geografic la limita nordică 

de favorabilitate a culturii de fasoliță. Totuși, în zona solurilor 

nisipoase din sudul Olteniei, se creează un microclimat 

favorabil creșterii și dezvoltării plantei în condiții optime, 

motiv pentru care această cultură a rezistat în această parte a 

țării unde alte leguminoase pentru boabe, în special fasolea, 

dau rezultate nesatisfăcătoare. Pe nisipurile cele mai sărace din 

zona Ianca, Dăbuleni, Călărași, Damian, Sadova, Daneț, 

Mârșani, Murta, Dobrești, Rojiște, precum și în zonele cu 

soluri nisipoase de la Calafat, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii 

Noi, Desa, Tunari, Ghidici, fasolița se cultivă cu succes, 

localnicii acordându-i mare importanță alături de alte plante de 

cultură: sorg, secară, arahide, pepeni verzi, vița de vie. 

Răspândirea fasoliței pe un mare areal a atras după sine 

cultivarea ei în condiții climatice, geografice și edafice diferite, 

reprezentând o alternativă bună pentru cultura fasolei pentru 

boabe şi pentru cultura soiei, plante foarte sensibile la factorii 

stresanţi din zonele cu secetă excesivă (Drăghici Reta, 2012, 

Thomas R. Sinclair și colab., 2015).  
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1.2. Poziția sistematică  

Fasolița face parte din familia Leguminosae, subfamilia 

Papilonaceae, tribul Phaseoleae, genul Vigna Savi (Flora 

R.P.R., vol. V). Numele genului a fost atribuit după Domenico 

Vigna, professor de botanică la Pisa, 1647. 

Zamfirescu N. și colaboratorii descriu în anul 1958 specia 

Vigna sinensis (L.) Endl ca singura care se cultivă (sinonim cu 

Dolichos sinensis L., Dolichos sesquipedalis L., Dolichos 

catjang Walp, Vigna unguiculata Walp), evidențiind 3 varietăți 

mai importante:  

- varietatea catjang Burn (sinonim cu Dolichos catjang 

Burn, Dolichos augustissimus P., Vigna catjang Walp), 

cunoscută și sub denumirea de mazăre de Angola sau 

fasole catjang, cultivată numai în Africa și sudul Asiei. 

- varietatea sesquipedalis (L.) Korn (sinonim cu Dolichos 

sesquipedalis L., Dolichos luhia Forsk, Vigna 

unguiculata var typica, cunoscută și sub numele de 

fasole de Ierusalim, care are ca principal caracteristică 

păstaia lungă până la 1 m și este cultivată în scopuri 

decorative.  

- varietatea sinensis Stikm (sinonim cu Dolichos sinensis 

Stikm, Dolichos monachalis Brotero, Dolichos 

melanophtalmus D.C., Dolichos oleraccus Shumacher, 

Phaseolus sphaerospermus, Vigna unguiculata L. 

Walp), fasoliță răspândită în cultură și care se găsește în 

țara noastră.  

Săndulescu E., 1955 menționează că genul Vigna cuprinde 57 

specii, dintre care numai două se cultivă: Vigna catjang Burn și 

Vigna sinensis Endl. Vigna sinensis cuprinde două subspecii: 
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subspecia sesquipedalis Pip (cu păstaia lungă) și subspecia 

sinensis Pip (fasolița obișnuită), care la rîndul ei cuprinde 9 

varietăți. 

 Bryssine P. menționează în anul 1962 că genul Vigna Savi este 

foarte polimorf. El îi citeză pe Wilezek (1954) și Hepper 

(1956), care au introdus speciile de fasole de origine asiatică 

comestibile, cum ar fi: Phaseolus aureus Roxb, Phaseolus 

radiatus  L., Phaseolus mungo și Phaseolus hirtus L., la genul 

Vigna și care au considerat că prin caracterele lor aceste specii 

sunt mai bine încadrate la genul Vigna decât la Phaseolus. 

Tourner, citat de acelaș autor, arată că aceste specii trebuie 

reunite într-o singură specie Vigna mungo – Hepper. 

Tvetaeva M.E., în anul 1963 arată că genul Vigna cuprinde 124 

specii, din care 21 sunt răspândite în Africa de Sud. După 

datele institutului taxonomic din Kew (Anglia), toate formele 

cultivate fac parte din specia Vigna unguiculata L. Walp. 

Cercetările mai recente efectuate de Marechal R., Macherpa 

J.M., Stainer F., în anul 1978, evidențiază deasemenea 

polimorfisnul accentuat al genului Vigna.  

În România fasolița era cunoscută sub denumirea de Vigna 

sinensis (Torn) Endl, denumire adoptată de Flora R.P.R., Vol. 

V (Zăvoi A., 1967), iar în prezent pentru o cuprindere mai 

largă a speciei s-a adoptat denumirea de Vigna unguiculata (L.) 

Walp (Lista Oficială a soiurilor și hibrizilor de plante de cultură 

din România, 1991). Până în prezent, în țara noastră au fost 

omologate soiurile Jiana (1976), creat la Tâmburești de Zăvoi 

A., și soiurile Aura (1997), Ofelia (1998), Aura 26 (2012), 

Doljana (2017), obținute la SCDCPN Dăbuleni de către Reta 

Drăghici. 
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II. IMPORTANȚA FASOLIȚEI 

 

Creșterea și dezvoltarea plantelor și implicit producția lor într-o 

anumită zonă constituie rezultatul interacțiunii complexe dintre 

factorii climatici cu cei edafici.  Fasolița valorifică foarte bine 

condițiile ecologice ale zonei solurilor nisipoase, iar importanța 

economică a acestei culturi este pusă în evidență de însușirile 

plantei, sintetizate în cele ce urmează: 

 

2. 1. Rezistența la secetă   

Prin particularitățățile sale biologice și morfologice 

fasolița are, față de fasole, un sistem radicular foarte puternic, 

cu o mare putere de absorbție, un strat ceros pe frunze care îi 

imprimă o mai mare rezistență față de condițiile climatice ce se 

realizează în zona solurilor nisipoase. Adesea temperaturile 

ridicate de la suprafața solului (+60 
o
C), însoțite de o umiditate 

atmosferică scăzută, duc la avortarea florilor de fasole, 

compromițând parțial sau total cultura (Zăvoi A., 1964, Pop L., 

Matei I., Toma Al., 1964, Baudoin J.P., Marchal R., 1990, 

Demooy B. E., 1989). Rezistența la secetă a fasoliței este dată 

și de numărul de stomate din frunză, care variază între 280-327 

stomate/mm
2
 pe fața superioară, comparativ cu fasolea la care 

se află cca 140-160 stomate/mm
2
 pe fața superioară, în funcție 

de data semănatului (Zăvoi A., 1967). Același autor arată că la 

fasoliță celulele epidermice sunt cutinizate și dau suprafeței un 

aspect pielos-lucitor, de culoare verde închis pe fața superioară 

și cu nuanță albicioasă pe cea inferioară, care nu trădează 

fenomenul de ofilire pe timpul secetei și a temperaturilor 

excesive. Închiderea stomatelor este strategia comună utilizată 
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de diferite genotipuri de fasoliță pentru a evita deshidratarea 

aparatului foliar, iar varianța genotipică în conductanța 

stomatelor crește considerabil în condiții de secetă (Anyia, A. 

O. and Herzog, H. (2004), Hamidou, F. and al. (2007). 

Cercetările efectuate de Marinică Gh., 1994, în 

condițiile solurilor nisipoase,  au evidențiat valori reduse ale 

coeficientului economic al transpiraţiei (CET) la cultura de 

fasoliță de 244,8-306,4 (CET= cantitatea în grame de apă 

transpirată pentru producerea unui gram de substanţă uscată), 

comparativ cu valorile CET înregistrate la soia (CET= 640). Pe 

timpul secetei prelungite și a temperaturilor excessive, pe 

măsură ce plantele de fasoliță suferă, frunzele încep să-și 

piardă luciul caracteristic, nervurile devin tot mai evidente prin 

subțierea mezofilului, fără ca frunza să sufere îndoiri, 

comparativ cu starea lor în condiții normale de vegetație 

(mezofil gros, suprafață lucitoare, nervuri puțin evidente) 

(Maia A.F., Assunacao M.V., Alves J.F., 1986). În aceste 

condiții țesuturile vegetale se deshidratează, pierzând mai întâi 

apa liberă prin transpirație și chiar o parte din apa legată de 

coloizii plasmatici. Cantitatea de apă eliminată prin transpirație 

întrece cu mult pe cea absorbită prin rădăcini, creând un 

dezechilibru al bilanțului hidric, iar planta se ofilește. Această 

stare de dezechilibru are însă un caracter temporar, deoarece în 

cursul nopții organele vegetale își recapătă turgescența și revin 

la starea normală (Baia V., Milică C., 1977). Ca o reacție de 

apărare împotriva lipsei de apă din sol și a satisfacerii nevoilor 

de apă ale plantei de fasoliță, rădăcinile laterale nu mai au 

poziția orizontală, caracteristică primelor faze, ci cu timpul 

poziția devine oblică, ca apoi să ia o orientare geotropică 

pozitivă, explorând solul în condiții de neirigare pe o adâncime 
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de cca. 2 m (Zăvoi A., 1967). Un studiu efectuat de Devlin 

(1975), citat de C. Milică și colab., 1982, arată că o plantă de 

Vigna pierde prin transpirație în timpul unui ciclu de vegetație 

49 l apă, comparativ cu 114 l apă la cartof, 136 l apă la tomate 

și 204 l apă la porumb. Valorile reduse ale coeficientului 

economic al transpirației (194,8-266,4) subliniază utilizarea 

eficientă a apei eliminată prin transpirație de către soiurile 

Jiana, Aura și Ofelia (Tabelul 1). Concentrația mare a sucului 

vacuolar (8-10,25%), constituie o reacție de adaptare la condiții 

de stress, prin creșterea presiunii forțelor osmotice la nivel 

celular, care diminuează pierderea apei prin transpirație. 

Valoarea ridicată a gradului de suculență a frunzei (2,48-3,39), 

reprezintă o altă posibilitate a plantei de fasoliță de adaptare la 

condițiile vitrege înregistrate în zona solurilor nisipoase. 

Răspândirea fasoliței pe un mare areal a atras după sine 

cultivarea ei în condiții climatice, geografice și edafice diferite, 

fiind expusă sub influența condițiilor de mediu unei riguroase 

selecții naturale și artificiale (Hall A. E. și grantz D. A., 1981, 

Zăvoi A. și Bleoju Maria, 1989, Reddy K. C., J. Van Der 

Ploeg, Maga I., 1990). Originară din Africa Centrală, fasoliţa 

(Vigna unguiculata L. Walp), prin însuşirile biologice ale 

plantei, privind rezistenţa sporită la secetă şi cerinţele reduse 

faţă de fertilitatea solului, această plantă poate constitui o 

alternativă bună pentru cultura fasolei pentru boabe şi pentru 

cultura soiei, plante foarte sensibile la factorii stresanţi din 

zonele cu secetă excesivă (Boukar O. și colab., 2010, Drăghici 

Reta, 2012, Thomas R. Sinclair și colab., 2015). De asemenea, 

de cercetările efectuate de H.A. Ajeigbe şi B.B. Singh, 2010 la 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Kano, 

Nigeria au evidențiat rolul fasoliţei cultivată într-un sistem de 
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agricultură durabilă, prin utilizarea ei în hrana animalelor  şi  

contribuţia la menţinerea fertilităţii solurilor prin utilizarea a 

gunoiului de grajd rezultat și prin încorporare în sol ca 

îngrășământ verde. Valorificarea solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei presupune un sistem de agricultură specific, raţional şi 

integrat, cu plante mai puţin pretenţioase faţă de fertilitatea 

solului şi tolerante la factorii stresanţi, care să asigure 

profitabilitate şi protecţia mediului înconjurător  (Drăghici Reta 

și colab, 2016, Marinica Gh.,1994).   

 

2. 2. Sursă de creștere a conținutului de materie organică din 

nisipuri 

Una din metodele folosite pentru ridicarea 

productivității nisipurilor și solurilor nisipoase o constituie 

încorporarea în sol a fasoliței ca îngrășământ verde, 

contribuind astfel la sporirea conținutului de materie organică  

și de elemente chimice nutritive și la îmbogățirea florei 

microbiene (Ion P., 1988,1991). Davidescu și colab., 1981, 

apreciază rolul deosebit al îngrășământului verde în protejarea 

solului împotriva eroziunii, în îmbunătățirea cu materie 

organică, ameliorând unele însușiri ale solului (capacitatea de 

reținere, permeabilitatea pentru apă și aer, precum și mărirea 

rezervelor solului în elemente ușor asimilabile). Fiind o plantă 

cu cerințe reduse față de fertilitatea solului, fasolița se cultivă 

de obicei pe nisipurile  cele mai sărace, cu un conținut în 

humus sub 0,5%, dezvoltând, prin biologia plantei, o masă 

vegetativă bogată, care încorporată în sol sub formă de 

îngrășământ verde contribuie la ameliorarea însușirilor fizice și 

chimice ale nisipurilor, alături de lupinul alb, mazăre și soia 

(Popescu C.I.,1964).  
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Tabelul 1. Determinări de fiziologie ale plantei la unele genotipuri de fasoliță studiate în 

condițiile solurilor nisipoase irigate, (Drăghici Reta, 1999) 

N

r. 

cr

t 

Soiul/lini Transpirația (g/dm
2
/oră) Fotosintez

a 

(mgs.u./d

m
2
/8 ore 

Coeficientul 

economic al 

transpirației 

Concentrația 

sucului 

vacuolar (%) 

Gradul de 

suculență al 

frunzei 

Ora 8 Ora 

12 

Ora 

16 

1 Jiana 2,83 4,60 1,53 122,6 194,8 9,75 3,39 

2 Aura (D-26-A2) 2,81 4,32 2,3 126,86 198,2 10,25 3,02 

3 D-27-3/8 3,54 7,46 3,51 109,04 354,8 8,75 2,68 

4 Ofelia (D-25-A1-4) 3,91 4,98 2,63 115,3 266,4 8,50 2,67 

5 D-25-C1-1 3,52 6,73 5,16 126,86 323,4 8,00 2,42 

6 D-27-6/2 4,4 5,99 3,98 99,11 386,6 8,25 2,+92 

7 T-20 2,35 6,00 2,38 69,19 413,5 9,00 2,48 

Temperatura în aer (
o
C) 24,7 33,4 32,6     
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Întrucât durata acțiunii favorabile a îngrășământului verde este 

în general scurtă, în special când ele sunt reprezentate prin 

plante leguminoase, este de preferat ca încorporarea lor să 

premeargă cu puțin semănatul plantelor postmergătoare. În 

anul 1991, Ion Petre arată rolul fasoliței folosită ca îngrășământ 

verde în cultură succesivă pe solurile nisipoase, sistem de 

cultură pe care l-a numit “agricultura verde”. Se arată că pe o 

perioadă de trei ani, în stratul de sol de 0-20 cm fasolița a 

contribuit la o acumulare de carbon organic de 0,34%, față de 

martor, unde s-au acumulat 0,009%. Aceste acumulări de 

materie organică sunt mici, datorită, în principal, coeficientul 

izohumic scăzut de 8% (Tabelul 2). Se arată că pe fondul 

îmbunătățirii stării de aprovizionare cu substanță organică, 

îngrășământul verde de fasoliță a favorizat și mărirea 

capacității totale de schimb cationic și starea de aprovizionare 

cu azot total și mineral și forme accesibile de fosfor și potasiu. 

 

Tabelul 2. Influența îngrășământului verde asupra 

dinamicii carbonului organic din sol (Ion P., 1991) 

Îngrășământul 

verde 

 

Adâncime 

(cm) 

1987 

% 

1989 

% 

Corganic % 

1987-1989 

Rapiță furajeră 0-20 0,185 0,213 0,028 

20-40 0,138 0,166 0,028 

Mazăre furajeră 0-20 0,139 0,166 0,027 

20-40 0,131 0,147 0,016 

Secară 0-20 0,145 0,172 0,027 

20-40 0,124 0,157 0,033 

Borceag de 

toamnă 

0-20 0,158 0,191 0,033 

20-40 0,159 0,172 0,013 

Lupin 0-20 0,144 0,164 0,020 
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20-40 0,123 0,169 0,046 

Lolium 

multiflorum 

0-20 0,124 0,149 0,025 

20-40 0,110 0,143 0,033 

Fasoliță 0-20 0,178 0,212 0,034 

20-40 0,157 0,184 0,027 

Martor 0-20 0,103 0,112 0,009 

20-40 0,107 0,134 0,017 

 

Îmbunătățirea acestor însușiri ale solului prin utilizarea 

fasoliței ca îngrășământ verde în cultură succesivă, încorporat 

toamna prin arătură, a condus implicit la realizarea unor 

producții foarte bune la culturile de grâu și secară însămânțate 

în anul următor. Creșterile de producție s-au cifrat la 736 kg/ha 

la grâu și 918 kg/ha la secară (Ion P., 1991). 

 

2.3. Sursă de fixare a azotului atmosferic 

Fiind o plantă leguminoasă, fasolița își formează pe 

rădăcini numeroase nodozități, în care se dezvoltă bacteria ce 

fixează azotul atmosferic. Azotul din atmosferă fixat biologic 

de către leguminoase, comparativ cu azotul mineral prezintă 

avantaje, deoarece pentru producerea lui nu se consumă energie 

fosilă și este nepoluant pentru mediu (Caramete C., 1973). 

Pentru aprecierea importanței procesului biologic de  fixare a 

azotului de către fasoliță trebuie avute în vedere două 

considerente majore: cel al utilității lui pentru lumea vie, prin 

implicarea sa alături de fotosinteză la producerea de substanță 

organică primară, precum și cel al utilității economice, aceasta 

reprezentând sursa naturală și preponderentă de azot accesibil 

plantelor de cultură (Agboala A. A.. 1972, Hardy, 1977, citat 

de Hera Cr., 1984). Procesul de fixare biologică a azotului are 

mare însemnătate, având în vedere perspectiva creșterii 
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populației, care impune creșterea producției de cereale și 

leguminoase, producții ce se realizează cu cantități de 

îngrășăminte chimice cu azot foarte mari. Ca urmare a 

conținutului redus de materie organică al solurilor nisipoase, 

care este în strânsă dependență de cantitatea resturilor organice 

și de activitatea organismelor din sol, pentru reușita majorității 

culturilor sunt necesare cantități mari de îngrășăminte chimice, 

care deseori pot conduc la poluarea apelor freatice cu nitrați, 

ținând cont de proprietățile hidrofizice deficitare în ceea ce 

privește reținerea elementelor chimice de către solurile 

nisipoase (Davidescu și col., 1981).  

Cercetările efectuate  cu azot izotopic de către Gheorghe D. și 

Șuteu G.E., 1988, 1991, în vederea cuantificării azotului fixat 

simbiotic de către fasoliță, în condiții de bacterizare a seminței, 

arată că planta își poate sintetiza cu ajutorul bacteriilor 

simbiotice din genul Rhizobium cca. 78,2-80,6% din azotul 

necesar realizării producției. Din îngrășământul chimic aplicat, 

planta folosește numai 0,53-2,71%, cu un coeficient de 

utilizare a îngrășământului foarte redus (3,98-4,56%), datorită 

levigării sale în sol (Tabelul 3).  

 

Tabelul 3. Azotul total absorbit din diferite surse în 

biomasa de fasoliță (Gheorghe D., Șuteu G.E., 1988) 

Doza 

de azot 

(kg/ha) 

Producția 

de 

biomasă 

(kg/ha) 

Azot 

total 

absorbit 

(kg/ha) 

Azotul provenit din 

îngrășământ 

Azotul 

provenit din 

aer 

% kg/ha coeficient 

de 

utilizare 

(%) 

% kg/ha 

0 7460 220 - - - 79,9 175,7 
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30 8420 243 0,53 1,29 4,3 80,6 196,1 

60 8440 247 0,97 2,39 3,98 79,0 195,4 

90 8130 227 1,68 3,81 4,23 79,6 180,9 

120 8320 250 2,19 5,48 4,56 78,2 195,7 

150 8790 240 2,17 6,51 4,34 80,5 193,6 

 

Ample cercetări realizate în vederea cunoașterii fiziologiei 

bacteriilor din genul Rhizobium, precum și a condițiilor de 

simbioză între bacterie și plante, au dus la elucidarea acestui 

fenomen (Fedodov V.M.,1957, Eliade Gh., Ghinea L., Ștefanic 

Gh., 1975). S-a conturat ideea care arată capacitatea bacteriilor 

din acest gen de a forma nodozități, care este strâns legată de 

caracterul de specificitate al acestora față de planta gazdă. Prin 

experimentarea de către Popescu C.I., 1964 a îngrășămintelor 

bacteriene de tip azotobacterin, fosfobacterin, silicobacterin, s-

a evidențiat realizarea unor sporuri de producție la fasolță de 

17-29%, față de martorul netratat, creându-se posibilitatea 

reducerii dozelor de îngrășăminte chimice, folosite la această 

cultură și chiar înlocuirea lor. 

 

2.4. Plantă bună premergătoare 

Cultivată în asolamentele de pe nisipuri și soluri 

nisipoase, fasolița datorită însușirilor arătate anterior, este o 

plantă bună premergătoare pentru culturile de toamnă, mijlociu 

premergătoare pentru lupin, porumb, pepeni verzi și pepeni 

furajeri și slab premergătoare pentru ea însăși. Calitatea de 

bună premergătoare pentru alte culturi este dată de cantitatea de 

azot ce rămâne în sol după cultivarea ei, estimată la 40-100 kg 

N/ha (Levitin N. A., 1950).   
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Cercetările efectuate de Gheorghe D., 1994 pe solurile 

nisipoase de la Dăbuleni reliefează rolul ameliorator al 

fasoliței, alături de mazăre și arahide, în ceea ce privește 

aprovizionarea solului cu azot, prin creșterea producției la 

secara cultivată în asolament. Folosirea fasoliței ca plantă 

premergătoare pentru secară, a condus la înregistrarea unui 

spor de producție de 10%, comparativ cu secara cultivată în 

monocultură. Rezultatele obținute de colectivul de cercetători 

de la Dabuleni au condus la realizarea câtorva scheme de 

asolament pe nisipurile amenajate, cu participarea fasoliței 

alături de alte plante specifice zonei, în funcție de conținutul în 

humus al solului (Tabelul 4). 

 

Tabelul 4. Scheme de asolamente pe nisipurile amenajate 

(SCDCPN Dăbuleni, 1989) 

Conținutul în humus al solului 

0,7% 0,71-1,2% 

Cultura % de 

participare 
Cultura 

% de 

participare 

Asolamentul  I Asolamentul  II 

Sorg 

Fasoliță 

Secară + îngr. 

verzi 

33 

33 

34 

Sorg 

Fasoliță 

Triticale + îngr. 

Verzi 

Solă amelioratoare 

25 

25 

25 

25 

Asolamentul  III  

Sorg 

Fasoliță 

Secară+îngr. 

Verzi 

Solă 

amelioratoare 

25 

25 

25 

25 
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2.5. Sursă de proteină 

Ca urmare a conţinutului ridicat în proteină, atât în 

plantă cât şi în bob, fasoliţa are multiple întrebuinţări: în 

alimentaţia omului sub forma de păstăi sau boabe, în 

îmbunătăţirea fertilităţii solului, prin cultivarea plantei în 

asolamentele de pe nisipuri și soluri nisipoase sau prin 

încorporare în sol ca îngrăşământ verde (Ion Petre, 1981), în 

alimentaţia animalelor, prin participarea acesteia alături de sorg 

sau secară la constituirea furajelor uscate şi însilozate (H.A. 

Ajeigbe şi B.B. Singh, 2010). Bobul de fasoliță este bogat în 

proteină și amidon, componente apreciate de mulți autori ca 

fiind în cantități mai mari decât în bobul de fasole obținut în 

aceleași condiții (Maia A.F., Assuncao M.V., Alves J.F., 1986).  

Calitatea boabelor subliniază un conţinut în proteină de 22,9-

28,8%, în amidon de 47,5-56,5%, în grăsimi de 1,5-1,7% și în 

celuloză de 2,8-5,2%, care o recomandă, în funcţie de genotip, 

în alimentaţia omului şi a animalelor. Faţă de fasole şi alte 

leguminoase, fasoliţa se evidenţiază printr-un conţinut mai 

scăzut în celuloză, umflarea boabelor în grad mai mic, fierbere 

în timp mai scurt, nu produce gaze în tractul digestiv şi are un 

grad ridicat de digestibilitate. Prin conținutul ridicat în 

vitamina C (30,6-42,58 mg/100 g s.u.) păstăile verzi, pe lângă 

consumul în stare proaspătă, fac obiectul unor industrii de 

conserve și congelare în S.U.A., Rusia, China (Evans I.M., 

Boulter I., 1974).  

În ceea ce privește calitatea proteinei, apreciată după 

aminoacizii esențiali, se constată că aceștia sunt prezenți în 

cantități destul de mari și bine echilibrați. De asemenea în 

bobul de fasoliță se găsesc cantități mari de vitamina B și în 

mod deosebit vitamina E, iar conținutul în elemente minerale 
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relevă cantități ridicate în fosfor, fier și mai scăzut în calciu. 

Prin însușirile valoroase pe care le are, fasolița este utilizată ca 

furaj pentru animale, ca plantă de pășune, fân sau amestec cu 

alte plante pentru siloz (Reddy K.C. și col.,1990). Autorii 

subliniază cultivarea cu succes a fasoliței în amestec cu meiul 

și alte cereale în zonele semiaride din Nigeria și alte state din 

vestul savanei africane. După analizele chimice realizate de 

Universitatea din Craiova (Zăvoi A., 1989), indicele ureazic 

este foarte scăzut, iar acidul prusic absent, ceea ce indică 

folosirea directă a fasoliței în hrana animalelor, fără alte 

prelucrări, cum necesită alte leguminoase (soia). În contextul 

ideii de a se obține un furaj echilibrat în principii nutritive 

(substanțe proteice, substanțe neproteice, grăsimi, substanțe 

minerale, celuloză) și ținând cont de specificitatea fasoliței, 

sorgului zaharat, sorgului pentru boabe și secarei pentru zona 

solurilor nisipoase (Baniță P. și colab., 1981, Drăghici Reta și 

colab., 1989, Drăghici I. și colab., 1994), se evidențiază 

obținerea în aceste zone a 2477 kg/ha proteină brută prin 

realizarea unui amestec furajer masă verde format din 50% 

fasoliță + 50% sorg zaharat. De asemenea, fasolița aflată în 

faza de formare a  păstăilor se poate însiloza în amestec cu 

sorgul zaharat aflat în faza de burduf, obținându-se un siloz în 

care valoarea acizilor de fermentație se încadrează în limite 

normale, acidul lactic atingând 1,5608% într-un siloz format 

din 25% fasoliță + 75% sorg zaharat. Sub formă de boabe 

întregi sau măcinate, singură sau în amestec cu alte plante, 

fasolița se poate administra cu succes în hrana animalelor, 

constituind un furaj de o mare valoare nutritivă (Kerry M. 

Clarc și Robert L. Myers, 1994). După recoltarea primelor 

păstăi fasolița constituie o importantă sursă de proteină sub 
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formă de pășune pentru vaci și oi, motiv pentru care în 

Australia și S.U.A. ea a fost denumită și “mazărea vacii”. 

 

 

III. PARTICULARITĂȚILE MORFOLOGICE ȘI 

BIOLOGICE ALE FASOLIȚEI 

 

Prin însuşirile biologice ale plantei, privind rezistenţa 

sporită la secetă şi cerinţele reduse faţă de fertilitatea solului, 

fasoliţa poate constitui o alternativă bună pentru cultura  fasolei 

pentru boabe şi pentru cultura soiei, plante foarte sensibile la 

factorii stresanţi din zonele cu secetă excesivă, (Marinică 

Gh.,1994).  Rezultatele obținute de O.  Boukar și col, 2010 la 

Institutul Internaţional de Agricultură tropical (IITA), Ibadan, 

Nigeria și de către Dadson, R. B and al., 2005 în regiunea 

Virginia (Delmava) din Statele Unite ale Americii subliniază 

importanța cultivării fasoliței în zonele afectate de secetă, în 

primul rând pentru consumul uman ca urmare a conținutului 

semnificativ al boabelor în proteine, carbohidraţi şi 

unele minerale, care sunt benefice pentru sănătatea 

consumatorilor. Interdependența dintre diversele organe ale 

plantei și condiționarea reciprocă în funcțiile pe care le 

îndeplinesc, sunt rezultatul interacțiunii dintre baza ereditară și 

condițiile de mediu, iar pentru aceasta este necesar să 

cunoaștem biologia dezvoltării organelor vegetative și 

reproductive ale fasoliței.  
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3. 1. Germinația 

Datorită originii sudice, fasolița este una din plantele 

pretențioase la temperatură pentru întreaga dezvoltare 

ontogenetică, începând de la germinare până la maturitate. 

În tabelul 5 sunt redate observații și determinări privind 

procesul de răsărire a plantelor în funcție de epoca de semănat. 

Corelând condițiile termice cu procentul de plante răsărite, se 

evidențiază că pentru o răsărire de 96,8 – 100 %, soiul de 

fasoliță Aura are nevoie de 57,6  -96,8 
0
C în aer și de  180 – 

207,2 
0
C, la suprafața solului. În aceste condiții răsărirea 

plantelor a fost înregistrată în 8 zile de la semănat. Din datele 

prezentate reiese că numărul de zile de la semănat la răsărire 

variază în funcție atât de mărimea temperaturii cât mai ales de 

stabilitatea ei în acest interval. Apariția unor temperaturi sub 

optim are ca efect prelungirea duratei și repercursiuni negative 

asupra creșterii și dezvoltării altor organe (rădăcină, axa hipo și 

epicotilă, frunze primare, etc). Suma temperaturilor medii 

zilnice ale intervalului semănat-răsărit nu constituie un 

indicator concludent, atunci când provine din temperaturi care 

au fluctuat sub și peste optimum. 

Procentul de plante este redus când semănatul fasoliței se 

realizează timpuriu, ca urmare a apariției de temperaturi 

scăzute de 5-7 
0
C în perioada germinării, care determină 

încolăcirea axei hipocoptle, putrezirea radicelei, sau chiar 

perturbarea geotropismului rădăcinii, care uneori se îndreaptă 

către suprafață, unde temperatura crește brusc ziua. Semințele 

de fasoliță au nevoie la germinare de foarte multă apă pentru 

imbibiție. Datele obținute de Zăvoi A., 1967 arată că după 30 

ore, cantitatea de apă absorbită de bobul de fasoliță este diferită 
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în funcție de genotip, atingând valori de 103-138%, față de 

greutatea inițială.  

Fasolița are germinația epigeică. Cotiledoanele ies la suprafață 

îmbrăcate în tegumentul seminal, care se menține câteva zile. 

Desprinderea tegumentului de cotiledoane este condiționată de 

dezvoltarea axei epicotile și a frunzelor primare, care au 

creștere rapidă în condiții optime de temperatură.  

 

3.2. Rădăcina 

Fasolița are rădăcina principală pivotantă, cu o ramificație 

bogată. Sistemul radicular puternic dezvoltat în profunzime și 

lateral constituie una din principalele însușiri biologice, care în 

corelație cu altele imprimă plantei o mare rezistență la 

condițiile de secetă specifice solurilor nisipoase. În perioada 

germinării, rădăcina are o creștere intensă, în profunzime 

ajungând la 15-18 cm lungime în momentul răsăririi, când 

aceasta se realizează în condiții optime de temperatură. Când 

germinația are loc la temperaturi minime, când periodic se 

înregistrează temperaturi sub 5 
0
C, rădăcina moare  (putrezește  

vârful), iar procesul germinației se prelungește până când din 

zona superioară care a început să se suberifice pornesc radicele. 

Plantulele răsărite după această stagnare, până la formarea 

radicelelor, sunt firave față de cele care germinează și răsar la 

temperaturi optime. Această debilitate are repercursiuni asupra 

organelor aflate în stare de primordii, dar mai ales asupra 

creșterii axei hipo și epicotilă și a frunzelor primare 
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Tabelul 5. Observații și determinări privind procesul de răsărire la fasoliță 

 în perioada 1996-1998 (Draghici Reta, 1998) 

Epoca de semănat Temperatura 

realizată în 

sol (
0
C) 

Nr.zile  

semănat-

răsărire 

Semănat-răsărire Procent 

plante 

răsărite 

(%) 

∑
0
C în aer ∑

0
C la suprafata 

solului 

Precipitații 

(mm) 

Anul Luna Ziua > 0
0
C > 10

0
C > 0

0
C > 10

0
C 

1996 IV 24 12,3 8 140,3 60,3 161,3 81,3 0 80 

V 1 18,2 7 139,3 63,3 158,9 88,9 13,1 88,3 

V 8 17,5 6 125,7 65,7 148,2 88,2 1,6 85,0 

V 15 19,2 6 132,0 72,0 160,2 100,2 5,6 90,0 

V 22 19,9 10 196,0 96,0 243,0 143,0 36,4 88,3 

1997 IV 22 9,5 14 195,5 55,2 232,1 92,1 21,5 42,8 

IV 29 11,5 14 261,8 121,8 294,4 154,4 1,0 76,2 

V 6 16,7 13 274,8 144,8 318,7 188,78 5,6 80,8 

V 13 18,6 8 176,8 96,8 207,2 127,2 5,4 96,8 

V 20 19,7 7 117,6 47,6 140,7 70,7 25,4 100,0 

1998 IV 20 11,6 16 236,2 76,2 294,2 134,2 59,7 62,8 

IV 27 12,3 15 242,4 92,4 287,1 137,1 22,6 64,0 

V 4 16,0 10 169,6 69,4 197,9 97,9 3,8 100,0 

V 11 18,7 9 147,6 57,6 180,0 90,0 16,8 100,0 

V 18 14,3 8 143,7 63,7 186,5 106,5 7,9 100,0 
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În cazul când în timpul germinării apar temperaturi între 5-7 
0
C, care nu sunt mortale pentru rădăcină, aceasta își pierde 

temporar orientarea geotropică și se îndreaptă spre suprafață, 

unde temperatura se ridică brusc ziua. În aceste situații, 

rădăcina pivot prezintă imediat sub colet forma de spirală sau 

virgulă. Acest fenomen are repercursiuni asupra creșterii 

celorlalte organe. Plantele care au germinat și răsărit în condiții 

optime de temperatură (> 10
0
C), au rădăcina perfect verticală 

de la colet. 

Rezultatele de cercetare obținute în condiții de neirigare la 

Tâmburești (Zăvoi A., 1967) evidențiază accentuarea ritmului 

de creștere al rădăcinii pivot pe măsură ce semănatul se face 

târziu (Tabelul 6). Acest lucru se datorează atât creșterii 

temperaturilor în sol cât și scăderii rezervei de apă din straturile 

superioare, ca urmare a evapotranspirației și a cerințelor din ce 

în ce mai mari ale plantei pentru apă. Vărful de creștere al 

rădăcinii este suculent, de culoare alb spre roz deschis și gros 

de 1-2 mm în diametru. Zona perișorilor absorbanți ocupă o 

lungime de 5-7 mm, iar pe măsura dispariției lor apar 

radicelele. În primele faze de creștere, sistemul radicular are 

forma de con, cu baza la suprafață. Pe măsura înaintării în 

vegetație baza conului se mărește, din cauză că ritmul de 

creștere al rădăcinilor laterale este mai intens, față de cel al 

rădăcinii principale. Acest ritm atinge maximum când rădăcina 

pivotantă are lungimea de 40-45 cm, timp în care și cele 

laterale, situate la suprafață, au aproximativ aceeași lungime.  

Într-un ciclu de vegetație, în condiții de neirigare, rădăcinele 

explorează apa pe un profil de cca 2 m adâncime, valorificând 

în plus și ploile care cad în perioada de vegetație. În condiții de 

irigare adâncimea sistemului radicular este semnificativ mai 
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redusă comparativ cu varianta neirigată. Ca orice leguminoasă, 

fasolița trăiește în simbioză cu o bacterie fixatoare de azot, care 

este specifică numai fasoliței (Tabelul 7).  Bacteria este activă 

la temperaturi de peste 10 
0
C. Nodozitățile apar pe rădăcini la 

6-8 zile de la răsărire, când semănatul s-a efectuat la 

temperaturi optime și la 10-14 zile de la răsărire, când 

semănatul s-a efectuat mai timpuriu. Nodozitățile se formează 

numai pe profilul 60-65 cm, inactivitatea bacteriilor sub 

această adâncime fiind cauzată de insuficiența aerului. 

Nodozitățile la fasoliță se mențin turgescente pe rădăcini până 

toamna la recoltare, față de alte leguminoase la care se resorb 

odată cu faza înfloritului. Menținerea nodozităților până 

toamna reprezintă o “conservare” a azotului pentru planta 

postmergătoare, față de alte leguminoase care-și încheie ciclul 

de vegetație în vară, când datorită temperaturilor ridicate și 

aerației nisipurilor rădăcinile și nodozitățile se mineralizează, 

pierzând în acest fel o parte din azot.  
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Tabelul 6. Dinamica creșterii rădăcinilor principale la fasoliță, în funcție de data semănatului, 

sistem neirigat (Zăvoi A., 1967) 

Data Lungimea rădăcinii (cm) la: Nr. Zile 

semănat-

25.VIII 

Semanat Rasarit răsărire 29. V 5. VI 19. VI 15. VII 29. VII 14. 

VIII 

25. 

VIII 

23. IV 5. V 15-18 35-40 40-45 65-70 110-

115 

130-

135 

170-

175 

190-

195 

122 

30. IV 13. V 15-18 30-35 40-45 60-65 100-

105 

125-

130 

170-

175 

190-

195 

118 

08. V 17. V 15-20 30-35 40-45 60-65 95-100 125-

130 

175-

180 

190-

195 

108 

15. V 20. V 15-20 25-30 35-40 55-60 100-

105 

140-

145 

175-

180 

190-

195 

102 

27. V 1. VI 15-20 - 20-25 35-40 90-95 140-

145 

165-

170 

190-

195 

90 

05.VI 10. VI 15-20 - - 30-35 75-80 125-

130 

165-

170 

190-

195 

81 
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Tabelul 7. Sistemul radicular și formarea nodozităților în sistem irigat 

(Drăghici Reta, 1999) 

Nr. 

Crt. 
Soiul/Linia 

Adâncimea sistemului radicular (cm) Număr nodozități/rădăcină 

3-5 

frunze 

Diferențiere 

tije florale 

Înflorire-

Fructificare 
Maturare 

3-5 

frunze 

Diferențiere 

tije florale 

Înflorire-

Fructificare 
Maturare 

1 Jiana 12,9 20,8 43,3 65,2 11 23 50,2 10,5 

2 
Aura  

(D-26-A2) 
10,6 18,0 37,7 50,3 28,7 53,7 66,5 5,5 

3 D-27-3/8 9,5 19,8 32,9 41,0 3,2 14,3 21,7 0,8 

4 
Ofelia 

(D-25-A1-4) 
11,8 27,0 31,6 38,9 28,7 45,4 55,0 4,3 

5 D-25-C1-1 10,7 22,5 32,6 40,6 4,3 16,3 19,7 0,7 

6 D-27-6/2 11,1 19,0 39,8 55,5 31,5 41 55,7 6,5 

7 T-20 11,5 23,7 40,5 41,2 26 36,3 49,5 1,7 
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3.3. Tulpina 

Genotipurile de fasoliță luate în studiu la SCDCPN 

Dăbuleni au tulpina erectă sau cu tendință de volubilitate 

(Drăghici Reta, 2009). Delimitarea tulpinii de rădăcină este 

foarte evidentă, prin subțierea bruscă a rădăcinii principale, față 

de tulpină. Atât axa hipocotilă, cât și cea epicotilă sunt goale în 

interior. Axa hipocotilă este cilindrică, pe când cea epicotilă 

devine muchiată către vârf. Creșterea dimensiunilor (grosime și 

lungime), a axelor hipo și epicotilă este influențată de condițiile 

în care a avut loc germinarea și răsărirea. Lungimea axei 

epicotile este în corelație cu mărimea bobului. Tulpina are o 

creștere nedefinită, dar în condițiile țării noastre dezvoltă 

obișnuit 6-10 internodii, delimitate de inserția frunzelor 

metafile. Primul internod este puțin evident, iar uneori primele 

două frunze par a fi opuse (în special la semănatul timpuriu). 

Mărimea internodiilor crește de la bază către vârf, ajungând 

până la 10-15 cm, la axele cu tendință de volubilitate. 

Grosimea tulpinii este maximă în zona axei epicotile și scade 

pe măsura înaintării înternodiilor cătr vârf. Forma muchiată a 

tulpinii se pierde pe măsura alungirii internodiilor și subțierii 

tulpinii. Tendința de răsucire a vârfului tulpinii are loc în 

sensul invers acelor de ceasornic, aceasta fiind mai evidentă la 

vârful tulpinii principale, față de vârful lăstarilor laterali (Zăvoi 

A., 1967). Ramificarea tulpinii este simpodială. Pe tulpina de 

fasoliță se dezvoltă muguri axilari, care sunt de două feluri: 

micști și floriferi. Din mugurii micști se formează lăstarii, care 

au o evoluție asemănătoare cu tulpina, iar din cei floriferi se 

dezvoltă axe, care poartă exclusiv flori. La locul de prindere a 

cotiledoanelor se formează doi muguri opuși, care sunt 

totdeauna micști. Dezvoltarea acestor muguri nu are totdeauna 
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loc, ea fiind determinată de epoca de semănat și densitatea 

plantelor. Dacă nu au condiții de dezvoltare, ei rămân viabili și 

în stare latentă până la moartea plantei, constituind ultima 

rezervă biotică. Poziția lăstarilor crescuți din muguri 

cotiledonali este perpendiculară pe tulpină. Dezvoltarea lor în 

absența tulpinii, sau în cazul că dezvoltarea lor inhibă creșterea 

tulpinii, le imprimă o poziție în unghi de cca 45 
0 

față de axa 

principală. 

La locul de inserție a frunzelor primare se găsesc trei muguri: 

unul central și doi laterali. Dintre aceștia, cel central domină și 

dă naștere la tulpină, iar cei laterali încep să crească, dacă 

planta are condiții favorabile de vegetație, după ce pe tulpină s-

au format 5 - 6 frunze. În cazuri mai rare se dezvoltă 

concomitent și muguri cotiledonari și cei laterali situați 

deasupra frunzelor primare. Pe tulpină ramificațiile pornesc de 

la axila frunzelor. La fiecare axilă se găsesc trei muguri, dintre 

care toți pot fi micști sau doi micști și unul florifer. Mugurii 

micști, care sunt dominanți la frunzele bazale, dau naștere la 

lăstari, care evoluează ca și tulpina, cu deosebirea că începând 

cu axila primei frunze dezvoltă numai muguri pur floriferi. 

Mugurii bazali care dezvoltă lăstari, rămân în stare latentă până 

ce planta a format 5 - 6 frunze, ceea ce corespunde unui 

interval de 40 - 45 zile de la răsărire, perioadă în care domină 

creșterea tulpinii și frunzelor. După acest interval, dominanța în 

creștere se schimbă în favoarea mugurilor care s-au menținut în 

stare latentă. Când condițiile de vegetație sunt favorabile se 

dezvoltă mugurii centrali pe toată tulpina, micști la frunzele 

bazale și floriferi la cele superioare. 

 

 



30 
 

3.4. Frunza 

În dezvoltarea ontogenetică fasolița prezintă trei tipuri 

de frunze: cotiledoane, nomofile și hipsofile. Evoluția și rolul 

cotiledoanelor au fost expuse la subcapitolul „germinația”. Cu 

privire la formarea și evoluția cotiledoanelor, există unele 

particularități la fasoliță. Astfel, se pot forma trei cotiledoane 

bine distincte, după care se formează trei frunze primare, dar 

care nu se diferențiază mai departe, compatrativ cu plantele 

normale. Cele două cotiledoane pot apărea concrescute, dând 

naștere la o frunză primară cu nervuri principale și vârfurile 

vizibile (respectiv două frunze concrescute). Acest fenomen are 

repercursiuni asupra frunzelor metafile, în sensul că ele apar 

malformate (cu două foliole în loc de trei). Tipul de frunze 

nomofile prezintă dimorfism foliar. Protofilele (frunzele 

primare sau de tinerețe), se observă în timpul gerninării și se 

etalează la scurt timp de la răsărire. Ca număr sunt egale cu cel 

al cotiledoanelor. Protofilele la fasoliță sunt opuse și scurt 

pețiolate, între ele tot opus se găsesc două stipele puțin 

evoluate care protejează trei muguri micști, dintre care obișnuit 

cel central formează tulpina. Mărimea și în special forma 

protofilelor constituie un prim caracter care diferențiază 

soiurile. Forma poate fi: ovală, cordată la bază și cu vârf acut; 

alungit ovală cu baza cordată și vârf acut; scurt ovală, cu baza 

ușor cordată și vârf obtuz; lat ovală cu vârf acut, iar la unele 

proveniențe din China forma frunzei este ovală cu tendință de 

ștrangulare în partea superioară. Protofilele sunt glabre, cu o 

nervură mediană și două laterale foarte evidente, aspect lucios 

(pielos), culoarea verde încă de la început și au rol asimilator, 

care este preponderent până la formarea frunzelor metafile, 

care se dezvoltă după 10 - 25 zile de la răsărire, în funcție de 
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epoca de semănat. Protofilele se mențin pe plantă în unele 

cazuri până la încheierea vegetației. Raportul dintre lungimea și 

lățimea frunzei primare este în corelație cu mărimea și forma 

bobului. Cu cât bobul are formă mai rotunjită, cu atât raportul 

dintre lungime și lățime are valori mai mici, iar cu cât bobul 

este mai alungit acest raport are valori mai mari. Frunza își 

mărește dimensiunile pe măsura îmbunătățirii complexului de 

factori care condiționează germinația. La semănatul timpuriu, 

când temperaturile sunt minime, frunzele sunt mici, întrucât 

timpul de germinare se prelungește, iar plantele consumă în 

mare parte substanțele de rezervă din cotiledoane. Așa se 

explică și faptul că la acestea după răsărire cotiledoanele cad, 

în cazul semănatului timpuriu. 

Metafilele, sau frunzele adevărate, sunt lung pețiolate și 

terminate cu trei foliole, fiind dispuse altern pe tulpină. Pețiolul 

frunzei este prins pe tulpină printr-o puternică articulație 

(umflătură), care joacă rol deosebit în mișcările nictinastice 

(fenomen prin care seara planta îşi apleacă frunzele, datorită 

scăderii turgescenţei celulelor vegetale de la nivelul peţiolului, 

sub influenţa trecerii de la o lumină puternică la una slabă). 

Creșterea și descreșterea lungimii pețiolului foliar are un rol 

biologic deosebit, întrucât prin aceasta se asigură tuturor 

foliolelor din cadrul unei plante posibilitatea de a primi razele 

solare perpendicular pe partea superioară, prin mișcările 

nictinastice ce le execută.  Prin originea ei, fasolița este o 

plantă pretențioasă la insolație. Pentru realizarea acestei 

cerințe, contribuie lungimea diferită a pețiolilor, încât frunzele 

formează un mozaic foliar. Foliolele laterale ale frunzei 

metafile sunt opuse, scurt pețiolate, de formă romboidal oblic 

ovate, asimetrice, glabre și lucioase pe ambele fețe. Foliola 
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mijlocie este simetrică, situată la capătul unui pețiol lung de 4-

6 cm, canaliculat pe partea superioară, fiind prinsă printr-o 

articulație cu rol în mișcările nictinastice. La baza foliolelor 

laterale ca și la baza foliolei mijlocii se află două rudimente de 

natură foliară. În jurul acestor rudimente se află câte o maculă 

de culoare roșu închis de natură antocianică, care este prezentă 

la unele soiuri (Jiana). Prezența acestei macule este în strănsă 

legătură cu culoarea violet a florilor. Macula lipsește la 

genotipurile cu floarea de culoare alb. Fasolița dezvoltă pe 

tulpina principală minim 5 frunze metafile. De la ultima frunză, 

tulpina se prelungește, iar de la noduri frunza lipsește, 

prezentând formațiuni de natură hipsofilă, care împreună cu 

stipelele protejează mugurii axilari, care sunt exclusiv floriferi. 

Lăstarii floriferi au o creștere rapidă și reprezintă un important 

element de productivitate și o primă manifestare a potențialului 

biotic al soiului. În cazul când în această perioadă lipsește 

umiditatea din sol, iar planta resimte efectul secetei, vârful 

tulpinii moare și planta stagnează în creștere. Sub aspectul 

marimii frunzelor s-a constatat că acestea ating un maxim la 

frunza a 4-a, după care frunzele își reduc suprafața foliară pe 

măsură ce înaintează către vârf. Din acest punct de vedre 

fasolița prezintă heterofilie, adică frunzele se diferențiază ca 

formă și mărime de la un etaj la altul. 

Comparativ cu fasolea, frunzele de fasoliță au un număr mult 

mai mare de stomate, dar de dimensiuni mai mici, cu rol 

esențial în rezistența la secetă. La fasoliță celulele epidermice 

sunt cutinizate și dau suprafeței un aspect pielos lucitor, de 

culoare verde închis pe partea superioară și cu nuanță 

albicioasă pe cea inferioară. Fața superioară a frunzei urmărește 

permanent razele solare, fapt pentru care mezofilul este 
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diferențiat în două țesuturi. În condiții favorabile de vegetație 

frunzele au mezofilul gros, suprafața lucitoare și nervurile 

puțin evidente. Interesant de semnalat, este faptul că frunzele 

de fasoliță nu trădează fenomenul de ofilire pe timpul secetei și 

a temperaturilor excesive, așa cum se manifestă la toate 

celelalte plante cultivate pe soluri nisipoase (porumb, secară, 

fasole, bostănoase, vița de vie și chiar pomi fructiferi). Totuși 

pe timpul secetei prelungite și a temperaturilor excesive, pe 

măsură ce planta suferă, frunzele încep să-și piardă luciul 

caracteristic, nervurile devin tot mai proeminente prin subțierea 

mezofilului, fără ca frunza să sufere îndoiri. Rezistența fasoliței 

la secetă și temperaturi ridicate este evidențiată în literatura de 

specialitate. Bryssine (1962) menționează că la temperaturi 

care au depășit 40 
o
C, dar solul a fost aprovizionat cu apă, 

plantele nu au dat nici un semn de suferință. Rezultatele 

obținute după 12 zile, în care temperaturile au fost de 45-46 
o
C 

la umbră, plantele de fasoliță au pierdut mai întâi frunzele, fără 

să moară, iar după câtva timp, când temperaturile s-au restabilit 

la 30-35 
o
C, plantele au lăstărit și au manifestat o creștere 

viguroasă.    

 

3.5. Floarea 

Florile la fasoliță se formează la capătul unor axe speciale, care 

iau naștere dintr-unul din cei trei muguri aflați la axele fiecărei 

frunze. Structura și poziția mugurilor variază cu nivelul ocupat 

de frunză pe tulpină. Mugurii, așa cum s-a arătat sunt de două 

feluri: micști și floriferi. Cei care dau naștere la axe tipic 

florifere devin în poziție centrală începând cu frunzele 2-3 în 

sus (soiuri timpurii) sau cu frunzele 3-4  în sus (soiuri tardive). 

Axele florale prezintă la vârf o îngroșare care se continuă cu o 
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nouă axă pe care sunt dispuse florile. Pe ultima parte a axei, 

apar opus și altern, la intervale scurte, niște umflături 

proeminente, din care se formează câte o floare. Tendința de 

creștere a axei purtătoare de flori este nedefinită, dar este 

limitată de condițiile de vegetație și numărul de flori 

polenizate, respectiv păstăi formate. Când condițiile sunt 

favorabile evoluției normale a florilor de la primele nivele, 

creșterea păstăilor devine dominantă și inhibă dezvoltarea pe 

mai departe a axei purtătoare de flori. După numărul de păstăi 

care se pot dezvolta pe o axă, soiurile sunt diferențiate sub 

aspectul însușirilor de productivitate.  Pe o axă florală se pot 

dezvolta 2-6 păstăi, în funcție de soi. Maximul de păstăi se 

formează la genotipurile destinate producției de boabe (Aura 

26, Ofelia, Linia T-20), iar minimul se înregistrează la soiurile 

furajere (Jiana). Când condițiile din perioada înfloritului sunt 

nefavorabile (secetă persistentă), florile avortează de la un 

nivel la altul. În acest caz  axa floriferă se prelungește 

permanent, dând naștere la noi flori până la apariția de condiții 

favorabile de fecundare, încât păstăile se pot forma la vârful 

axei. Numărul de nivele florifere constituie deasemenea un 

caracter de diferențiere a soiurilor. Unele soiuri (Aura 26, Linia 

T-20) își pot alungi această axă până la 15-20 nivele, pe când 

soiul Jiana nu formează mai mult de 6-7 nivele. Dacă florile 

formate pe axa nu au găsit condiții optime de fecundare, axa 

rămâne sterilă, această însușire constituind o adaptare la 

condițiile specifice solurilor nisipoase și o manifestare de 

potențial biotic al plantei. Numărul de axe florale care se 

formează pe o plantă, atât din mugurii situați pe lăstarii laterali, 

cât și cele din mugurii situați pe axila frunzelor tulpinale, diferă 

de la soi la soi, iar în cadrul soiului variază în funcție de 
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condițiile de cultură și de data semănatului (Tabelul  8). 

Rezultatele obținute arată că numărul de axe florale care se 

formează din lăstarii bazali scade pe măsură ce se întârzie cu 

semănatul, crescând în același timp numărul axelor florale 

formate din tulpină. Aceasta se explică prin faptul că fasolița 

este o plantă de zi scurtă, iar la semănatul întârziat dezvoltarea 

mugurilor bazali este inhibată de creșterea intensă a tulpinii 

principale. Florile la fasoliță sunt inserate pe axa florală de o 

parte și de alta a umflăturii caracteristice, totdeauna în număr 

de două. Ele sunt pedicelate, aproape sesile, încât inflorescența 

are un caracter spiciform. Caliciul este campanulat, terminat cu 

dinți egali, de culoare verde și cu suprafața gofrată. Petalele 

sunt mari, vexilul lat de 20-25 mm, înalt în porțiunea răsfrântă 

de 10-15 mm, aripioarele sunt libere, aproximativ egale în 

lungime cu vexilul, iar carena este dreaptă. Corola, din stadiul 

de boboc și până la deschiderea florii este acoperită complet de 

vexil care are marginile sudate. Când floarea a atins mărimea 

maximă, vexilul își desprinde marginile sudate, mai întâi din 

partea inferioară (de la caliciu) și înaintează către vârf, iar 

vexilul se ridică în sus perpendicular pe carenă. Răsfrângerea și 

menținerea vexilului în această poziție este ajutată de două 

proeminențe, care se găsesc la bază, de o parte și de alta a liniei 

mediene. În momentul deschiderii, polenul este format, iar 

stigmatul iese în mod obișnuit la suprafață prin vârful carenei, 

depășind în cele mai multe cazuri nivelul staminelor. Ieșirea la 

suprafață a stigmatului oferă posibilitatea polenizării 

încrucișate, care are loc în proporție foarte mică și este 

asigurată de albine. 
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Tabelul 8. Determinări privind dezvoltarea axelor florale și a păstăilor 

la 100 plante de fasoliță (Zăvoi A., 1967) 
Soiul Data 

semanat 

Axe florale formate din 

lăstari laterali 

Axe florale formate 

din tulpină 

Total 

axe 

Axe 

sterile 

Total            

păstăi 

Plante 

fără axe 

florale 

(%) 

Total Sterile Nr. 

păstăi 

Total Sterile Nr. 

păstăi 

Populație 

locală 

30.04. 86 17 104 252 24 421 338 41 525 - 

20.05. 42 9 56 259 63 428 301 72 484 - 

T -1 30.04. 52 20 43 165 28 172 217 48 215 9 

20.05. 63 14 59 175 31 183 236 45 242 22 

T-20 30.04. 79 23 74 312 52 497 381 75 571 - 

20.05. 30 17 15 433 124 533 463 141 550 - 
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Hibrizii naturali apar destul de frecvent în condițiile țării  

noastre. Floarea se deschide în timpul nopții și se menține în 

ziua următoare pe timp secetos și cu călduri excesive până la 

ora 9 -10, iar pe timp normal sau cu cer acoperit până la ora 11-

12, după care se închide. Proeminențele de la baza vexilului 

pierd turgescența, dând astfel voie marginilor vexilului să se 

aplece, îmbrăcând din nou floarea. După închiderea florilor, la 

toate soiurile partea superioară a vexilului are culoarea galben. 

Culoarea florilor caracteristică soiurilor este evidentă numai în 

timpul înfloririi și se manifestă numai pe fața interioară a 

vexilului și mai puțin pe aripioare. Carena la toate soiurile este 

albicioasă sau albă. Culoarea florilor poate fi violetă cu diferite 

nuanțe sau albă. Culoarea violetă a florilor este în legătură cu 

prezența petelor antocianice la baza axei florale și pețiolul 

frunzelor metafile. La soiurile cu flori albe lipsesc petele 

antocianice. Pe timpul cât floarea este deschisă, vexilul se află 

în poziție perpendiculară pe razele solare, pe care le urmărește 

tot timpul, din care cauză biologia înfloritului prezintă o serie 

de particularități legate de această necesitate. Pentru a situa 

floarea în această poziție se produc o serie de mișcări 

nictinastice, pe care le efectuează simultan partea superioară a 

axei florale, care este evident muchiată și poate face rotiri în 

jurul său de cca. 180 
o
, sau se poate înclina sub un unghi de cca 

45 
o
. O a doua zonă de reacție o prezintă pedicelul florii, care 

provoacă mai multe mișcări de corectare a poziției vexilului 

față de soare. Prezența razelor solare pe partea interioară a 

vexilului, care poartă culoarea caracteristică, este o necesitate 

și joacă un rol deosebit în procesul fecundării. Observațiile 

efectuate asupra florilor deschise pe timp noros au arătat că 

majoritatea lor au avortat. Dezvoltarea inegală a florilor situate 
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la acelaș nivel constituie o adaptare față de necesitatea razelor 

solare pe vexil. Baylonși York, citați de Zăvoi A., 1967 au 

constatat că tubul polinic a parcurs stilul (12 mm) în 6 ore. 

Acest timp este aproximativ egal cu cel în care vexilul primește 

razele solare, după care se închide, iar pe partea superioară 

apare imediat culoarea galbenă, dovadă că fecundarea a avut 

loc. Pe timpul secetelor prelungite și cu temperaturi excesive, 

vexilul rămâne sudat, floarea nu se deschide și fecundarea nu 

are loc. 

 

3.6. Păstaia și bobul  

În cadrul speciei Vigna unguiculata L. Walp, fructul sau păstaia 

reprezintă un caracter cu o mare variabilitate în ceea ce privește 

forma, mărimea, culoarea, numărul de boabe, etc.  

Un studiu efectuat la SCDCPN Dăbuleni asupra colecției de 

germoplasmă la fasoliță, formată din 144 genotipuri, arată că 

numărul de păstăi pe plantă variază între 5,1 - 46,2 păstăi, cu o 

medie de 19,67 păstăi/plantă, numărul de boabe în păstaie  

variază între 5,6 -14,6 boabe/păstaie, cu o medie de 9,9 boabe 

în păstaie, iar lungimea păstăii variază între 10 -21,3 cm, cu o 

medie de 15,66 cm ( Figurile 1, 2, 3). Forma păstăii de fasoliță 

poate fi: plată, cilindrică, dreaptă, arcuită sau răsucită. 

Genotipurile din cadrul colecției de germoplasmă studiate la 

Dăbuleni prezintă numai păstăi drepte ușor arcuite, în secțiune 

cilindrice, puțin sugrumate între semințe și cu rostrum 

pronunțat la vârf. 

Păstăile se formează pe axele florale, iar numărul lor poate 

ajunge şi la 6 păstăi / axa florală în condiţii optime de 

vegetaţie, el  fiind diferenţiat în funcţie de genotip.  Când   

condiţiile din perioada înfloritului  sunt nefavorabile (persistă 
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seceta), florile avortează de la un nivel la altul. În acest caz axa 

florală se prelungeşte permanent dând naştere la noi flori până 

la apariţia de condiţii favorabile de fecundare, încât păstăile se 

pot forma și la vărful axei.  

 

 

Figura  1.  Variabilitatea numărului de păstăi/plantă în 

cadrul germoplasmei de fasoliţă 

 

 

Figura  2.  Numărul de boabe în păstaie, 

 în cadrul germoplasmei de fasoliţă 
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Figura  3.   Lungimea păstăii la germoplasma de fasoliţă fasoliţă 

Culoarea păstăilor mature este diferită, fiind 

condiționată de prezența antocianului în părțile vegetative ale 

plantei, care produce pigmentații și la păstăi. Astfel, toate 

soiurile care au florile colorate, ca de altfel și boabele, au păstăi 

pigmentate, față de soiurile cu flori de culoare albă, care au 

păstăi de culoare alb-gălbui. Rezistența la scuturare, este 

diferită, fiind legată de constituția antocianică a păstăii. Specia 

Vigna unguiculata L. Walp. are un accentuat polimorfism, 

evidențiat prin forma, mărimea și în special culoarea 

semințelor (boabelor), caractere cu o mare stabilitate. 

Tegumentul seminal prezintă diverse culori uniforme pe tot 

bobul, sub formă de pete din două culori de mărimi și forme 

diferite, de striațiuni sau sub formă de stropi fini pe o culoare 

de fond. Lungimea, lățimea și grosimea sunt elemente care 

caracterizează forma și mărimea boabelor fiecărui soi. 

Lungimea și lățimea sunt afectate de o variabilitate mare a 

condițiilor diferite în care are loc creșterea boabelor, chiar în 
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aceeași păstaie și de nivelul inflorescenței pe care se formează 

păstăile. Oricare ar fi condițiile de formare, forma și culoarea 

bobului rămân stabile. Culoarea și aspectul tegumentului sunt 

însușirile cele mai stabile, variabilitatea acestora fiind eșuată 

numai de schimbări în baza ereditară – mutații, segregări, etc. 

Semințele de fasoliță conțin 22,9 - 28,8% proteină, 47,5 - 

56,5% amidon, 1,5 - 1,7% grăsimi, 2,8 - 5,2% celuloză, fiind 

utilizate cu succes în alimentația omului și a animalelor. 

 

3.9. Perioada de vegetație 

Perioada de timp utilă unei culturi, de la semănat până la 

maturitate, în anumite condiții de climă și sol, prezintă interes 

deosebit pentru agricultură. Important este ca acest interval să 

cuprindă întregul complex de factori climatici, care satisfac pe 

deplin cerințele creșterii și dezvoltării plantelor pentru fiecare 

fenofază, încât să asigure manifestarea potențialului biologic 

maxim al plantei. Acest interval cunoscut sub denumirea de 

perioadă de vegetație, este redat în multe lucrări ca „sumă a 

gradelor de temperatură”, „constantă termică” sau „număr de 

zile”. Acești parametri cifrici au un caracter unilateral, întrucât 

se rezumă la însumarea de elemente separate, neglijându-se 

interacțiunea întregului complex de factori climatici, care este 

diferit de la an la an, în aceeași perioadă calendaristică și în 

același loc. În cercetările fenologice trebuie luate în considerare 

acele elemente, care concură la realizarea ciclului vital al 

plantei, în așa fel ca fiecare din factorii principali să satisfacă 

cel puțin la minim fazele de dezvoltare, având în vedere că 

plantele au nevoi diferențiate de la o etapă la alta. Insuficiența 

sau excesul unui factor, poate produce perturbații în procesele 

fiziologice ale fenofazei în care acționează și repercursiuni 
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asupra organelor aflate în stare de primordii. La fasoliță 

frunzele primare își desăvârșesc creșterea în 4 - 6 zile e la 

răsărire și au rolul preponderent în asimilație până la 

dezvoltarea frunzelor adevărate. În primele zile de la răsărire, 

fasolița are o creștere înceată, timp în care au loc procesele de 

diferențiere a organelor și de consolidare a sistemului radicular. 

Datele prezentate în tabelul 9, arată că prima frunză adevărată 

se formează la 21 zile de la răsărire la semănatul timpuriu și la 

15 zile de la răsărire la semănatul tardiv. Principala cauză a 

scurtării acestui interval o constituie intensificarea proceselor 

fiziologice datorită măririi temperaturilor medii, pe măsură ce 

semănatul înaintează în lunile mai, iunie. După dezvoltarea 

primei frunze adevărate procesele de creștere se intensifică: a 

2-a frunză adevărată se dezvoltă în 5-9 zile, iar la următoarele 

frunze intervalul de apariție se reduce. 

O importanță majoră o reprezintă realizarea cerințelor 

termice și hidrice din perioada semănat-răsărire.  În acest sens, 

cercetările efectuate în cadrul unei teze de doctorat (Drăghici 

Reta, 1999), subliniază diferențieri în procesul de răsărire a 

soiurilor de fasoliță Jiana și Aura în funcție de condițiile 

climatice înregistrate (Tabele 10, 11). La stabilirea datei de 

înființare a primei epoci de semănat s-a ținut cont de realizarea 

temperuturii de 8 
o
C, cu tendință de încălzire la 10 cm în sol, la 

ora 7 dimineața,  pentru soiul Jiana și a temperuturii de 10 
o
C, 

cu tendință de încălzire pentru soiul Aura, având în vedere 

sensibilitatea mai mare a acestui soi la temperaturi scăzute. 

Din datele prezentate, reiese că numărul de zile de la semănat 

la răsărire variază atât în funcție de mărimea temperaturii 

realizate în sol în momentul semănatului, cât mai ales de 

stabilitatea ei în acest interval. Astfel, perioada semănat-
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răsărire se scurtează de la 15 - 19 zile înregistrate la semănatul 

timpuriu, la 6 - 7 zile când semănatul se realizează în condiții 

optime de temperatură. Apariția unor temperaturi sub optimum 

are ca efect prelungirea duratei de răsărire și urmări negative 

asupra creșterii și dezvoltării altor organe (rădăcina, axa 

hipocotilă și epicotilă, frunze primare) (Zăvoi A., 1967, 

Drăghici Reta, 1999). Analizând suma temperaturilor medii 

zilnice în aer și la suprafața solului din perioada semănat-

răsărire, se constată valori mai ridicate prin semănatul 

timpuriu, sămânța de fasoliță solicitând pentru germinare o 

medie zilnică în aer de 11,2 - 14,8
o
C și la suprafața solului de 

13,8 - 19,1
o
C. Corelând condițiile termice cu procentul de 

plante răsărite, se evidențiază că pentru o răsărire de 96,3 - 

100%, soiul de fasoliță Jiana are nevoie de 21,2 - 30,8 
o
C 

biologic active în aer și 43 - 59,5 
o
C biologic active la suprafața 

solului în cele 6 - 7 zile de la semănat la răsărire. Procentul de 

plante răsărite este redus când semănatul se realizează 

timpuriu, ca urmare a apariției de temperaturi scăzute în 

perioada germinării, care determină încolăcirea axei hipocotile, 

putrezirea radicelei, sau chiar perturbarea geotropismului 

rădăcinii, care uneori se îndreaptă către suprafață, unde 

temperatura crește brusc ziua. Astfel de temperaturi au apărut 

în perioada semănat - răsărit: în anul 1989 (6,4
 o

C, 6,8
 o

C, 7,8
 

o
C), în anul 1990 (2,8

 o
C, 5,0

 o
C, 6,3

 o
C, 6,6

 o
C) și în anul 1991 

(6,2
 o
C, 6,9 

o
C, 7,0

 o
C, 7,4

 o
C). Plantele răsărite după o perioadă 

mai lungă, în care temperaturile au fluctuat în jurul valorii de 

10
 o

C, au fost mai firave, comparativ cu cele răsărite la 

temperaturi optime și stabile de la o zi la alta. Prezența 

temperaturilor de 5 - 7
 o

C, care nu au fost mortale pentru 

rădăcina plantei, au influențat orientarea acesteea, care, în loc 
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să fie geotropică, s-a îndreptat spre suprafață, unde temperatura 

a crescut brusc în timpul zilei, iar sub colet a luat forma de 

virgulă sau spirală. Acest fenomen a avut implicații asupra 

creșterii celorlalte organe. Soiul Aura a fost cercetat în 

perioada 1996 - 1998, prin semănatul în cadrul a 5 epoci, cu 

specificarea că epoca I a fost înființată în perioada 20 - 24 

aprilie, având în vedere rezultatele anterioare obținute la soiul 

Jiana și sensibilitatea mai accentuată a acestui soi la 

temperaturi mai scăzute. S-a urmărit realizarea a 10
 o
C la 10 cm 

în sol, la ora 7 dimineața, cu tendință de creștere, moment care 

a coincis cu perioada calendaristică de 20-24 aprilie.  La acest 

soi, numărul de zile de la semănat la răsărire scade în general 

pe măsură ce semănatul se realizează la o temperatură mai 

ridicată în sol, cu excepția anului 1996, când, deși temperatura 

în sol din momentul semănatului (22 mai) a fost de 19,9 
o
C, 

totuși perioada de semănat-răsărire a fost prelungită de 

cantitatea mare de precipitații înregistrată în această perioadă. 

Procentul de plante răsărite la soiul de fasoliță Aura a fost 

cuprins între 62,8 - 100%, în funcție de anul de cultură, 

evidențiindu-se semănatul în a doua decadă a lunii mai, când 

temperatura în sol s-a stabilizat în limita valorilor de 14,3 - 

19,9
 o

C. În cadrul perioadei de vegetație a fasoliței se disting 

două faze mari, marcate prin dominația și intensitatea anumitor 

procese fiziologice. Primei faze îi sunt caracteristice procesele 

legate de creștere, diferențiere și formare a organelor plantei, 

iar în a doua fază procesele legate de desăvârșirea organelor 

reproductive și maturarea lor. Aceste două faze sunt bine 

delimitate la plantele cu creștere definită, adică cele la care 

vârfurile tulpinale se termină cu inflorescențe (ex.: grâul, 

floarea soatrelui, porumbul etc.).  
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Tabelul 9. Fenologia fasoliței în sistem neirigat (Zăvoi A., 1967) 
Soiul Data 

semănatului 

Data 

răsăririi 

Dezvoltarea frunzei Data 

început 

înflorit 

Nr. zile 

semănat-

răsărit 

Nr. zile 

răsărit-

prima frunză 

Nr. zile 

răsărit -

înflorit 

I-a II-a III-a 

T 1 23.04 5.05 26.05 5.06 14.06 18.07 12 21 74 

30.04 13.05 1.06 7.06 15.06 23.07 13 19 77 

8.05 17.05 3.06 10.06 16.06 17.07 9 17 61 

15.05 20.05 5.06 13.06 19.06 22.07 5 16 63 

27.05 1.06 18.06 26.06 2.07 28.07 5 18 58 

5.06 10.06 25.06 30.06 5.07 4.08 6 15 55 

T20 23.04 5.05 26.05 5.06 14.06 10.07 12 21 64 

30.04 13.05 1.06 7.06 15.06 15.07 13 19 63 

8.05 17.05 3.06 10.06 16.06 10.07 9 17 54 

15.05 20.05 5.06 13.06 19.06 14.07 5 16 55 

27.05 1.06 18.06 26.06 2.07 16.07 5 18 46 

5.06 10.06 25.06 30.06 5.07 27.07 6 15 47 
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Tabelul 10. Observații și determinări privind răsărirea la soiul de fasoliță Jiana, semănat la 

diferite epoci (Drăghici Reta, 1999) 

Anul Data 

semanat 

Temperatura  

realizată în sol 

-oC- 

Nr. zile 

semănat

-răsărit 

Semănat - Răsărire Plante 

răsărite 

% 

∑ oC în aer ∑  oC la suprafața solului Precipitații 

-mm- > 0 oC > 10 oC > 0 oC > 10 oC 

1989 31.03 10,9 19 274,8 84,8 307,2 117,2 17,6 18,9 

7.04 12,2 15 208,8 58,8 237,6 87,6 19,2 52,3 

14.04 13,8 13 171,6 54,2 219,7 89,7 20,6 65,2 

21.04 12,1 10 147,8 47,8 184,7 78,3 4,0 84,2 

28.04 16,1 6 81,23 21,2 103,0 43,0 11,5 97,8 

1990 31.03 11,7 15 169,2 19,2 221,4 71,4 45,8 63,3 

7.04 6,0 13 146,0 16,0 188,6 58,6 44,2 72,8 

14.04 10,6 9 122,5 22,5 140,3 50,3 23,0 80,9 

21.04 13,4 8 109,9 29,9 138,7 58,7 9,0 87,1 

28.04 10,8 6 88,8 28,8 116,4 56,4 8,6 100,0 

1991 31.03 9,4 15 181,4 31,4 207,6 57,6 24,7 33,2 

7.04 12,6 11 150,5 40,5 164,8 54,8 5,1 57,9 

14.04 14,5 10 126,4 46,4 191,6 81,6 22,3 75,3 

21.04 12,2 7 100,8 30,8 129,5 59,5 2,5 97,8 

28.04 15,7 6 85,5 25,5 105,6 45,6 22,6 96,3 
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Tabelul 11. Observații și determinări privind răsărirea la soiul de fasoliță Aura, semănat la 

diferite epoci (Drăghici Reta, 1999) 

Anul Data 

semanat 

Temperatura  

realizată în sol 

-oC- 

Nr. zile 

semănat

-răsărit 

Semănat - Răsărire Plante 

răsărite 

% 

∑ oC în aer ∑  oC la suprafața solului Precipitații 

-mm- > 0 
o
C > 10 

o
C > 0 

o
C > 10 

o
C 

1996 24.04 12,3 8 140,3 60,3 161,3 81,3 0 76,6 

1.05 18,2 7 139,3 63,3 158,9 88,9 13,21 85,0 

8.05 17,5 6 125,7 65,7 148,2 88,2 1,6 81,6 

15.05 19,2 6 132,0 72,0 160,2 100,2 5,6 86,6 

22.05 19,9 10 196,0 96,0 243,0 143,0 36,4 86,3 

1997 22.04 9,5 14 195,2 55,2 232,1 92,1 21,5 36,4 

29.04 11,5 14 261,8 121,8 294,4 154,4 1,0 73,0 

6.05 16,7 13 274,8 144,8 318,7 188,7 5,6 77,8 

13.05 18,6 8 176,8 96,8 207,2 127,2 5,4 95,2 

20.05 19,7 7 117,6 47,6 140,7 70,7 25,4 98,3 

1998 20.04 11,6 16 236,2 76,2 294,2 134,2 59,7 60,3 

27.04 12,3 15 242,4 92,4 287,1 137,1 22,6 60,0 

4.04 16,0 10 169,6 69,4 197,9 97,9 3,8 94,4 

11.04 18,7 9 147,6 57,6 180,0 90,0 16,8 94,4 

18.05 14,3 8 143,7 63,7 186,5 106,5 7,9 97,2 
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Sunt unele plante anuale, printre care și fasolița, la care faza 

vegetativă propriu zisă este distinctă până la un anumit stadiu, 

când i se interpune faza reproductivă, care devine dominantă. 

Aceste plante au obișnuit o creștere teoretic indefinită, iar 

organele generative nu se formează terminal sau axilar, din 

care cauză faza generativă se eșalonează pe o perioadă lungă de 

timp, având caracter permanent și încetează o dată cu vegetația 

(ex.: bostănoase, ricinul, bumbacul, fasolița etc.). La aceste 

plante caracterizarea perioadei de vegetație întâmpină o serie 

de deficiențe în condițiile climatice ale diferiților ani, în sensul 

că acestea au repercursiuni asupra mărimii sau scurtării 

perioadei în care se desăvârșește faza reproductivă. Fasolița, 

deși cultivată de foarte multă vreme în condițiile țării noastre, 

nu și-a schimbat principalele cerințe biologice față de 

temperatură, insolație, lungimea zilei, etc., imprimând 

biotipurilor locale numai anumite însușiri de adaptare. De la 

germinare până la încheierea vegetației toate procesele vitale 

din plantă se desfășoară în condiții de temperatură ridicate 

(peste 10
o
C), situând fasolița ca una din cele mai pretențioase 

plante, alături de bostănoase, ricin, cartof dulce și arahide. 

Având în vedere particularitățile biologice ale fasoliței, 

perioada de vegetație la soiurile Jiana și Aura a fost urmărită 

pe fenofaze, în funcție de epoca de semănat (Tabelul 12).  

Analizând perioada răsărire – înflorire la soiul Jiana, 

experimentat în perioada 1989 - 1991 la diferite epoci de 

semănat, se constată o durată mai mare a acesteea în anul 1989, 

când temperatura medie a lunii iunie (19,1 
o
C) și precipitațiile 

înregistrate (90,3 mm) au întârziat diferențierea mugurilor care 

au dat naștere la axele purtătoare de flori. Astfel, în anul 1989 

perioada răsărire-înflorire a fost de 77 - 83 zile, în funcție de 
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epoca de semănat. În cei trei ani experimentali, soiul Jiana a 

înregistrat cea mai redusă perioadă între răsărit și înflorit în 

anul 1991 (64 - 71 zile), ca urmare a unei temperaturi mai 

ridicate în luna iunie (22,0
 o
C). Numărul de zile de la răsărire la 

înflorire se reduce pe măsură ce semănatul se execută mai 

târziu, adică pe măsură ce ziua se scurtează în mod natural. 

Scurtarea intervalului răsărit-înflorit a fost în medie cu 3 - 6 

zile la plantele semănate mai târziu. Perioada de vegetație s-a 

redus de asemenea cu 4 - 7 zile atunci când soiul Jiana a fost 

seamănat când în sol la adâncimea de 10 cm s-au înregistrat 

15,7 - 16,1 
o
C. Cea ma scurtă perioadă de vegetație s-a 

înregistrat în anul 1990, prin semănatul pe 25 aprilie (109 zile), 

iar cea mai lungă perioadă (128 zile) s-a înregistrat în anul 

1991, prin semănatul la aceeași dată calendaristică. Soiul Aura 

a înregistrat în perioada 1996 - 1998, prin semănatul la diferite 

epoci, o perioadă de răsărire-înflorire cuprinsă între 43 - 48 

zile, cu specificarea că aceasta se reduce odată cu întârzierea 

semănatului (Tabelul 13). Cea mai scurtă perioadă s-a 

înregistrat în anul 1996, când temperatura medie în aer din 

perioada diferențierii tijelor florale (23,7 
o
C) a fost mai mare, 

comparativ cu ceilalți doi ani (22,3 - 22.9
 o

C). Scurtarea acestei 

perioade la soiul Aura, comparativ cu soiul Jiana, se datorează 

faptului că dezvoltarea lăstarilor din mugurii bazali este mult 

inhibată, încât după terminarea creșterii frunzelor metafile 

tulpinale evoluția organelor generative devine dominantă 

(Drăghici Reta, 1999). Sub aspectul perioadei de vegetație, se 

evidențiază scurtarea acesteea odată cu semănatul mai târziu. 

Soiul Aura își desăvârșește ciclul vegetativ în 82-102 zile, în 

funcție de data semănatului. Timpurietatea cea mai mare s-a 

înregistrat în anul 1998 (82 zile), prin semănatul în perioada 
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11-18 mai, ca urmare a influenței pozitive asupra coacerii 

păstăilor a temperaturii lunii august, care în medie a fost de 

24,4 
o
C, comparativ cu anii 1996 (23,0 

o
C) și 1997 (21,4 

o
C), 

când miniumul perioadei de vegetație a fost de 84 zile, 

respectiv 90 zile. 

 În condiții de neirigare perioada răsărit – înflorit se poate 

prelungi prin întârzierea semănatului (Zăvoi A., 1967). Aceasta 

nu se datorează reacției plantei de fasoliță la lungimea naturală 

a zilei, ci este o consecință a perturbării dezvoltării normale 

cauzată de aprovizionarea cu apă a plantelor. În condițiile 

solurilor nisipoase din sudul Olteniei deficitul de umiditate se 

face foarte resimțit în lunile de vară din cauza temperaturilor 

excesive, insuficienței precipitațiilor, deficiența constantelor 

hidrofizice ale nisipului și nevoia mai mare pentru apă a 

plantelor. Ca plantă adaptată acestor condiții, fasolița 

reacționează prin încetarea temporară a creșterii părților 

aeriene, timp în care se intensifică creșterea sistemului 

radicular, care exploatează noi porțiuni cu umiditate. Pe măsură 

ce rădăcinile asigură apa necesară, creșterea părților aeriene 

continuă. Intermitența cauzată de această alternanță în creștere 

se răsfrânge asupra măririi numărului de zile a intervalului 

respectiv, în special la datele semănate mai târziu, care resimt 

mai mult lipsa apei.  
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Tabelul 12. Declanșarea principalelor fenofaze de vegetație la soiul Jiana, în funcție de epoca 

de semănat (Drăghici Reta, 1999) 

Anul Epoca de semănat Data principalelor fenofaze de vegetație Perioada (zile) 

semănat răsărit înflorit fructificat maturitate 
răsărire-

înflorire 

vegetație 

1989 Epoca I = 8
o
C la 10 cm în sol, ora 7 31.03 19.04 11.07 14.07 17.08 83 120 

Epoca I + 7 zile 7.04 22.04 13.07 15.07 19.08 82 119 

Epoca I + 14 zile 14.04 27.04 16.07 18.07 24.08 80 119 

Epoca I +21 zile 21.04 1.05 18.07 20.07 21.08 78 113 

Epoca I + 28 zile 28.04 4.05 20.07 22.07 1.09 77 119 

1990 Epoca I = 8
o
C la 10 cm în sol, ora 7 31.03 19.04 1.07 3.07 13.08 73 116 

Epoca I + 7 zile 7.04 24.04 10.07 12.07 16.08 77 114 

Epoca I + 14 zile 14.04 27.04 11.07 13.07 18.08 76 113 

Epoca I +21 zile 21.04 3.05 17.07 19.07 20.08 74 109 

Epoca I + 28 zile 28.04 8.05 20.07 22.07 28.08 73 112 

1991 Epoca I = 8
o
C la 10 cm în sol, ora 7 31.03 3.05 14.07 17.07 6.09 67 126 

Epoca I + 7 zile 7.04 6.05 16.07 18.07 11.09 71 128 

Epoca I + 14 zile 14.04 13.05 20.07 23.07 12.09 64 122 

Epoca I +21 zile 21.04 17.05 27.07 29.07 216.09 71 122 

Epoca I + 28 zile 28.04 22.05 29.07 1.08 16.09 68 116 
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Tabelul 13. Declanșarea principalelor fenofaze de vegetație la soiul Aura, în funcție de epoca 

de semănat (Drăghici Reta, 1999) 

Anul Epoca de semănat Data principalelor fenofaze de vegetație Perioada (zile) 

semănat răsărit înflorit fructificat 
maturitat

e 

 răsărire-    

înflorire 

vegetație 

1989 Epoca I = 10
o
C la 10 cm în sol, ora 7 24.04 1.05 27.06 29.06 11.08 58 102 

Epoca I + 7 zile 1.05 9.05 29.06 1.07 13.08 51 95 

Epoca I + 14 zile 8.05 13.05 3.07 5.07 16.08 51 95 

Epoca I +21 zile 15.05 20.05 8.07 10.07 16.08 49 87 

Epoca I + 28 zile 22.04 3.06 16.07 18.07 26.08 43 84 

1990 Epoca I = 10
o
C la 10 cm în sol, ora 7 22.04 7.05 28.06 25.06 16.08 52 101 

Epoca I + 7 zile 29.04 12.05 26.06 28.06 20.08 45 100 

Epoca I + 14 zile 6.05 19.05 11.07 13.07 25.08 53 98 

Epoca I +21 zile 13.05 21.05 12.07 14.07 27.08 52 97 

Epoca I + 28 zile 20.05 28.05 22.07 24.07 27.08 55 90 

1991 Epoca I = 10
o
C la 10 cm în sol, ora 7 20.04 6.05 27.07 29.06 5.08 52 90 

Epoca I + 7 zile 27.04 12.05 5.07 7.07 7.08 54 87 

Epoca I + 14 zile 4.04 14.05 4.07 6.07 8.08 51 86 

Epoca I +21 zile 11.04 20.05 9.07 11.07 10.08 50 82 

Epoca I + 28 zile 18.05 26.05 11.07 13.07 16.08 46 82 
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IV. NISIPURILE ȘI SOLURILE NISIPOASE DIN 

ROMÂNIA ȘI PRETABILITATEA LOR PENTRU 

CULTURA DE FASOLIȚĂ 

 

Fasolița este o specie cu cerințe reduse față de sol, iar 

din acest punct de vedere zonele cu nisipuri și soluri nisipoase 

oferă condiții favorabile de creștere și dezvoltare a plantei. 

Valorificarea superioară a terenurilor nisipoase a constituit o 

preocupare importantă, atât pe plan mondial, cât şi în ţara 

noastră. Cultivarea terenurilor nisipoase cu plante de cultură a 

avut ca deziderat principal necesitatea creşterii producţiei 

agricole. Din punct de vedere agronomic, psamosolurile 

prezintă cel puţin pe 50 cm adâncime (dar de regulă, pe mai 

mult de 2 m), textură grosieră (nisipoasă, nisipo-lutoasă), cu un 

conţinut de argilă coloidală sub 12% şi de humus redus, sub 

2% (SRCS – 1980). Actualul Sistem Român de Taxonomie a 

Solurilor (SRTS – 2003) denumeşte psamosolurile ca fiind 

soluri cu orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat în material parental 

nisipos, remaniat eolian, având pe cel puţin primii 50 cm 

textura grosieră sau grosieră mijlocie (sub 12% argilă). Solurile 

nisipoase au orizonturi clar diferenţiate, conţin substanţe 

nutritive în cantităţi mici, au capacitate redusă de reţinere a 

apei şi deci şi a substanţelor nutritive, însuşiri care le deosebesc 

de nisip, care din punct de vedere al folosinţei agricole este o 

rocă. 

 

4. 1. Răspândirea solurilor nisipoase în România 

          In ţara noastră, datele furnizate de literatura de 

specialitate sunt diferite în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată 

cu nisipuri şi soluri nisipoase. Tufescu V.,1966, apreciaza 
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suprafata totala a terenurilor nisipoase din Romania la 540.000 

ha, Pop L. si colab.,1977 estimează suprafața cu terenuri 

nisipoase la 500.000 ha. Din suprafața de 500.000 ha de 

terenuri nisipoase, Pop L. si colab.,1977 consideră că 150.000 

ha sunt nisipuri mobile şi semimobile. Obrejanu Gr.,1972 

susține că nisipurile și solurile nisipoase din România ocupă o 

suprafață de cca. 372.000 ha, din care 310.000 ha sunt terenuri 

agricole.  Parichi M., şi colab., 1984 ajung la concluzia că în 

România suprafaţa totală a terenurilor nisipoase este de 

414.145 ha, din care 299.718 ha teren arabil, 55.990 ha păşuni 

și 58.437 ha păduri. Aceşti autori menţionează că terenurile 

nisipoase se află răspândite în şase zone geografice, la care sunt 

adăugate și nisipurile din luncile râurilor. Date ulterioare, 

furnizate de Baniţă P.,1981 după ICPA și Departamentul de 

Imbunătăţiri Funciare, indică o suprafaţă totală de nisipuri şi 

soluri nisipoase de 345.900 ha, din care 140.700 ha sunt 

nisipuri și 205.200 ha sunt soluri nisipoase. În această cifră nu 

sunt incluse nisipurile din luncile râurilor. Suprafeţele cu 

nisipuri şi soluri nisipoase sunt dispersate în opt zone naturale, 

formând în cadrul acestora 16 perimetre diferenţiate prin 

condiţiile pedogenetice specifice. Parichi M. si Oancea C.,1984 

reliefează că nisipurile și solurile nisipoase din ţara noastră 

sunt cantonate în perimetre de diferite mărimi în cadrul mai 

multor unităţi geomorfologice (Tabelul 14). Suprafaţa cu 

terenuri nisipoase din România este estimată la 439.000 ha, din 

care cele cu folosinţă agricolă însumează 381.000 ha (321.000 

ha sunt cultivate) şi 58.000 ha sunt acoperite cu păduri (ICPA, 

1998).   
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Tabelul 14. Răspândirea solurilor nisipoase în România 

(Parichi M., Oancea C., 1984) 

Nr. 

crt. 

Zona  geografică  şi  

perimetrul 

Neagricol  

(mii  ha) 

Folosinţa  agricolă  (mii  

ha) 
TOTAL 

(mii  ha) pădu

re 

 

păşu

ne 

 

cultiva

bil 

 

arabil, vii, livezi 

irigat 
neirig

at 

I. Câmpia  Olteniei         170,0 

1. Câmpia Drâncei 9,0 - 35,8 35,8 - 44,8 

2. Câmpia Băileşti 11,3 7,3 25,3 22,4 2,9 43,9 

3. Stânga Jiului 3,7 1,0 76,6 51,0 25,6 81,3 

II. Câmpia Română      44,0 

4. Stânga Vedei 0,2 - 1,5 - 1,5 1,7 

5. Sud  Ialomiţa 0,5 0,1 2,7 1,3 1,4 3,3 

6. Sud Călmăţui 3,0 0,1 24,1 14,8 9,3 27,3 

7. Sud  Valea Siretului - 0,1 0,2 0,2 - 0,3 

8. Câmpia Tecuciului 3,0 0,1 8,4 - 8,4 11,5 

III Dobrogea      9,1 

9. Dunavăţ 0,1 - 3,1 3,1 - 3,2 

10. Chituc - 5,6 - - - 5,6 

11. Hârşova -  Ciobanu - - 0,3 0,3 - 0,3 

IV. Delta fluvio-maritimă      20,9 

12. Letea 1,3 7,1 0,4 - 0,4 8,8 

13. Caraorman 0,1 5,2 1,0 - 1,0 6,3 

14. Sf. Gheorghe 0,1 5,7 - - - 5,8 

V. Depresiunea Braşov      2,2 

15. Depresiunea Reci 0,3 0,3 1,3 - 1,6 2,2 

VI. Câmpia de Vest      25,7 

16. Câmpia Carei 3,4 4,3 14,5 - 14,5 22,2 

17. Câmpia Arad - - 0,4 - 0,4 0,4 

18. Lovrin - - 3,1 - 3,1 3,1 

VII

. 

Lunci 
22,0 23,0 122,0 10,0 112,0 167,0 

TOTAL 58,0 60,0 321,0 139,0 182,0 439,0 

 

4. 2. Caracterizarea nisipurilor și solurilor nisipoase din 

sudul Olteniei   
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Solurile nisipoase din sudul Olteniei au origine diferită 

(Tufescu V., 1966), ocupă suprafața cea mai întinsă din țară 

(209,4 mii ha) și sunt situate atât pe terasele Dunării cât și între 

Jiu și Olt și Câmpia de Vest a Olteniei. Suprafețele cu nisipuri 

din sudul Olteniei își fac apariția în dreptul localităților Dudași 

și Șimian, în apropiere de Turnu Severin și se continuă până la 

Burila Mare și Gura Drincei, pe o lățime de cca 30 km, în 

dreptul cotului Dunării, între Calafat și Bistreț. Cercetările de 

specialitate confirmă faptul că nisipurile din sudul Olteniei au 

fost consolidate în trecut prin împăduriri și vegetație ierboasă. 

Materialele parentale au fost depuse sub formă de dune 

longitudinale și interdune, care între localitățile Bechet și 

Calafat depășesc 15 km lungime. Dunele ating 5-15 m 

înălțime, iar interdunele rareori depășesc 500 m lățime. Pop L. 

și colab.,1977 consideră că suprafața ocupată cu nisipuri și 

soluri nisipoase din Stânga Jiului este de 65.000 – 80.000 ha.  

Nisipurile din Stânga Jiului sunt considerate depozite fluviatile 

polistratificate, modelate eolian sub formă de dune și interdune 

(Baniţă P.,1981). Se menţionează că în zona Oltenia de sud se 

găsesc 209.400 ha de nisipuri şi soluri nisipoase, care sunt 

cuprinse în trei perimetre: Câmpia Drâncei (56.800 ha), Calafat 

– Băileşti – Bistreţ (55.500 ha) şi Stânga Jiului ( 97.100 ha ).  

Solurile nisipoase din partea stângă a Jiului se conturează din 

dreptul orașului Craiova și se continuă către nord de Dunăre, 

între Bechet și Corabia. Sub aspect litologic, solurile nisipoase 

din sudul Olteniei sunt dispuse în terase de lăţimi diferite, 

alcătuite din loess sau material loessoid, depus alternativ cu 

straturi de nisip şi pietriş. Sub aceste depuneri apare un 

material de vârstă levantină, format în general din argile sau 

argile cu marne, bogate în CaCO3. Compoziţia granulometrică 
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este diferită pe dune şi interdune. Maxim I. 1966 arată că pe 

dune materialul nisipos este la limita dintre nisipul coeziv şi 

necoeziv, având un conţinut în argilă fizică între 5,8 - 8,4% şi 

peste 90% nisip grosier şi fin. În interdune conţinutul de argilă 

fizică ajunge la 12,1%, sau chiar 15,8%, iar procentul de nisip 

grosier şi fin scade până la 80 - 75%. În zona terenurilor 

nisipoase din stanga Jiului învelişul de sol a fost supus unor 

modificări însemnate, ca urmare a lucrărilor de modelare-

nivelare efectuate cu ocazia amenajării sistemului de irigaţie 

Sadova-Corabia. Prin aceste lucrări s-a urmărit realizarea unor 

parametri stabiliţi anterior, în scopul valorificării terenurilor 

nisipoase. În acest scop nu s-a mai putut ţine seama de 

păstrarea şi conservarea stării de fertilitate a solurilor. Astfel, în 

multe situaţii, orizontul de sol cu humus existent anterior la 

suprafaţa solului s-a amestecat cu masa solului sau s-a îngropat 

la adâncimi cuprinse între 0,3 - 1,5m. Solurile neafectate de 

lucrările de modelare-nivelare, deci nemodificate antropic, se 

găsesc cu totul local (Parichi M. și colab.,1988). Pedologic, un 

psamosol tipic se caracterizează printr-un orizont Ao, gros de 

25 - 30 cm, foarte deschis la culoare ca urmare a conţinutului 

redus de materie organică. Urmează un orizont de tranziţie A/C 

(20 - 25 cm) şi apoi orizontul C a cărui grosime poate depăşi 

130 cm (Parichi M. şi colab., 1992 – Tabelul 15).  Conţinutul 

de argilă al acestor soluri este deosebit de mic (0,7 – 3 %). Pe 

profil predomină nisipul grosier (78 – 88 %) şi nisipul fin (9 – 

19 %). Au o densitate aparentă mică (1,42 - 1,52 g/cm
3
) căreia 

îi corespunde o stare afânată a solului şi o porozitate totală 

mijlocie-mare. Cu excepţia permeabilităţii care se prezintă 

foarte mare la suprafaţă (53 mm/h) şi deosebit de mare 

începând cu orizontul C (84-121 mm/h) toate celelalte însuşiri 



58 
 

hidrofozice se caracterizează prin valori mici - extrem de mici. 

Reacţia pH a solului se menţine neutră, iar conţinutul în humus 

se situează sub 0,6%. Capacitatea de schimb cationic este 

deosebit de mică (2,96 - 4,10 me/100 g sol), iar gradul de 

saturaţie este ridicat (78 - 82%). Aprovizionarea cu nutrienţi se 

prezintă slabă cu azot (0,032%), mijlocie cu fosfor (35-36 

ppm) şi extrem de slabă cu potasiu (32-33 ppm). În general, 

proprietăţile fizice, hidrofizice şi chimice specifice solurilor 

nisipoase sunt nefavorabile creşterii şi dezvoltării culturilor 

agricole. În Câmpia Olteniei, pornind de la est de Turnu 

Severin şi până la Islaz sunt suprafeţe importante ocupate cu 

soluri nisipoase formate de dune nisipoase, semi-mobile sau 

stabilizate, înguste şi alungite pe direcţia NV-SE, sunt dune 

longitudinale, care se asociază cu dune secundare de forma 

barbacanelor cu direcţia SV-NE şi se întind pe zeci de 

kilometri. Apa freatică se întâlneşte la adâncimi variabile, 

oscilând de la suprafaţa solului, când se produc fenomene de 

gleizare şi sărăturare, până la adâncimi mai mari de 5 m, când 

nu afectează profilul de sol. Valorificarea superioară a solurilor 

nisipoase a constituit o preocupare importantă atât pe plan 

mondial cât şi în ţara noastră Solurile nisipoase din sudul 

Olteniei se caracterizează printr-un conţinut ridicat de nisip 

grosier (50-70 %), puţină argilă şi praf (2-8 %). Compoziţia 

granulometrică este diferită pe dune şi interdune. Pe dune 

conţinutul în argilă fizică este cuprins între 5,8-8,4 % şi peste 

90% nisip grosier şi fin, iar în interdune conţinutul de argilă 

fizică ajunge la 12,1 % sau chiar 15,8 %, iar procentul de nisip 

grosier şi fin scade până la 75-80 %. Solurile nisipoase, datorită 

texturii grosiere, au o mare permeabilitate pentru aer şi apă, cu 

o capacitate mare pentru aer şi o capacitate mică de reţinere a 
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apei. Datorită permeabilităţii excesive şi a capacităţii reduse de 

reţinere, pe solurile nisipoase are loc fenomenul de levigare a 

apei şi a elementelor nutritive, evidenţiindu-se o serie de 

particularităţi privind aplicarea irigaţiei şi a îngrăşămintelor 

chimice. Porozitatea totală şi aeraţia mare a nisipurilor, 

determină mineralizarea intensă a materiei organice şi 

amplitudini mari ale temperaturii până la adâncimea de 40 cm. 

Căldura specifică este scăzută, iar conductibilitatea calorică 

mare, determinând apariţia unor temperaturi foarte ridicate în 

timpul verii la suprafaţă (peste 60 
o
C). Din punct de vedere 

hidrofizic solurile nisipoase din sudul Olteniei se 

caracterizează prin valori reduse ale coeficientului de ofilire 

(1,1 - 2,1%), ale capacităţii de câmp (7,5 - 9,3%) şi prin valori 

ridicate ale densităţii aparente pe adâncimea de 1,0 m (1,47 - 

1,48 g/cm
3
). Însuşirile chimice ale solurilor nisipoase sunt 

determinate de particulele grosiere, de natura lor mineralogică 

şi de conţinutul scăzut în humus. Conţinutul redus de argilă şi 

de humus determină şi conţinuturi foarte mici de elemente 

nutritive în sol. Sub raportul componentelor chimice, solurile 

nisipoase au un conţinut mai ridicat în bioxid de siliciu şi 

carbonaţi şi sunt mai sărace în humus (sub 1%). Conţinutul în 

azot total oscilează între 0,03 - 0,09%, sunt slab aprovizionate 

cu potasiu (55 - 87 ppm) şi bine aprovizionate cu fosfor (35-72 

ppm). Valoarea pH-ului în stratul arat este cuprinsă între 6,12-

6,23 cu menţinerea la peste 6,0 pe tot profilul solului, valori  

care indică  o reacţie slab acidă spre neutră. Gradul de saturaţie 

în baze (V%) este cuprins între 75,0 - 77,6%, impunându-se 

atenţie sistemului de fertilizare practicat, în special în ceea ce 

priveşte îngrăşămintele cu azot. Conţinuturile scăzute în 

elemente nutritive, în humus şi  argilă imprimă o fertilitate 
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naturală redusă, fiind necesare unele măsuri 

agropedoameliorative, care să conducă la sporirea fertilităţii şi 

în final a capacităţii de producţie a psamosolurilor. 

 Alegerea și caracterizarea solurilor nisipoase destinate 

cultivării fasoliței se va face conform Sistemului român de 

clasificare a solurilor elaborat de INCDPAPM-ICPA Bucureşti, 

care clasifică solurile nisipoase, formate pe depozite eoliene, în 

4 clase de sol: soluri nedezvoltate, molisoluri, cambisoluri şi 

argiluvisoluri. Solurile nisipoase au fost clasificate după 

conţinutul în humus în: slab humifere (sub 0,7% humus), 

moderat humifere (0,71-1,20% humus) şi puternic humifere 

(peste 1,21% humus). În clasificarea din 1998, avându-se în 

vedere conţinutul în humus, prezenţa  orizontului argiloiluvial 

Bt, decopertarea  şi intensitatea eroziunii eoliene, solurile 

nisipoase au fost clasificate în 5 grupe agronomice 

(INCDPAPM-ICPA, 1998): 

 - soluri nisipoase  slab humifere, fără benzi, cu două 

subgrupe: carbonatice şi necarbonatice (psamosol, sol brun 

eumezobazic); 

 - soluri nisipoase moderat humifere, fără benzi (sol 

bălan, cernoziom, cernoziom cambic); 

 - soluri nisipoase  moderat humifere cu benzi (sol 

cenuşiu, sol brun roşcat, sol brun argiloiluvial, sol brun roşcat 

luvic, sol brun luvic, luvisol albic); 

 - soluri nisipoase puternic humifere fără benzi 

(cernoziom, cernoziom cambic); 

 - soluri nisipoase slab humifere, rezultate prin nivelare -

modelare - decopertare sau eroziune (erodisoluri, protosoluri 

antropice ). 



  

Tabelul 15.  Însusiri fizice, hidrofizice si chimice ale unui psamosol tipic 

(Parichi M. si colab., 1992) 

H 

(cm) 
Oriz. 

Textura  (mm) Indici hidrofizici Insusiri chimice 

<0,00

2 

0,002-

0,02 

0,02-

0,2 

0,2-

2,0 

DA 

g/cm3 
PT 

% vol 

CO 

% 

CC 

% 

K 

mm/h 
pH 

Hum      

us 

% 

T 

me 100  

g sol 

V 
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V. CONDIȚIILE CLIMATICE DIN ZONA SOLURILOR 

NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI ÎN RAPORT CU 

CERINȚELE BIOLOGICE ALE FASOLIȚEI 

 

Elementele meteorologice care caracterizează clima 

sunt: temperatura, presiunea aerului și umiditatea aerului, din 

care derivă vântul, norii, precipitațiile, durata de strălucire a 

soarelui. Din punct de vedere climatic zona psamosolurilor din 

sudul Olteniei este încadrată în provincia climatică Cfax (după 

Kopen), având un pronunţat caracter temperat continental, cu 

uşoară influenţă mediteraneană, caracterizată printr-o 

accentuată uscăciune în lunile iulie – septembrie şi un surplus 

de precipitaţii în lunile mai şi iunie. 

 

5.1 Temperatura 

Această zonă de câmpie are un climat cu medii termice anuale 

ridicate (10 - 11 
0
C), înscriindu-se în zona cu cele mai ridicate 

valori din țară, dar cu precipitații reduse (450-600 mm/an) și 

secete frecvente. Se constată o accentuare a continentalismului 

climatic de la vest la est, vizibil mai ales în privinta 

precipitațiilor, care scad de la 600 mm la mai puțin de 500 mm 

pe direcția amintită. Temperatura medie lunară a fost cuprinsă 

între 9,2 
0
C în anul 1985 şi 13,5 

0
C în anul 1958, cu o medie 

multianuală 1956 – 2012 de 11,3 
0
C. Analizând valorile 

temperaturii medii anuale în perioada 1956-2013, se constată o 

tendință de creștere a temperaturii medii a aerului (Rățoi I., și 

colab., 2014).  Analizând  condițiile de microclimat din 

perioada 1989 - 1998, în corelație cu cerințele biologice ale 

plantei de fasoliță se observă că acestea au fost favorabile 

creșterii și dezvoltării plantei (Drăghici Reta, 1999). Din punct 
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de vedere termic, anii luați în studiu au fost caracterizați în 

majoritate ca ani călduroși, cu o temperatură medie anuală în 

aer de 11,55-12,61 
0
C, comparativ cu media multianuală 1956-

1998, când s-a înregistrat în medie 11,08 
0
C (Tabelul 16). Din 

cei 10 ani de studiu, anii 1991, 1993, 1996 și 1997 au 

înregistrat temperaturi medii anuale de 10,48 – 11,02 
0
C, 

temperaturi sub nivelul mediei multianuale. La suprafața 

solului, temperatura medie pe perioada studiată a avut valoarea 

de 13,73 
0
C, depășind media multianuală cu 0,37 

0
C. S-au 

evidențiat prin temperaturi ridicate la suprafața solului anii: 

1990 (14,43 
0
C), 1992 (14,05 

0
C), 1994 (15,03 

0
C). 

Temperatura maximă în aer (41
0
C) și la suprafața solului (66,4 

0
C) s-a înregistrat în anul 1998, în luna iulie, situându-se sub 

media multianuală de 41,6 
0
C (aer) și 67,5 

0
C (suprafața 

solului). Condițiile meteorologice înregistrate pe parcursul 

lunii aprilie, în perioada 1989-1998 (12,1 
0
C – media 

temperaturii în aer; 14,3 
0
C – media temperaturii la 10 cm în 

sol; 43,4 mm – precipitații; 71% - umiditatea relaltivă a 

aerului), au creat condiții optime de pregătire a patului 

germinativ. În tabelul 17 sunt redate datele climatice din 

perioada de vegetație a fasoliță (mai-august). Analizând media 

perioadei de studiu 1989-1998, comparativ cu media 

multianuală, se evidențiază tendința de încălzire prin creșterea 

temperaturilor medii din aer și de la suprafața solului. Sub 

aspectul temperaturii medii în aer din perioada de vegetație a 

fasoliței (mai-august), se constată, cu excepția anilor 1989 și 

1991, temperaturi mai mari (21,1 - 22,6 
0
C), comparativ cu 

media multianuală (20,6
0
C). În anii 1989 și 1991 s-a 

înregisatrat, în medie pe perioada de vegetație, o temperatură 

de 20,1 
0
C.  La suprafața solului, temperatura medie a 
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perioadei mai-august a oscilat între 24,9 
0
C, în anul 1991 și 

27,9 
0
C, în anul 1993, cu o medie pe cei 10 ani de 

experimentare de 26,3 
0
C, depășind cu 0,5 

0
C media 

multianuală. Cel mai călduros an a fost anul 1993, când s-a 

înregistrat cea mai ridicată temperatură medie la suprafața 

solului (27,9 
0
C) și cea mai redusă umiditate relativă a aerului 

(59,3 %). Maxima înregistrată în aer în perioada de vegetație a 

fasoliței a fost cuprinsă între 34,6 
0
C  (anul 1995) și 41 

0
C (anul 

1998), iar la  suprafața solului temperatura maximă a fost 

cuprinsă între 66,4 
0
C în anul 1998 și 58,7 

0
C în anul 1997. Pe 

perioada de vegetație a fasoliței s-au înregistrat în medie 

1190,9 ore strălucire a soarelui și 2631,6 
0
C. 

Spre deosebire de zonele cu soluri obișnuite, nisipurile și 

solurile nisipoase, prin natura lor, au proprietatea de a se 

încălzi și răci ușor, dând naștere la fluctuații mari de 

temperatură între noapte și zi, atât la suprafața solului, cât și pe 

diferite adâncimi. Fluctuația acestor temperaturi are o mare 

însemnătate în procesul de germinare a semințelor, a activității 

sistemului radicular și a organelor aeriene ale plantelor Aceste 

oscilații mari de temperatură apar în special în timpul lunilor 

aprilie-mai, având repercursiuni negative asupra germinării 

semințelor și asupra dezvoltării tinerelor plăntuțe. Analizând, 

zilnic, temperaturile înregistrate în aer și la 10 cm în sol, la ora 

7, în luna aprilie pentru perioada experimentării diferitelor 

epoci de semănat la fasoliță (1989-1991 și 1996-1998), se 

observă fluctuații ale temperaturii aerului în limitele: 6,4-

14,0
0
C în anul 1989; 2,8 - 12,8 

0
C, în anul 1990; 0,2 - 13,7 

0
C, 

în anul 1991, 2,0 - 15,6 
0
C, în anul 1996; -0,5-11,0

0
C, în anul 

1997; 2,8-13,0 
0
C, în anul 1998 (Tabelul 18). La 10 cm în sol, 

temperaturile înregistrate la aceeași oră au fost ceva mai mari, 
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însă fluctuațiile s-au menținut în limitele: 8,6 - 16,1
0
C în anul 

1989; 6,0 - 14,2 
0
C în anul 1990; 2,9 - 12,4 

0
C în anul 1991; 3,5 

- 16,5 
0
C în anul 1996; 2,9 - 13,4 

0
C în anul 1997 și 6,2 - 15,5 

0
C în anul 1998. În perioada semănat-răsărire a plantei de 

fasoliță (luna mai), în aer și la 10 cm în sol s-au înregistrat 

temperaturi favorabile germinării și răsăririi. Suma gradelor de 

temperatură înregistrată pe perioada de vegetație a plantei de 

fasoliță (mai-august) a fost de 2631,6
0
C, temperaturi care 

satisfac cerințele termice atât a soiurilor tardive de fasoliță, 

care necesită 1243,7 - 1366,3 
0
C biologic active (temperaturi 

mai mari de 10
0
C), cât și cerințele soiurilor precoce, care au 

nevoie 988 - 1148,7 
0
C biologic active (Drăghici Reta, 1998). 

Literatura de specialitate menționează că fasolița are nevoie de 

cca 2000 
0
C pentru parcurgerea perioadei de vegetație (Zăvoi 

A., 1967).  Analiza resurselor termice și hidrice au pus în 

evidență o tendință de accentuare a secetei în ultimele două 

decenii, cu efecte nefavorabile asupra agriculturii din sudul 

Olteniei ( Mihaela Croitoru, 2014 citat de Burzo I., 2014, 

Drăghici Reta,2012, 2015, 2018).  

 

5.2. Precipitațiile 

Precipiațiile atmosferice constituie unul dn factorii 

hotărâtori asupra vieții plantelor. Acestea au importanță prin 

cantitatea lor anuală, dar mai ales prin cantitatea înregistrată în 

perioada de vegetație a plantelor și modul cum sunt repartizate 

pe luni. Cât priveşte precipitaţiile, acestea sunt foarte 

imprevizibile, iar în perioada 1956 - 2014 au oscilat în limite 

foarte mari de la 269,8 mm în 1958... la 994 mm în 2014. 

Tendinţa este de scădere nesemnificativă.  Au fost şi sunt 

perioade foarte lungi de mai mult de o lună, fără să cadă nici un 
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fel de precipitaţii (septembrie 1956, august 1960, octombrie 

1965, octombrie 1969, aprilie - mai 2013, luna decembrie 2013 

etc.) dar și perioade fie neînsemnate cantitatativ, însă pe 

parcursul mai multor zile, cât şi  însemnate cantitativ, chiar şi 

într-o singură zi (pe data de 14 mai 2014 au fost înregistrate 

60,8 mm în decurs de câteva ore).  

Resursele hidrice existente sunt insuficiente pentru creșterea și 

dezvoltarea optimă a plantelor, predominând seceta pe 

parcursul perioadei de vegetație. Rezultatele de cercetare 

obţinute în condiţii de neirigare, arată că obţinerea de producţii 

la majoritatea plantelor cultivate pe psamosoluri este nesigură, 

aceasta fiind dependentă de cantitatea de precipitaţii căzute şi 

de distribuţia acestora în timp. Pe psamosoluri perioadele de 

secetă apar la intervale mai scurte de timp, în comparaţie cu 

celelalte tipuri de sol (Nicolescu M. și colab,2008). 

Din tabelul 16 se remarcă neuniformitatea precipitațiilor 

înregistrate în zona solurilor nisipoase. Cantitatea anuală de 

precipitații a oscilat între 331,3 mm în anul 1992 și 649,8 mm 

în anul 1998.  Cantitatea de precipitații înregistrate pe parcursul 

perioadei de consum pentru apă al plantei de fasoliță (mai-

august), prezintă valori cuprinse între 107 - 389 mm, media 

perioadei analizate fiind de 209,3 mm, sub media multianuală 

cu 8,2 mm.  

 

5.3. Umiditatea relativă a aerului  

Observațiile climatologice efectuate în perioada 1956 - 2014, 

în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, arată că  

umiditatea relativă a aerului a oscilat între 69,5 % în anul 1992 

şi 89 % în anul 1973, valorile cele mai scăzute fiind înregistrate 

în lunile de vară, iulie şi august, când de fapt se înregistrează şi 
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cele mai ridicate temperaturi. Din analiza datelor din perioada 

1989 - 1998, rezultă că valoarea umidității relative a aerului 

este corelată cu temperaturile medii lunare și cu regimul 

precipitațiilor, înregistrând valori cuprinse între 59,3%, în anul 

1993 și 79%, în anul 1991, cu o medie de 66,3% pe perioada de 

studiu (1989 - 1998), sub media multianuală, care a fost de 

72,3%. Valorile destul de reduse în lunile de vegetație creează 

plantelor o transpirație intensă, însă fără a periclita viața 

plantelor, ținând cont de biologia și metabolismul plantei de 

fasoliță, care se desfășoară totuși normal în condițiile de stres 

de pe solurile nisipoase.  

 

5.4. Lumina 

Durata de strălucire a soarelui joacă un rol deosebit în 

activitatea fotosintetică a plantei. În condițiile de temperatură și 

nebulozitate existente, suma orelor de strălucire a soarelui 

depășește 2000 ore, ceea ce face ca această zonă cu nisipuri și 

soluri nisipoase din sudul Olteniei să aibă o însemnată resursă 

heliotermică. În perioada 1989 - 1998 la Dăbuleni s-a 

înregistrat un maxim al duratei de strălucire a soarelui în luna 

iulie (322,8 ore), cu o medie de 10,41 ore) și în luna august 

(305,6 ore, cu o medie zilnică de 9,86 ore). Din acest punct de 

vedere, fasolița, prin originea ei sudică fiind o plantă de zi 

scurtă găsește condiții optime de creștere și dezvoltare în zona 

solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Lumina intervine în viața 

plantelor verzi nu numai ca factor determinant în fenomenul de 

fotosinteză, ci și ca factor hotărâtor în declanșarea unui întreg 

lanț de procese biochimice și fziologice ce duc la apariția 

organelor florale, iar mai târziu a semințelor. Lumina joacă 

deasemenea un rol important în procesele biochimice ce se 
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petrec în semințe, în urma cărora câștigă germinabilitatea și 

chiar productivitatea plantelor. 

 

5.5. Regimul eolian 

Valorile temperaturilor medii, umiditatea atmosferică, 

evapotranspirația sunt influențate de natura, viteza și 

intensitatea vântului, destul de frecvent în zona de sud a 

Olteniei. Vânturile care aduc cu ele deflația eoliană sunt 

Austrul și Crivățul. Orientarea dunelor a fost determinată de 

vântul Austrul, care acționează de la vest cu efect accentuat în 

perioadele de vară și toamnă. Zona solurilor nisipoase din sud-

vestul Olteniei se caracterizează prin vânturi puternice, a căror 

frecvenţă corespunde direcţiilor NE, 36,2 % frecvenţă medie şi 

NV, 23,5 % frecvenţă medie. Pentru alte două direcţii, 

frecvenţele sunt comparabile, respectiv 12,7 % pentru direcţia 

SV şi 11,5 % pentru direcţia SE. Calmul atmosferic ocupă 

14,7% în timpul unui an. În perioada 1989 - 1998 s-a remarcat 

o prezență a vântului cu diferite viteze în 87 - 100% din zile pe 

parcursul lunilor aprilie și mai. Prezența vânturilor cu 

intensitate mare, caracterizată prin viteze de peste 10 

m/secundă, are frecvență maximă în luna aprilie, înregistrându-

se în medie pe cei zece ani cca 2 zile cu vânt puternic în 

această lună. Acțiunea de spulberare a nisipului de către vânt 

începe de la o vitezăde 4 m/s și se manifestă în special în luna 

aprilie când suprafețele sunt lipsite de protecție vegetală, 

deflația fiind usurată de uscarea rapidă a nisipurilor la suprafața 

și de slaba legare a grăunciorilor între ei. Vânturile puternice și 

reci, însoțite de ploi, ca și cele uscate și calde sunt, de obicei, 

dăunătoare plantelor de cultură. Vânturile care depășesc 55 - 65 

km/oră, afectează integritatea plantelor, de aceea stabilirea 
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epocii de semănat a fasoliței este esențială. Când vânturile 

survin după efectuarea semănatului și semințele nu au 

germinat, acestea ori sunt dezgolite și mutate de vânt de pe 

locul lor, ori sunt acoperite cu un strat gros de nisip, care de 

cele mai multe or face imposibilă ieșirea plantelor la suprafață. 

În cazul când efectul deflației eoliene survine când semințele 

de fasoliță sunt în curs de germinare, când plantele sunt abia 

răsărite sau sunt în primele faze de vegetație, grăunciorii de 

nisip lovesc plăntuțele cărora le provoacă diferite leziuni. 

Rădăcinile plantelor sunt smulse și târâte de vânt, iar altele sunt 

colmatate de nisip. Părțile aeriene ale plantelor tinere sunt 

expuse loviturilor mecanice ale grăunciorilor de nisip, care le 

ciuruiesc frunzele, le lovesc tulpinile, cărora le provoacă plăgi 

sau în unele cazuri le retează. Toate plantele cu leziuni mai 

mari provocate de nisip nu se mai pot reface, sau rămân slăbite 

din cauza temperaturilor care se ridică brusc, provocând 

transpirația exagerată. Rezultate foarte bune în anihilarea 

acțiunii dăunătoare a vânturilor s-au obținut prin cultivarea 

plantelor în culise. Pe lângă anihilarea acțiunii vânturilor, 

culisele creează și un microclimat în timpul verii, care 

ameliorează ceilalți factori climatici negativi, reducând în 

primul rând transpirația. Deasemenea, un rol important în 

eliminarea efectelor negative ale deflației eoliene și a 

reperursiunilor negative ale oscilațiilor mari de temperatură din 

primăverile zonei solurilor nisipoase din sudul Olteniei, îl 

constituie alegerea momentului optim pentru semănat al 

fasoliței, în corelație cu cerințele termice ale plantei. 
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Tabelul 16. Elemente climatice înregistrate la stația meteorologică a SCDCPN Dăbuleni 

Anul Specificare LUNA ANUAL 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

∑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1989 Temperatura medie în aer (oC) 0,2 4,0 9,0 14,6 16,4 19,1 22,5 22,6 16,9 10,9 4,1 -0,4 11,6  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-1,0 2,2 9,1 13,6 20,6 23,8 28,9 28,2 19,8 12,6 4,0 -2,2 13,3  

Precipitații (mm) 0,7 9,4 25,2 21,4 48,8 90,3 9,5 20,2 39,3 67,0 61,2 56,1  449,1 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

82 77 75 71 71 72 64 70 78 83 86 90 76,58  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

5,5 110,8 279,2 437,9 507,0 573,9 693,5 700,5 506,4 335,0 122,8 -11,1  4261,4 

1990 Temperatura medie în aer (oC) -3,8 4,5 9,7 12,0 17,1 21,4 23,4 22,3 16,4 11,0 6,1 1,3 11,78  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-4,8 4,7 10,8 15,5 20,8 27,0 30,4 27,7 20,1 13,3 6,5 1,2 14,43  

Precipitații (mm) 6,6 22,6 8,9 63,4 75,5 28,7 17,0 18,6 17,2 17,2 14,4 91,5  430,4 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

94 83 76 80 74 71 69 72 78 86 94 99 81,33  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

-

118,8 

126,2 299,6 359,9 526,9 641,5 725,7 680,1 492,2 341,0 180,5 38,2  4293 

1991 Temperatura medie în aer (oC) 0,6 -2,8 5,7 10,8 14,8 22,0 22,9 20,8 17,6 11,3 5,2 -3,1 10,48  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

0,2 -3,7 6,4 12,8 18,0 27,0 28,4 26,2 21,1 12,9 5,8 -3,4 12,64  

Precipitații (mm) 5,8 37,8 20,2 27,4 113,4 55,4 156,2 64,0 1,8 49,5 31,6 28,0  600,4 
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Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

94 95 91 89 83 81 82 70 66 74 89 88 83,25  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

18,8 -70,1 177,9 323,5 458,2 659,6 708,8 645,1 526,3 350,6 154,9 -75,4  3879,1 

1992 Temperatura medie în aer (oC) 0,6 2,2 6,5 12,1 16,7 20,89 25,6 25,4 16,6 12,6 6,8 -1,5 11,78  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-0,8 1,5 7,6 14,5 22,2 25,5 28,9 30,1 20,2 13,8 6,4 -1,3 14,05  

Precipitații (mm) 4,0 22,5 19,7 60,4 46,5 69,9 45,2 11,0 12,0 13,7 17,4 9,0  331,3 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

75 73 65 69 60 71 68 61 62 73 73 84 69,5  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

17,8 64,0 202,4 363,3 519,9 621,7 698,6 785,8 496,9 389,8 204,5 -44,5  4316,5 

1993 Temperatura medie în aer (oC) -1,2 -1,9 3,7 11,5 18,0 22,8 23,8 23,5 17,7 13,5 -0,5 0,6 10,95  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

2,7 -3,3 3,2 14,9 23,3 29,0 30,5 28,8 21,1 15,9 -0,2 -1,1 13,73  

Precipitații (mm) 18,3 30,0 33,6 23,3 65,7 16,6 7,0 17,7 10,1 15,2 73,2 22,5  333,2 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

88 91 92 81 71 55 82 59 63 76 97 89 76,17  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

-36,8 -53,1 113,7 343,2 559,1 676,8 737,5 727,9 529,4 417,4 -9,3 18,4  4024,2 

1994 Temperatura medie în aer (oC) 2,5 1,7 8,4 13,4 18,0 21,4 23,4 23,3 21,4 11,4 5,1 0,9 12,61  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

2,3 1,9 9,8 15,3 23,5 26,3 28,2 28,0 25,3 13,2 5,7 0,8 15,03  

Precipitații (mm) 43,1 6,4 16 61,2 36,0 26,78 124,7 12,7 11,8 37,1 16,6 44,2  436,5 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

92 89 69 71 64 59 68 63 63 81 80 85 73,67  

Suma gradelor de temperatură 75,9 47,6 260,4 401,2 570,9 640,9 724,5 721,4 640,4 350,2 152,6 27,4  4613,4 
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(oC) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1995 Temperatura medie în aer (oC) -2,3 5,8 6,4 12,4 16,9 22,1 24,6 22,1 17,2 11,2 2,2 -0,4 11,55  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-2,9 6,7 7,9 15,1 20,8 28,0 31,2 26,2 19,8 13,3 1,5 -1,1 13,88  

Precipitații (mm) 46,5 16,2 57,5 18,7 104,9 77,0 29,4 37,5 39,2 9,4 51,2 51,1  538,6 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

90 79 74 62 71 68 64 62 69 74 90 95 74,83  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

-69,3 161,7 198,7 370,5 522,5 662,4 761,9 685,6 517,1 357,1 66 -9,8  4224,4 

1996 Temperatura medie în aer (oC) -2,5 -3,2 1,1 11,3 20,5 23,2 23,7 23,0 15,9 11,8 7,1 0,8 11,01  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-2,8 -4,3 1,6 13,2 24,6 28,5 29,5 27,0 17,2 12,9 7,4 1,4 13,02  

Precipitații (mm) 18,8 48,6 22,4 42,4 57,1 384,3 12,5 15,5 107,9 17,3 40,5 68,3  535,6 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

92 90 83 66 62 60 55 64 78 79 84 92 75,42  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

-78,9 -91,3 34,5 339,2 633,8 697,2 736,4 710,4 454,4 364,8 212,2 23,5  4036,2 

1997 Temperatura medie în aer (oC) -2,7 3,2 5,3 8,3 19,4 22,3 23,1 21,4 16,2 9,3 5,2 -1,0 10,83  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-2,7 3,4 6,8 10,3 22,9 26,5 27,5 24,9 19,4 10,6 5,5 -0,7 12,87  

Precipitații (mm) 11,9 13,1 68,7 60,1 67,4 34,1 27,3 72,3 19,3 70,8 22,7 53,9  521,8 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

95 75 69 66 55 65 61 74 70 77 94 93 74,5  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

-82,6 88,0 163,7 249,0 601,2 667,3 716,7 664,6 485,4 288,0 156,2 -30,8  3966,7 

1998 Temperatura medie în aer (oC) 0,6 3,1 5,3 14,3 17,8 22,9 24,8 24,4 16,5 12,3 3,1 -4,4 11,73  
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Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-0,1 2,3 6,5 17,3 21,0 27,2 26,5 27,3 17,0 13,7 3,2 5,3 13,93  

Precipitații (mm) 55,8 13,5 43,1 25,3 28,9 38,9 107,9 73,6 125,6 47,6 76,1 13,7  649,8 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

90 77 63 61 67 62 66 64 87 85 92 96 75,83  

Suma gradelor de temperatură 

(oC) 

19,0 86,8 163,6 428,8 543,4 686,0 769,0 755,7 470,4 380,3 94,1 -

135,9 

 4261,2 

Media 

1989-

1998 

Temperatura medie în aer (oC) -0,8 2,2 6,1 12,1 17,6 21,8 23,5 22,9 17,2 11,6 4,5 -0,7 11,5  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-1,5 2,0 7,0 14,3 21,8 26,9 29,0 27,4 20,1 13,2 4,6 -0,1 13,73  

Precipitații (mm) 21,2 22,0 31,5 43,4 63,4 56,9 54,8 34,2 38,5 32,4 40,5 43,8  482,6 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

89 83 76 71 68 66 65 66 71 79 88 91 76,08  

Media 

1956-

1998 

Temperatura medie în aer (oC) -1,5 0,7 5,4 11,6 17,0 20,9 22,6 21,9 17,7 11,1 5,1 0,4 11,08  

Temperatura medie la suprafața 

solului (oC) 

-1,6 0,5 6,2 14,5 21,7 25,9 28,0 27,4 20,4 12,4 4,8 0,1 13,36  

Precipitații (mm) 33,7 30,3 36,1 46,5 60,5 68,5 51,3 37,2 42,5 35,4 42,5 53,9  538,4 

Umiditatea relativă a aerului 

(%) 

92 88 81 76 70 73 72 74 79 84 90 92 80,92  
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Tabelul  17. Condițiile climatice înregistrate în perioada de 

vegetație a fasoliței (mai-august) 

 Perioada Temperatura (oC) Precipi

tații 

(mm) 

Umiditat

ea 

relativă a 

aerului 

(%) 

∑ 

aer Suprafața 

solului 

 media maxima media   maxima Ore 

strălucire 

a soarelui 

oC 

temperatur

ă 

1989 20,1 35,8 25,4 61,4 168,8 69,3 1073,9 2474,9 

1990 21,1 36,5 26,5 63,7 187,2 71,5 1222,5 2574,2 

1991 20,1 35,4 24,9 59,4 390,0 79,0 1210,6 2471,7 

1992 21,4 36,8 26,7 60,8 172,6 65,0 1364,6 2622,0 

1993 22,0 39,4 27,9 63,0 107,7 59,3 1278,5 2701,3 

1994 21,6 39,56 26,5 61,4 200,1 63,5 1193,1   2657,4 

1995 21,4 34,8 26,6 61,9 248,8 66,3 1090,1 2632,4 

1996 22,6 40,2 27,7 64,6 169,4 60,3 1219,1 2777,8 

1997 21,6 36,5 25,5 58,5 201,3 63,8 1040,7 2649,8 

1998 22,5 41,0 25,5 66,4 248,3 64,8 1215,5 2754,1 

1989-

1998 

21,4 41,0 26,3 66,5 209,3 66,3 1190,9 2631,6 

1956-

1998 

20,6 41,6 25,8 67,5 217,5 72,3 - - 

 

Analiza condițiilor climatice din perioada 2000-2014, în 

perioada mai-august (perioadă calendaristică de desfăşurare a 

ciclului de vegetaţie fasoliței) evidențiază înregistrarea unei 

temperaturi medii a aerului de 22,33
 o

C, cu 1,35
 o

C mai mare 

decât media multianuală. (Figura 4. Comparativ cu media 

multianuală, când în perioada mai – august s-au înregistrat 222 

mm precipitaţii, în perioada 2012-2014 precipitaţiile căzute în 

aceeaşi perioadă au totalizat 225,8 mm, depăşind cu 3,8 mm 

media multianuală (Figura 5). Daca analizăm evoluția 

temperaturii aerului și a precipitațiilor înregistrate în perioada 

de vegetație a fasoliței (mai-august) pentru perioadele de studiu 

1989- 1998 și 2000-2014, comparativ cu media multianuală 

1956-2014, constatăm creșteri ale temperaturii medii în aer de 

la 20,98
o
C (media multianuală 1956-2014), la 21,45

0
C
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Tabelul 18. Amplitudinea temperaturii înregistrată în aer și la 10 cm în sol  

în perioada de semănat - răsărire a plantei de fasoliță 

Specificare Amplitudinea de temperatură la ora 7 (
o
C) 

Luna Decada Perioada 1989-1991 Perioada 1996-1998 

1989 1990 1991 1996 1997 1998 

Aprilie I aer 6,4 – 15,2 5,0 – 11,8 0,2 – 9,6 2,0 – 9,0 -0,5 – 5,9 2,8 – 13,0 

sol 11,4 – 15,6 9,3 – 14,2 2,9 – 10,4 3,6 – 8,6 2,9 – 6,1 6+,2 – 15,5 

II aer 8,0 – 12,0 2,8 – 9,6 7,0 – 13,7 0,5 – 10,5 2,4 – 7,8 6,0 – 12,8 

sol 8,6 – 13,8 6,0 – 11,9 8,0 – 12,4 3,5 – 10,6 2,7 – 10,3 9,5 – 13,5 

III aer 8,0 – 14,0 5,3 – 12,8 6,2 – 11,2 8,0 – 15,6 4,0 – 11,0 6,2 – 12,2 

sol 10,6+ - 16,1 7,8 – 13,6 7,0 – 12,0 9,3 – 16,5  6.0 – 13,4 10,7 – 15,5 

Mai I aer 7,8 – 13,6 7,0 – 14,2 8,4 – 13,7 12,5 – 18,2 9,6 – 18,5 10,2 – 16,4 

sol 8,3 – 14,7 10,8 – 16,4 11,1 – 15,8 14,0 – 20,5 11,6 – 22,6 12,0 – 17,6 

II aer 12,8 – 19,2 11,7 – 17,8 9,8 – 13,0 16,0 – 23,0 15,2 – 20, 2 10,2 – 19,0 

sol 12,6 – 20,0 16,2 – 20,2 12,4 – 15,7 18,8 – 23,2 17,8 – 20,6 14,3 – 19,1 

III aer 10,0 – 15,8 10,3 – 21,4 8,5 – 16,5 11,6 – 20,0 10,0 – 17,8 10,3 – 18,4 

sol 13,2 – 19,5 13,3 – 22,0 10,5 – 16,8 15,4 – 26,9 13,0 – 21,4 15,0 – 21,1 
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în perioada 1989-1998 și la 22,33
 o

C, în perioada 2000-2014. 

Corelând temperatura aerului cu precipitațiile înregistrate în 

perioadele 1989-1998 și 2000-2014, se poate evidenția o 

accentuare a secetei pe parcursul lunilor iulie-august, 

comparativ cu media multianuală. 

 

 
Figura  4.  Evoluția temperaturii medii din aer înregistrată în zona 

solurilor nisipoase pe parcursul  perioadei de vegetație a fasoliței 

(1989-2014) 
 

 

Figura  5.  Evoluția precipitațiilor înregistrate în zona solurilor 

nisipoase pe parcursul  perioadei de vegetație a fasoliței 

 (1989-2014) 
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Din analiza  condiţiilor climatice din perioada 2008 -

2017, înregistrate în perioada de vegetație a fasoliței (Mai-

August) (Figura 6), se evidenţiază pregnant creşterea 

temperaturilor din ultimii 10 ani, comparativ cu media 

multianuală, care coroborate cu precipitaţiile înregistrate, au 

condus la accentuarea fenomenului de secetă. Astfel, 

comparativ cu media multianuală, temperatura medie în aer a 

crescut cu 1,01
0
C, iar precipitațiile au înregistrat creșteri 

nesemnificative (5,97 mm). Cantitatea de 227,82 mm 

precipitații, înregistrată în perioada 2008 - 2017, a fost 

neuniform repartizată, în raport cu cerințele majorității 

plantelor. Condițiile meteorologice înregistrate în perioada 

2015 - 2017, subliniază accentuarea fenomenului de secetă din 

perioada de vegetație, prin creșterea temperaturii aerului cu 

1,41 
0
C, față de media multianuală.  

 

Figura 6. Evoluția condițiilor climatice pe perioada de 

vegetație a fasoliței (2008-2017) 
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VI. REGENERAREA, MULTIPLICAREA ȘI 

CARACTERIZAREA UNOR VARIETĂȚI LOCALE DE 

FASOLIȚĂ, CU CARACTER UNIC 

 

Răspândirea fasoliței pe un mare areal a atras după sine 

cultivarea ei în condiții climatice, geografice și edafice diferite, 

fiind expusă sub influența condițiilor de mediu unei riguroase 

selecții naturale și artificiale (Hall A. E. și grantz D. A., 1981, 

Zăvoi A. și Bleoju Maria, 1989, Reddy K. C., J. Van Der 

Ploeg, Maga I., 1990, Reta Draghici și colab., 2016, 2018). 

Dezvoltarea cercetărilor în țara noastră privind ameliorarea 

fasoliței și stabilirea tehnologiei de cultivare a acesteea a 

devenit oportună în perioada actuală de tranziție spre o 

agricultură durabilă, fiind impusă în primul rând de necesitatea 

sporirii randamentului agricol pe suprafețele de teren cu 

fertilitate naturală scăzută, din categoria nisipurilor și solurilor 

nisipoase, unde cultura altor leguminoase pentru boabe 

comportă adesea serioase riscuri, ca urmare a acțiunii limitative 

a numeroși factori specifici restrictivi (Zăvoi A., 1955, 

Drăghici Reta, 1999, 2012, 2015). 

 

6.1. Colecția de germoplasmă la fasoliță: studii și evaluare  

Valorificarea solurilor nisipoase din sudul Olteniei presupune 

un sistem de agricultură specific, raţional şi integrat, cu plante 

mai puţin pretenţioase faţă de fertilitatea solului şi tolerante la 

factorii stresanţi, care să asigure profitabilitate şi protecţia 

mediului înconjurător (Gheorghe D. şi colab., 2001, 2009). 

Cultivarea acestor soluri cu plante ce necesită, în special, doze 

mari de azot conduce în cele mai multe cazuri la poluarea 

solului cu nitraţi. Răuţă C. şi colab.,1979, arată că în apa 
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freatică situată la 2,5 m adâncime din câmpul de cercetare a 

SCDCPN Dăbuleni s-au găsit cantităţi de 232,5 ppm NO3, 

provenit în mare parte din îngrăşămintele cu azot administrate. 

În acest context, pentru promovarea unei agriculturi durabile în 

condiţii de secetă, trebuie găsite acele specii de plante care se 

adaptează mai uşor condiţiilor de stres termo-hidric existente şi 

care să asigure o stabilitate bună a producţiilor obţinute. 

Originară din Africa Centrală, fasoliţa (Vigna unguiculata L. 

Walp), este considerată ca fiind „regina arealelor cu 

psamosoluri”, deoarece prin însuşirile biologice ale plantei, 

privind rezistenţa sporită la secetă şi cerinţele reduse faţă de 

fertilitatea  solului, poate promova un sistem de agricultură 

durabilă în zonele afectate de secetă și cu terenuri slab 

productive (Zăvoi A., 1967, Demooy B. E., 1989, Marinica 

Gh.,1994, Drăghici Reta, 2012). Ca urmare a conţinutului 

ridicat în proteină, atât în plantă cât şi în bob, fasoliţa are 

multiple întrebuinţări: în alimentaţia omului sub forma de 

păstăi sau boabe, în îmbunătăţirea fertilităţii solului, prin 

cultivarea plantei în asolamentele de pe nisipuri și soluri 

nisipoase sau prin încorporare în sol ca îngrăşământ verde (Ion 

Petre, 1981), în alimentaţia animalelor, prin participarea 

acesteia alături de sorg sau secară la constituirea furajelor 

uscate şi însilozate (H.A. Ajeigbe şi B.B. Singh, 2010).  

Principala consecinţă a unei alimentaţii sănătoase este 

dezvoltarea normală şi buna funcţionare a organismului animal 

şi uman. În acest context, asigurarea calităţii şi siguranţei 

alimentare de-a lungul întregului lanţ alimentar reprezintă o 

prioritate la nivel naţional şi internaţional. Siguranţa 

alimentară, are la bază, printre altele, şi asigurarea progresului 

genetic din agricultura, care porneşte de la evaluarea resurselor 
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de germoplasmă existente şi de la specificitatea acestora pentru 

o anumită zonă,  (Reta Draghici, 2003; Demooy B. E.,1989). 

Valorificarea cu bune rezultate a psamosolurilor din sudul 

Olteniei, prin cultivarea fasoliţei, nu poate fi asigurată fără 

efectuarea unor studii meticuloase generate de condiţiile 

pedoclimatice favorabile pe care planta le gaseşte în această 

zonă.  

Analizând producţia de boabe obţinută la cele 144 genotipuri 

de fasoliţă (Reta Drăghici, 2009) se observă o mare 

variabilitate, cuprinsă între 831 -3351 kg/ha, cu o medie de 

2159,73 kg/ha, (Figura 7).   

Cele mai mici producţii s-au înregistrat la genotipurile cu 

portul târâtor şi creştere nedeterminată, iar cele mai mari la 

genotipurile destinate producţiei de boabe, cu portul erect şi 

creştere determinată. Cele mai multe genotipuri de fasoliţă 

(35%) au realizat producţii cuprinse între 2000-2500 kg/ha, 

(Figura 8). In funcţie de obiectivul urmărit în crearea de noi 

soiuri la fasoliţă (pentru boabe, pentru furaj, pentru 

îngrăşământ verde), au fost selectate, pe baza observaţiilor 

asupra colecţiei de germoplasmă, genotipuri care au fost 

utilizate ca genitori parentali în procesul de ameliorare a 

plantei. Tipul de creştere al plantei permite selectarea şi 

utilizarea biotipurilor de fasoliţă   în procesul de ameliorare al 

plantei în funcţie de soiul dorit. Din cele 144 genotipuri 

studiate în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei, 

38% permit selecţia genitorilor utilizați pentru obţinerea de 

soiuri pentru boabe, 26% permit selecţia genotipurilor de 

fasoliţă pentru furaj, iar 36%  permit selecţia obţinerii 

genotipurilor pentru îngrăşământ verde (Drăghici Reta, 2009),  

( Figura 9). 
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Figura 7. Variabilitatea producţiei de boabe la fasoliţă (2006-2008) 

 

 

Figura 8. Productivitatea germoplasmei de fasoliţă în condiţiile  

psamosolurilor (2006-2008) 
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Figura 9. Tipul de creştere al plantei de fasoliţă (2006-2008) 

În cadrul unui proiect de cercetare finanțat în perioada 2015-2018 

de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ADER 3.1.4.: 

”Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi 

locale legumicole, cu caracter unic”, la SCDCPN Dăbuleni au 

fost studiate 15 genotipuri de fasoliță, aflate la Banca de Resurse 

Genetice și Vegetale de la Suceava, în scopul regenerării și multiplicării. 

Observațiile privind germinarea și răsărirea genotipurilor de fasoliță 

subliniază adaptabilitatea speciei la condițiile ecopedologice din zona 

solurilor nisipoase (Tabelul 19).   

Determinările privind rezistența plantei la viroze în faza de 3-4 

frunze adevărate, subliniază o comportare foarte bună a tuturor 

genotipurilor experimentate (note 1-2). Având în vedere că în 

zona solurilor nisipoase, condițiile climatice înregistrate sunt 

favorabile infestării plantelor de fasoliță cu afide și în 

38% 

36% 

26% 

Port erect si crestere determinata

Port erect si crestere nedeterminata

Port tarator si crestere nedeterminata
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consecință infecției cu virusul Cowpea aphid borne virus, care 

are ca vector de transmisie înțepătura de afide, se recomandă 

realizarea unui tratament fitosanitar împotriva agenților de 

dăunare (boli, dăunători) cu insecticidul Calypso 480 SC, în 

doză de 100 ml/ha.  

 

Tabelul 19. Observații și determinări efectuate la 

unele genotipuri de fasoliță studiate la SCDCPN Dăbuleni 

Nr. probă în 

Banca de 

Gene 

Suceava 

(SVGB) 

Denumire genotip 

 

Data       

răsăririi 

Uniformitate 

răsărire 

(note 1-9) 

Rezistența plantei în 

faza de 3-4 frunze 

adevărate la viroze 

(Cowpea aphid 

borne virus) 

(note 1-9) 

101 SVGB-2882 15.05 1 1 

102 SVGB-12406 17.05 4 1 

103 SVGB-9210 16.05 1 1 

104 SVGB-3027   15.05 2 1 

105 SVGB-3019   16.05 1 1 

106 SVGB-3035   15.05 1 1 

107 SVGB-3037   16.05 1 2 

108 SVGB-2989   15.05 1 1 

109 SVGB-2807   15.05 1 1 

110 SVGB-19112  15.05 1 1 

111 DBG-27-3/1-2 16.05 2 1 

112 DBG-25-D1-2 15.05 1 1 

113 DBG-31-E4 16.05 2 1 

114 DBG-32-D3 17.05 6 1 

115 DBG-31-A3-1 17.05 5 2 

 

Determinările privind rezistența plantei la viroze în faza 

de 3-4 frunze adevărate, subliniază o comportare foarte bună a 

majorității genotipurilor observate (note 1-2). În faza de 

înflorire, unele genotipuri de fasoliță (SVGB-12406, DBG-32-

D3, DBG-31-A3-1) nu au reacționat bine la condițiile climatice, 
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astfel încât în faza de înflorire s-a semnalat infecția produsă de 

virusul Cowpea aphid borne virus, notate cu note 3-4 (Tabelul 

20). Suprafața foliară a unei foliole de fasoliță a variat în 

intervalul 2652 - 4303 mm
2
, cu o valoare medie de 3530,5 

mm
2
, peste medie situîndu-se un număr de 9 genotipuri, 

evidențiindu - se astfel favorabilitatea zonei pentru cultura 

fasoliței. Determinările privind productivitatea plantei la cele 

14 genotipuri de fasoliță subliniază un număr de păstăi cuprins 

în intervalul 3,1-22,3 păstăi/plantă, cu o medie de 11,26 

păstăi/plantă. Numărul de boabe în păstaie a fost cuprins între 

4,8 - 13, cu o medie 10,48 boabe în păstaie. Lungimea păstăii 

este un caracter de soi și a înregistrat valori cuprinse între 12,9 

- 21,9 cm, cu o medie de 16,95 cm. S-a determinat procentul de 

boabe în păstaie, acesta variind în intervalul 41,6 - 83,3%, cu o 

medie de 74,55%. S-au evidențiat prin rezistență bună la 

infecția cu patogeni și productivitate ridicată genotipurile: 

SVGB-9210, SVGB-3027, DBG-27-3/1-2, DBG-31-E4. 

Rata fotosintezei plantei și rata transpirației foliare, determinate 

la genotipurile de fasoliță experimentate în condițiile solurilor 

nisipoase de la Dabuleni, au înregistrat o variație diurnă, 

dependentă de radiația activă în fotosinteză și de temperatura la 

nivelul suprafeței foliare (Figura 10). Cele mai ridicate valori 

ale fotosintezei plantei s-au înregistrat la ora 12, evidențiinduse 

genotipurile DGB-32-D3 și DGB-31-A3-1, cu o rată a 

fotosintezei de 40,1 - 41,61 µmol CO2/m
2
/s), genotipuri care au 

valorificat eficient cei 8,57-9,18 mmol H2O/m
2
/s, pierduți prin 

procesul de transpirație. Există o corelație pozitivă între  

radiația activă în fotosinteză și rata fotosintezei și între 

temperatura la nivel foliar și rata transpirației foliare (Tabelul 

21), evidențiind rezistența la secetă a fasoliței.  
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Tabelul 20. Observații și determinări asupra genotipurilor de fasoliță regenerate  

în câmpul experimental de la SCDCPN Dăbuleni 

Nr, 

proba 

SVGB 

Denumire genotip 

 

Data 

înflorit 

Data 

recoltării 

Rezistența plantei a viroze 

(Cowpea aphid borne 

virus) 

Suprafața 

foliară a unei 

frunze 

 

mm2 

Nr. păstăi/ 

plantă 

Nr. 

boabe/ 

păstaie 

Dimensiuni 

păstaie 

(cm) 

Tip de 

creștere a 

plantei 

faza de 3-4 

frunze 

adevărate 

Faza de 

înflorit 

Lungi

me 

% 

boabe/

pastaie 

101 SVGB-2882 
3.07 21.08 1 1 3799 6,5 9,5 

13,2 78,9 determinată 

102 SVGB-12406 
4.07 21.08 1 4 4073 6,3 9,5 

14,9 76,2 nedeterminata 

103 SVGB-9210 
7.07 23.08 1 1 3618 3,1 10,6 

14,8 80 determinata 

104 SVGB-3027   
3.07 23.08 1 2 4135 11 11,4 

16,4 74,1 nedeterminată 

105 SVGB-3019   
27.06 18.08 1 2 2694 10,5 10 

12,9 72,2 nedeterminată 

106 SVGB-3035   
6,07 21.08 1 1 3874 13,5 13 

18 72,4 nedeterminată 

107 SVGB-3037   
6.07 21.08 2 1 4303 15 12,8 

20 68,9 nedeterminată 

108 SVGB-2989   
30.06 21.08 1 3 3824 8,9 9,5 

19,7 83,3 nedeterminată 

109 SVGB-2807   
29.06 21.08 1 1 3538 15,8 9,5 

16,8 79,1 nedeterminată 

110 SVGB-19112  
25.06 23.08 1 1 3302 6,5 4,8 21,9 41,6 nedeterminată 

111 DBG-27-3/1-2 
28.06 23.08 1 2 3339 22,3 9,4 17 75 nedeterminată 
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112 DBG-25-D1-2 
27.06 18.08 1 1 3245 9,5 10,9 16,3 80 determinată 

113 DBG-31-E4 
29.06 21.08 1 2 2652 11,5 11,9 

16,2 78,2 determinată 

114 DBG-32-D3 
7.07 5.09 1 4 3854 14,5 12,2 

17,8 80 nedeterminată 

115 DBG-31-A3-1 
3.07 5.09 2 3 2707 14 12,2 

18,3 78,3 determinată 

 Media 1,13 1,93 3530,5 11,26 10,48 16,95 74,55  

 Maxima 2 4 4303 22,3 13 21,9 83,3  

 Minima 1 1 2652 3,1 4,8 12,9 41,6  

 

 
Figura 10. Variația diurnă a proceselor fiziologice la genotipurile de fasoliță regenerate la Dabuleni 
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Tabelul 21. Evoluția diurnă a proceselor fiziologice la fasoliță, corelate cu microclimatul creat 

 

Ora  

 

Varianta 

RAF 

µmol/m
2
/s 

T 
0
C Fotosinteza 

µmol 

CO2/m
2
/s 

Transpiraţia 

foliară 

mmol 

H2O/m
2
/s 

G.S. 

 

 

 

 

9
00 

 

 
 

SVGB-2882 1506 27,0 26,87 2,91 0,61 

SVGB-12406 1514 27,2 28,06 2,85 0,44 

SVGB-9210 1514 27,7 23,45 3,61 0,56 

SVGB-3027   1519 28,0 21,76 3,28 0,42 

SVGB-3019   1519 28,5 33,56 4,57 0,85 

SVGB-3035   1516 29,0 27,55 4,11 0,58 

SVGB-3037   1519 29,2 31,97 5,69 1,54 

SVGB-2989   1516 29,5 25,17 4,10 0,52 

SVGB-2807   1516 29,8 30,94 4,92 0,83 

SVGB-19112  1531 30,0 28,63 4,24 0,56 

DBG-27-3/1-2 1511 30,4 31,37 6,27 1,73 

DBG-25-D1-2 1542 30,5 31,69 4,58 0,57 

DBG-31-E4 1522 30,7 21,44 4,70 0,59 

DBG-32-D3 1530 30,7 26,10 4,42 0,50 

DBG-31-A3-1 1531 30,8 32,24 4,79 0,59 

 SVGB-2882 1875 35,2 36,00 7,58 1,09 
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12
00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SVGB-12406 1877 35,2 31,32 6,47 0,64 

SVGB-9210 1890 35,5 27,31 6,07 0,46 

SVGB-3027   1860 35,5 27,70 7,08 0,71 

SVGB-3019   1890 35,1 30,88 6,73 0,61 

SVGB-3035   1870 35,1 25,36 6,56 0,83 

SVGB-3037   1890 34,8 33,53 7,07 0,72 

SVGB-2989   1892 35,0 22,98 5,92 0,57 

SVGB-2807   1895 35,0 24,21 6,91 0,68 

SVGB-19112  1895 35,0 29,07 6,15 0,55 

DBG-27-3/1-2 1880 35,0 25,87 6,22 0,68 

DBG-25-D1-2 1870 35,0 35,65 8,80 1,98 

DBG-31-E4 1870 35,0 31,12 6,82 0,63 

DBG-32-D3 1900 35,0 40,10 8,57 1,48 

DBG-31-A3-1 1870 35,1 41,61 9,18 1,28 

 

 

 

 

 

 

15
00 

SVGB-2882 1830 37,0 33,65 8,08 0,74 

SVGB-12406 1833 37,0 34,69 8,54 0,64 

SVGB-9210 1820 37,0 14,11 6,35 0,31 

SVGB-3027   1838 37,0 19,52 7,00 0,42 

SVGB-3019   1810 37,0 23,07 7,16 0,38 

SVGB-3035   1820 37,0 18,34 8,12 0,51 

SVGB-3037   1830 37,0 12,50 5,69 0,24 
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SVGB-2989   1825 37,2 33,07 5,04 0,86 

SVGB-2807   1823 37,2 28,98 8,44 0,50 

SVGB-19112  1830 37,5 29,22 9,63 0,71 

DBG-27-3/1-2 1828 37,0 33,73 9,11 0,60 

DBG-25-D1-2 1833 37,3 29,37 8,87 0,53 

DBG-31-E4 1833 37,2 22,32 6,56 0,30 

DBG-32-D3 1825 37,4 25,51 8,68 0,53 

DBG-31-A3-1 1830 36,9 12,71 8,67 0,54 
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Determinările privind  mărimea,  forma și culoarea  

seminței de fasoliță evidențiază o variabilitate destul de ridicată 

(Tabelul 22). Masa a 1000 boabe a avut valori cuprinse între 

107,94 și 215,8 g, cu o medie de 167,82. Au fost identificate 4 

genotipuri de fasoliță cu MMB≤150 g (SVGB-9210, SVGB-

3019,  SVGB-19112,  DBG-31-E4) și 2 genotipuri cu 

MMB≥200 g (SVGB-12406, SVGB-2807). Mărimea (lungime, 

lățime) și culoarea bobului sunt două caractere de soi, care sunt 

urmărite în procesul de ameliorare. La cele 15 de genotipuri 

din genul Vigna, la care s-a regenerat sămânța, boabele au 

înregistrat în medie 8,78 mm lungime, atingând maximul de 

10,65 mm la genotipul SVGB-19112  și un minim de 7,31 mm, 

la SVGB-3019. Lățimea bobului a înregistrat deasemenea 

variabilitate mare, cuprinsă în intervalul 5,33 - 6,85 mm, cu o 

medie de 6,16 mm. Din punct de vedere al culorii, au fost 

identificate genotipuri cu o singură culoare sau cu două culori. 

Combinația de culori a fost în nuanțe de maro, bej, negru, alb, 

gri, cu hilul negru, maro roșcat sau maro (Foto 1).   

 

 
Foto 1. Semințe de fasoliță obținute în urma         

regenerării 
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Tabelul 22. Determinări asupra seminței obținută  

la unele genotipuri de Vigna unguiculata 

Nr. proba 

SVGB 
Denumire genotip 

MMB 

(g) 

Lungime 

(mm) 

Lățime 

(mm) 
Culoare 

101 SVGB-2882 173,42 8,23 6,6 maro închis 

102 SVGB-12406 215,8 8,74 6,31 bej+hil roșcat 

103 SVGB-9210 120,54 7,77 5,55 maro roșcat 

104 SVGB-3027 186,22 9,4 6,68 gri+hil negru 

105 SVGB-3019 137,8 7,31 5,33 maro închis 

106 SVGB-3035 168,72 7,89 6,85 maro roșcat 

107 SVGB-3037 162 8,27 6,49 maro închis 

108 SVGB-2989 166,26 7,96 5,98 pestriț maro+bej 

109 SVGB-2807 208,32 9,82 6,51 maro roșcat 

110 SVGB-19112 107,94 10,65 5,69 negru 

111 DBG-27-3/1-2 190,66 9,92 6,13 pestriț 

112 DBG-25-D1-2 190,68 9,07 6,37 bej+alb 

113 DBG-31-E4 149,48 8,59 6,12 alb+hil negru 

114 DBG-32-D3 174,1 8,67 6,27 alb + hil maro 

115 DBG-31-A3-1 165,32 9,39 5,53 striat - maro + bej 

Media 167,82 8,78 6,16  

Maxim 215,8 10,65 6,85  

Minim 107,94 7,31 5,33  
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6.2. Oferta unor cultivare de fasoliţă adaptate climatului arid 

În scopul diversificării genetice și a îmbunătățirii 

sortimentului de genotipuri de fasoliță, începând cu anul 1986 

au fost efectuate cercetări de ameliorare a speciei. Au fost 

omologate 4 cultivare de fasoliţă, obţinute prin selecţie 

individuală repetată în cadrul unor populaţii hibride natural: 

Aura, în anul, 1997, Ofelia, în anul 1998, Aura 26, în anul 2012 

și Doljana, în anul 2017, caracterizate prin producţii ridicate şi 

stabile de la un an la altul, uniformitate bună a coacerii 

păstăilor și precocitate la maturarea păstăilor şi uniformitate 

bună a coacerii păstăilor, fiind pretabile la recoltarea 

mecanizată. De la germinaţie până la încheierea perioadei de 

vegetaţie toate procesele vitale ale plantei s-au desfăşurat în 

condiţii de temperatură ridicate, de peste 10 
o
C. Perioada de 

vegetație a genotipurilor de fasoliță create la SCDCPN 

Dăbuleni (Draghici Reta și colab, 2018) s-a derulat pe 

parcursul a 91-103 zile, cu un necesar termic de  2096 - 2353,9 
0
C (Tabelul 23). Față de soiul Jiana, care este foarte tardiv, s-au 

evidențiat printr-o timpurietate de 11-12 zile genotipurile Aura 

26 și Doljana. Timpurietatatea plantei constituie un obiectiv al 

crearii soiurilor în zonele supuse aridizării, prin evitarea 

perioadelor de secetă din momentul înfloririri plantelor. Fiind o 

plantă leguminoasă, fasolița își formează pe rădăcini 

numeroase nodozități, în care se dezvoltă bacteria ce fixează 

azotul atmosferic. Rezultatele obținute de K. O. Awonaike și 

alții (1990), prin tratarea seminței la trei soiuri de fasoliță (Ife 

Brown, Ife BPC și AFB 1757) cu Bradyrhizobium cowpea, au 

evidențiat fixarea biologică a cca 74 -116,87 kg/ha azot din aer. 

Determinările efectuate la cele 4 genotipuri de fasoliță studiate, 

subliniază o activitate simbiotică intensă în faza de înforit a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037842909090035A#!
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plantei (111,6 - 129,5 nodozități/rădăcină), care confirmă rolul 

plantei în fixarea azotului biologic din aer. Analiza statistică 

asupra legăturilor funcționale dintre valorile indexului foliar și 

creșterile vegetative ale plantei indică corelații pozitive cu  

înălțimea plantei și semnificativ pozitive cu greutatea biomasei 

vegetale  (Tabelul 23).  Tipul de creştere al plantei permite 

selectarea şi utilizarea biotipurilor de fasoliţă în procesul de 

ameliorare al plantei în funcţie de soiul dorit (boabe, furaj sau 

îngrășământ verde). Determinările privind productivitatea 

plantei subliniază un număr de păstăi cuprins în intervalul 8,4 - 

20,6 păstăi/plantă, cu o lungime de 12,73 - 14,22 cm și un 

număr de boabe în păstaie cu valori cuprinse între 10,12 - 

10,45 boabe, în funcție de genotip (Tabelul 24). S-au evidențiat 

genotipurile Aura 26 și Ofelia prin valori mai mari ale 

procentului de boabe/păstaie și ale greutății boabelor. Rezultate 

asemănătoare s-au obținut și în Brazilia de Salvador B. Torres 

și alții, 2008, care arată că numărul de boabe/păstaie la 10 

genotipuri de fasoliță a variat între 12-16, iar cele mai bune 

rezultate s-au obținut la soiul Amapá, care este și cel mai 

timpuriu. 

Un rol important asupra realizării producției de boabe îl 

reprezintă procentul de boabe în păstaie și greutatea a 1000 de 

boabe (MMB). În acest sens toate cele trei soiuri create la 

Dabuleni au înregistrat un procent de boabe în păstaie net 

superior soiului martor, Jiana. Sub aspectul greutății boabelor, 

acest indicator  este un caracter de soi și a prezentat limite între 

182,2 g (soiul Aura 26) și 130,5 g (soiul Doljana). 
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Tabelul 23. Însușirile  biologice la unele soiuri de fasoliță studiate în condițiile solurilor 

nisipoase din Romania (2015-2017) 

Soiul Perioadade vegetație 

a plantei 

Talia plantei 

(cm) 

Greutate 

plantă 

(g) 

Index foliar Tipul de 

creștere al 

plantei 

Nr. 

nodozităț

i 

/rădăcină 

la 

înflorire  

Nr. 

zile 
∑0C 

Jiana 103 2353,9 111,33 173,75 7,265 

Erect, 

nedeterminat 

129,5 

Aura 26 91 2096 82,33 147 5,13 

Erect, 

determinat 

114,8 

Ofelia 95 2187,8 91,87 136,55 5,495 

Erect, 

nedeterminat 

136,2 

Doljana 92 2115,4 81,4 151,65 6,58 

Erect, 

nedeterminat 

111,6 

Corelația între index foliar și 

greutate plantă Y = 15,728x
2
 - 181,04x + 659,75; R² = 0,972; r = 0,985* 

Corelația între index foliar și 

înălțime plantă Y = 14,646x
2
 - 171,95x + 584,93; R² = 0,7027; r = 0,838   

Corelația între înălțime plantă și 

greutate plantă Y = 0,1093x
2
 - 20,288x + 1077,7; R² = 0,996 ; r= 0,998** 
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Tabelul 24. Caracterele de productivitate la unele 

genotipuri de fasoliță studiate în condițiile solurilor 

nisipoase din Romania (2015-2017) 

Soiul Număr 

păstăi/plantă 

Nr. 

boabe/păstaie 

Lungime 

păstaie 

% de 

boabe în 

păstaie 

MMB 

g 

Jiana 8,4 10,12 14,22 76,3 174,7 

Aura 26 14,23 10,6 14,0 82,6 182,2 

Ofelia 17,27 10,37 12,73 82 175,5 

Doljana 20,6 10,45 13,77 81 130,5 

 

În condițiile anilor 2015-2017, fasolița a înregistrat 

între 1522-2706 kg/ha boabe, în funcție de soi (Tabelul 25). 

Prin producții ridicate s-au evidențiat soiurile Aura 26 și 

Ofelia, care au înregistrat diferențe de producție foarte 

semnificative față de martor. Culoarea bobului este un aspect 

urmărit în procesul de ameliorare, în funcție de cerințele 

consumatorilor, iar în acest sens cercetările efectuate la 

Dabuleni au vizat obținerea de genotipuri cu bob de culoare 

câtre alb. Astfel, soiul Doljana, deși are o producție mai mică, 

datorită aspectului comercial plăcut (culoarea alb a bobului) 

este tot mai mult folosit în alimentația omului. Analizând 

calitatea producției de boabe la cele 4 genotipuri de fasoliță 

experimentate, se evidențiază un un conținut în proteină brută 

de 21,8 - 22,9%, un conținut de grăsimi între 2,2 - 2,7% și un 

procent de coji la fierbere cuprins în limitele 7,23 - 11,36%. 

Cele trei genotipuri create la Dabuleni au prezentat valori 

nutritive superioare soiului martor Jiana, atât din punct de 

vedere chimic cât și fizic. Competiţia intraspecifică dintre 

plante se desfăşoară în cursul dezvoltării sistemului foliar şi a 

sistemului radicular, iar rezultatele obţinute arată că se 
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realizează creşteri mai mari de biomasă energetică  pe măsură 

ce planta este cultivată într-un areal cât mai asemănător cu cel 

de origine, (R.B. Dadson, 2005, H.A. Ajeigbe și colab., 2010, 

M.F. Ishiyaku și H. Aliyu, 2013).  Rezultatele obţinute la 

soiurile de fasoliță arată că acestea au dezvoltat o masă 

vegetativă bogată, cu un index al suprafeței foliare în faza de 

înflorit cuprins între 5,13 - 7,265, index care se corelează 

semnificativ negativ cu numărul de păstăi/plantă și producția 

de boabe obținută (Figura 11). Din acest punct de vedere 

cultivarele de fasoliţă cu valoare mare a indexului suprafeţei 

foliare pot constitui o importantă sursă de bioenergie pentru 

solurile nisipoase. 

 

 

 
 

Figura 11. Corelații între indexul suprafeței foliare și 

productivitatea plantei de fasoliță (număr păstăi/plantă, producție) 

 

http://ascidatabase.com/author.php?author=M.F.&last=Ishiyaku
http://ascidatabase.com/author.php?author=H.&last=Aliyu
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Tabelul 25. Nivelul și calitatea producției obținută la unele genotipuri de fasoliță studiate în 

condițiile solurilor nisipoase din Romania (2015-2017) 

Soiul Producția de boabe Calitate bob  

Kg/ha Diferența față de 

martor 

Semnificaț

ia 

Culoare Proteină 

% 

Grasimi 

% 

Coji 

% 

Jiana 1522 Mt Mt Maro-roșcat 

21,8 2,2 11,3

6 

Aura 26 2706 1184 *** 

Alb cu hil maro-

roșcat 22,9 

2,6 7,23 

Ofelia 2530 1008 *** Alb cu hil negru 22,5 2,3 8,12 

Doljana 2120 598 * alb 22,2 2,7 7,52 

 DL 5% =  546,66 kg/ha     

 DL 1% =  735,99  kg/ha     

 DL 0,1% = 978,66 kg/ha     
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Folosind ca metoda de ameliorare hibridarea intraspecifică au 

fost obţinute noi genotipuri  de fasoliţă pentru boabe, dintre 

care cele mai performante au fost urmărite într-o cultură 

comparativă de concurs, comparativ cu soiul Aura (Drăghici 

Reta, 2003). Analizând rezistenţa la secetă a genotipurilor de 

fasoliţă experimentate, se constată o bună adaptabilitate la 

diferitele condiţii meteorologice (Tabelul 26). In acest sens se 

evidenţiază creşterea valorii concentraţiei sucului vacuolar de 

la 5 - 7,5% la 8 - 12%, odată cu accentuarea secetei, ca urmare 

a creşterii forţelor osmotice la nivel celular, care conduc la 

reducerea pierderilor de apă prin transpiraţie. Se remarcă 

genotipurile: D1-a/93, D2-a/93, D2-c/93 prin valori ridicate 

ale concentraţiei sucului vacuolar, gradului de suculenţă şi 

fotosintezei, atât in faza de înflorire-fructificare, cât şi în faza 

de maturitate. Valorile destul de ridicate ale gradului de 

suculenţă al frunzei, din faza de maturitate a plantei, arată că 

genotipurile D2-a/93, D2-b/93, D2-c/93 D1-a/93, D4-b/93 

acumulează rezerve mai mari de apă în frunze, fapt ce le 

permite să controleze mai bine condiţiile de stres de pe solurile 

nisipoase comparativ cu soiul Aura. Analizând variabilitatea 

productivităţii plantei (Tabelul 27), sub aspectul numărului de 

păstăi/planta, numărului de boabe în păstaie şi producţiei de 

boabe se constată că există o stabilitate mai bună a numărului 

de boabe în păstaie (s% = 1,8-14,6), comparativ cu numărul de 

păstăi format pe o plantă (s% = 4,5-23,9), sau cu producţia de 

boabe obţinută (s% = 7,6-28,2). Comparativ cu soiul Aura, 

majoritatea genotipurilor de fasoliţă create prin hibridare 

intraspecifică au înregistrat un număr mai mare de păstăi pe 

plantă (11,5-14,3 păstăi/planta), însă numărul de boabe în 

păstaie a fost depăşit doar la 3 genotipuri din cele 8 studiate. 

Producţia de boabe a oscilat în limitele a 2159-2942 kg/ha, cu 

o depăşire faţă de cea a soiului Aura (2648 kg/ha), de 99-244 

kg/ha, la genotipurile  D2-b/93, D2-a/93, D1- b/93, însă cu o  
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Tabelul 26. Aspecte fiziologice la unele genotipuri de fasoliţă 

create la SCDCPN Dăbuleni (2000-2002) 

Genotipul 

Înflorire - fructificare Maturitate 

Concentrați

a sucului 

vacuolar 

(%) 

Gradul 

de suculență 

al frunzei 

Fotosinteza 

(mg.s.u./ 

dm
2
/8 ore) 

Concentraţi

a sucului 

vacuolar 

(%) 

Gradul 

de suculență 

al frunzei 

Fotosinteza 

(mg.s.u./ 

dm
2
/8 ore) 

 

Aura 6,5 2,18 93,3 10,0 3,29 45,1 

D1 - a  /93 6,5 2,02 101,7 10,5 3,55 40,4 

D1 - b / 93 6,5 1,87 99,6 11,0 2,90 51,4 

D2 - a / 93 6,0 1,96 98,1 10,0 3,28 57,8 

D2 - b / 93 7,5 1,90 100,6 12,0 2,58 63,5 

D2 - c / 93 6,5 2,28 127,9 12,0 3,24 55,2 

D3 / 93 5,0 1,78 80,7 8,5 2,16 54,5 

D4 - a / 93 6,5 1,88 98,6 8,5 2,65 58,7 

D4 - b / 93 6,0 2,44 124,8 10,5 3,46 57,7 

           Temp. maximă in aer ( 
o
C )                                      30,1 

o
 C               33,4 

o
 C 

           Temp. maximă la suprafaţa solului (
o
 C )                 44,0 

o
 C               56,8 

o
 C 

           Umiditatea minimă aer ( % )                                     89                        69   
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Tabelul 27. Variabilitatea productivităţii la unele genotipuri de fasoliţă 

create la SCDCPN  Dăbuleni (2000-2002) 

Genotipul 
Numărul de păstăi / plantă 

Numărul de boabe în 

păstaie 
Producţia ( kg / ha ) 

X S x S % X S x S % X S x S % 

  Aura 11,2 0,67 10,4 9,3 0,32 6,2 2648 146,2 9,5 

 D1 - a  / 93 13,1 1,81 23,9 9,1 0,47 9,0 2368 114,6 8,4 

 D1 - b / 93 13,8 1,27 16,0 9,2 0,43 8,2 2747 377,1 23,7 

 D2 - a / 93 14,1 1,21 14,9 8,9 0,75 14,6 2835 415,1 9,0 

 D2 - b / 93 14,3 0,67 8,1 9,4 0,19 3,7 2942 130,1 7,6 

 D2 - c / 93 11,5 1,06 16,1 9,4 0,10 1,8 2159 234,8 18,8 

 D3 / 93 13,1 1,57 20,7 9,7 0,28 5,1 2598 423,1 28,2 

 D4 - a / 93 11,6 1,29 19,4 8,4 0,39 7,9 2422 227,8 16,3 

 D4 - b / 93 11,0 0,28 4,5 8,7 0,14 2,9 2522 184,6 12,6 

 

  X     =  media aritmetică 

  Sx    = abaterea standard a mediei aritmetice 

  S % = coeficientul de variaţie 
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stabilitate mai bună doar la linia D2-b/93, la care s-a înregistrat 

cea mai mica abatere standard a mediei aritmetice (sx  = 130,1) 

şi cel mai mic coeficient de variaţie (s% = 7,6). Rezultatele 

privind calitatea bobului la genotipurile de fasoliţă studiate, 

reflectă în medie un conţinut în proteină cuprins între 25-

27,3%, evidenţiindu-se în acest sens genotipurile D2 - b/93, 

D2-c/93, D4 - b/93, care au depăşit martorul Aura cu 0,26 - 

1,18% (Tabelul 28). Determinările de fosfor şi potasiu din bob 

evidenţiază valori cuprinse între 0,46 - 0,55 % Pt şi 0,66 - 

0,78% Kt, conţinutul in grăsimi oscilând între 3,26 - 4,07%. În 

scopul îmbunătăţirii ofertei de cultivare la fasoliță pentru zona 

psamosolurilor, în perioada 2012 - 2014, au continuat 

cercetările privind ameliorarea plantei de fasoliță, prin testarea 

în cultură comparativă de concurs (CCC) a genotipurilor 

obținute prin hibridare, comparativ cu soiurile omologate. 

 

 

Tabelul 28. Compoziţia chimică a bobului la unele genotipuri de 

fasoliţă create la SCDCPN  Dăbuleni (2000-2002) 

Genotipul 
Proteina 

brută ( % ) 
Pt ( % ) Kt ( % ) Grasimi ( % ) 

Aura 26,15 0,59 0,78 3,38 

D1 - a  / 93 25,88 0,51 0,72 3,26 

D1 - b / 93 25,63 0,54 0,68 3,90 

D2 - a / 93 25,94 0,55 0,66 4,07 

D2 - b / 93 26,38 0,51 0,68 3,81 

D2 - c / 93 26,57 0,50 0,78 3,87 

D3 / 93 25,00 0,51 0,76 4,06 

D4 - a / 93 25,63 0,46 0,74 3,62 

D4 - b / 93 27,00 0,53 0,70 3,88 
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 În anii 2012-2013 s-au cercetat 15 cultivare selectate din 

colecția de germoplasmă, iar în anul 2014, alături de cele  15 

cultivare, s-a introdus  soiul Aura 26, omologat în anul 2012 şi 

întrodus în catalogul oficial al soiurilor începând cu anul 2013. 

Competiţia intraspecifică dintre plante se desfăşoară în cursul 

dezvoltării sistemului foliar şi a sistemului radicular, iar 

rezultatele obţinute arată că se realizează creşteri mai mari de 

biomasă energetică  pe măsură ce planta este cultivată intr-un 

areal cât mai asemănător cu cel de origine (Dadson, R. B., 

2005).  Rezultatele obţinute în perioada de experimentare arată 

că fasoliţa a dezvoltat o masă vegetativă luxuriantă, cu un 

index al suprafeței foliare în faza de înflorit cuprins între 4,4-

6,9, index pe baza caruia pot fi selectate genotipurile cu 

destinație pentru producția de  biomasă,  încorporată în sol sau 

folosită în furajarea animalelor (Tabelul 29). Analiza suprafeței 

foliare și a  numărului de nodozităţi pe  rădăcină, subliniază 

diferențieri semnificative între cultivarele experimentate. 

Valori ridicate ale indexului suprafeței foliare (I.S.F. > 6,0) s-

au înregistrat la cultivarele: Jiana, D2-b/93, D3/93, D9/2001, 

D12/2001, D12/2000.  Creşterea randamentului bioenergetic al 

plantelor, prin alegerea sortimentului adecvat unei anumite 

zone, ar putea avea o contribuție substanțială la reducerea 

problemelor de securitate energetică, generate de schimbările 

climatice globale (Karp Angela, Ian Shield, 2008). Din acest 

punct de vedere, cultivarele de fasoliţă cu valoare mare a 

indexului suprafeţei foliare pot constitui o importantă sursă de 

bioenergie pentru solurile nisipoase. Bioenergia este, în 

principiu, energia obținută din biomasă, deoarece,  în timp ce 

cresc, plantele captează energie solară și dioxid de carbon cu 

care construiesc materia organică în care se stochează energia. 
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Studiile arată că utilizarea bioenergiei în UE s-ar putea dubla 

sau tripla fără a dăuna mediului şi fără a determina reducerea 

producţiei de alimente, de furaje sau de materii prime (Gorun 

Marian, 2013). Fiind o plantă leguminoasă, fasolița își 

formează pe rădăcini numeroase nodozități, în care se dezvoltă 

bacterii ce fixează azotul atmosferic. Determinările efectuate la 

cultivarele de fasoliţă aflate în faza de înflorit,  când activitatea 

simbiotică a plantei este maximă, au evidenţiat un număr de 

97-136,2 nodozităţi pe rădăcină,  cu valori mai mari  de 100 

nodozităţi/rădăcină la majoritatea. Literatura de specialitate 

menţionează sintetizarea pe cale simbiotică a 80,6% din azotul 

necesar nutriţiei plantei de fasoliţă cu ajutorul bacteriilor 

simbiotice din aceste nodozitati  (Gheorghe D., Şuteu 

G.E.,1988).
 

 

 

Tabelul 29. Variabilitatea indexului foliar şi numărului de 

nodozităţi formate pe rădăcină la cultivarele de fasoliţă 

Nr. 

var. 

Cultivarul Suprafaţa 

foliară a unei 

frunze (cm
2
) 

Indexul 

suprafeţei 

foliare 

I.S.F. 

Nr. nodozitati/ 

radacină 

1 Jiana 70,0 6,9 129,5 

2 Aura 54,0 5,0 114,8 

3 Ofelia  62,4 5,4 136,2 

4 D2-3a 66,5 5,3 115 

5 D3-5 59,1 4,6 102,8 

6 D4-1 56,6 5,8 119,2 

7 D4-4 59,7 5,6 125 

8 D5-3 58,5 5,8 119,4 

9 D2-b/93 70,1 6,7 111,6 

10 D3/93 65,3 6,1 100,4 
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11 D9/2001 63,4 6,1 103 

12 D12/2001 69,4 6,9 97 

13 D14/2001 56,7 5,4 99,2 

14 D8/2000 49,4 4,4 107,6 

15 D12/2000 69,3 6,5 117,6 

 

Determinările de biometrie reliefează o talie a plantei 

cuprinsă între 100,2 - 143,2 cm, şi o corelaţie pozitivă între 

aceasta şi perioada de vegetaţie a cultivarului de fasoliţă 

(Tabelul 30). Variabilitatea elementelor de productivitate 

subliniază valori cuprinse între 7 - 13,0 păstăi/plantă; 8,8 - 12,5 

boabe/păstaie şi o lungime a păstăii cuprinsă între 13,8 - 16,9 

cm. Condiţiile climatice au fost favorabile evoluţiei normale a 

primelor flori de fasoliţă care s-au format la capătul axelor 

florale, apărute dintr-unul din cei trei muguri aflaţi la axilele 

fiecărei frunze, astfel că s-a asigurat un mediu optim de 

polenizare a florilor şi apariţie ulterioară a păstăilor la acest 

nivel axial. Masa a 1000 boabe a înregistrat valori cuprinse 

între 147,5 - 205,5 g,  fiind un caracter genetic care a fost pus 

în evidenţă foarte bine, valorile înregistrate situându-se 

apropiate de valorile iniţiale urmărite în procesul de selecţie. 

De la germinaţie până la încheierea perioadei de vegetaţie, 

toate procesele vitale ale plantei s-au desfăşurat în condiţii de 

temperatură ridicate, de peste 10
o
C. Astfel, în perioada 2012 -

2014 cultivarele de fasoliţă şi-au încheiat perioada de vegetaţie 

în ultima decadă a lunii august, aceasta fiind cuprinsă între 94 -

111 zile. Suma temperaturilor medii zilnice înregistrate  în 

această perioadă
 

s-a situat în limitele 2044,4 - 2544,9
o
C, 

remarcându-se prin timpurietate de 12 - 17 zile la recoltare, 

faţă de soiul Jiana, următoarele  cultivare: Aura, Ofelia,  D4-1, 
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Aura 26. Reprezentarea grafică a perioadei de vegetaţie şi a 

sumei gradelor de temperatură necesare parcurgerii ciclului de 

vegetaţie a fasoliţei (Figura 12), evidenţiază că majoritatea 

cultivarelor de fasoliţă au un necesar mai mic de 2309,3
0
C, pe 

parcursul unei perioade de vegetaţie mai mică de 101 zile. 

Analiza greutăţii părţilor componente ale plantei de fasoliţă, 

efectuată la recoltarea plantei,  evidenţiază cu valoare mare a 

greutăţii totale a plantei, genotipurile: Jiana, D4-4, D5-3, 

D12/2000, D12/2001, Aura 26 (Tabelul 31). Procentul de 

boabe în păstaie, raportat la greutatea păstăilor, a variat în 

limitele 75 – 81,5%, cu valorile cele mai mari la  cultivarele 

care au înregistrat biomasă mică. Această analiză ne permite 

selectarea genotipurilor de fasoliţă care se vor folosi ca 

genitori în ameliorarea plantei, în funcţie de scopul urmărit în 

crearea soiurilor (boabe sau biomasă). 
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Tabelul 30. Variabilitatea elementelor de productivitate la cultivarele de fasoliţă 

experimentate în perioada 2012- 2014 la SCDCPN Dăbuleni 

Nr.var. Cultivarul Talia 

plantei 

(cm) 

Nr. 

păstăi 

/plantă 

Nr. 

boabe 

/ 

pastaie 

Lungimea 

păstăii 

(cm) 

MMB 

(g) 

Perioada 

de 

vegetaţie 

-zile- 

∑ oC 

1 Jiana 130,3 7,0 11,2 16,9 186 111 2544,9 

2 Aura 110,5 11,7 10, 7 15,1 190 95 2173,4 

3 Ofelia 120,7 12,67 11,0 15 185,5 99 2249,4 

4 D2-3a 110,3 11,47 10,9 15,5 168 101 2286,2 

5 D3-5 125,6 11,4 10,1 13,8 190 102 2328,6 

6 D4-1 130,3 9,2 10,9 14,1 189 97 2200,7 

7 D4-4 143,8 10,6 10,9 15,9 188 101 2299,2 

8 D5-3 100,2 10,8 11,4 14, 7 147,5 100 2282,1 

9 D2-b/93 125,3 12,5 10,7 15,8 153,5 100 2293,7 

10 D3/93 120,8 9,9 9,5 15,4 169 100 2288,1 

11 D9/2001 120,7 7,7 9,6 15,1 205,5 100 2294,0 

12 D12/2001 141,3 8,3 11 15,4 165 106 2429,4 

13 D14/2001 123,8 9,0 11,4 13,9 163,5 103 2359,9 



107 
 

14 D8/2000 100,4 10,5 10,1 15,4 183 106 2425,4 

15 D12/2000 143,2 7,4 8,8 14,2 183 107 2449,2 

16 Aura 26 115,2 13 12,5 15,3 188,5 94 2044,4 

Media 122,7 10,18 10,7 15,1 178,4 101 2309,3 

 

 
 

Figura 12. Perioada de vegetaţie şi suma gradelor de temperatură 

 necesara maturării 16 cultivare de fasoliţă  
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Tabelul 31. Greutatea diferenţiată pe părţi componente ale plantei de fasoliţă, în funcţie de 

cultivarele experimentate în anul 2012-2014 la SCDCPN Dăbuleni 

Nr. 

crt. 

Cultivarul Total 

greutate 

plantă g 

Greutatea părţi componente/plantă (g) (%) 

boabe 

în păstaie 
Rădăcina Tulpina + frunze Teci Boabe 

1 Jiana 178,8 20,0 140,3 4,7 15,3 77,3 

2 Aura 145 18,3 86,3 8,1 32,2 79,8 

3 Ofelia  140,4 16,3 86,5 6,8 30,7 81,5 

4 D2-3a 117,8 15,0 69,5 7,6 25,6 76,6 

5 D3-5 118,8 13,4 79 5,7 20,8 78,7 

6 D4-1 115,3 11,3 75,8 6,2 22,1 78,2 

7 D4-4 165,2 15,7 115,3 8,9 25,8 74,7 

8 D5-3 160,8 14,4 119 6,9 20,6 75 

9 D2-b/93 157,9 19,7 106,3 6,1 25,8 80,9 

10 D3/93 149,3 17,9 102,2 6,4 23 78 

11 D9/2001 137,5 13,3 88,3 5,7 23,1 80,3 

12 D12/2001 185,6 14,6 141,2 6,8 22,4 76,5 

13 D14/2001 124,1 14,2 79 6,7 24,2 78 

14 D8/2000 150,8 16,8 103,2 6,1 24,7 80 

15 D12/2000 181,4 19,5 138,7 5,8 17,4 75 

16  Aura 26 171 20,7 100,3 8,8 35,2 80,5 
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Între biomasa plantei, formată din tulpină şi frunze şi 

procesul de fructificare al plantei, evidenţiat prin greutatea 

păstăilor (teci + boabe), există o corelaţie semnificativ negativă 

(Figura 13). În procesul de ameliorare este foarte importantă 

cunoaştetrea acestor corelaţii, a legăturilor ce există între 

diferite caractere, cu scopul de a selecta genotipul pentru 

obiectivul urmărit în obţinerea unui soi (producţie de boabe 

sau cantitate de biomasă). 

 

 

 
 

Figura 13. Corelaţia dintre masa vegetativă şi productivitatea 

plantei la unele cultivare de fasoliţă  (2012-2014) 

 

Analiza a rezultatelor de producţie obţinute la cele 16 cultivare 

de fasoliţă studiate în condiţiile solurilor nisipoase, evidenţiază 

o variabilitate a producţiei în limitele 1602,7 – 2830,3 kg/ha, 

cu o medie de 2307 kg/ha (Tabelul 32). 
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Tabelul  32. Rezultate de producție obtinute la unele cultivare de fasoliță (2012-2014) 

Nr.var. Cultivarul Producţia 

(kg/ha) 

Diferenţa 

kg/ha fata de V1 % fata de V1 kg/ha fata de 

medie 

% fata de medie 

1 Jiana 1602,7 Mt. 1 100 -704,3
0
 69,5 

2 Aura 2603,7 1101,0*** 162,4 296,7 112,9 

3 Ofelia  2830,3 1227,6*** 176,5 523,3 122,7 

4 D2-3a 2683,3 1080,3*** 167,4 376,3 116,3 

5 D3-5 2420  817,3** 151 113,0 104,9 

6 D4-1 2331,7   729,0* 145,5 24,7 101,1 

7 D4-4 2407,7  805,0** 150,2 100,7 104,4 

8 D5-3 2219   616,3* 138,5 -88,0 96,6 

9 D2-b/93 2427   824,3** 151,1 120,0 105,2 

10 D3/93 2513  910,3** 156,8 206,0 108,9 

11 D9/2001 2044,3   441,6 127,6 -262,7 88,6 

12 D12/2001 1854   251,3 115,7 -453,0 80,4 

13 D14/2001 2143,7   541,0 133,8 -163,3 92,9 

14 D8/2000 2439   836,3** 152,2 132,0 105,7 

15 D12/2000 1758,7   156,0 109,7 -548,3 76,2 

16 Aura 26 2635 1032,3*** 164,4 328,0 114,2 

 Media 2307,0 x x Mt. 2 100 

DL 5% = 552,3kg/ha;    DL 1% = 744 kg/ha;     DL 0,1% = 988,7kg/ha 
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Comparativ cu soiul Jiana (1602,7 kg/ha), toate cultivarele de 

fasoliţă au înregistrat sporuri de producţie cuprinse în 

intervalul 9,7-76,5%. S-au remarcat prin diferenţe de producţie 

asigurate statistic ca foarte semnificativ, faţă de Jiana (1032,3-

1227,6 kg/ha) cultivarele: Ofelia, Aura, D2-3a, Aura 26. 

Comparativ cu media experienţei (2307 kg/ha), 10 cultivare de 

fasoliţă au înregistrat la recoltare sporuri de producţie  de 1,1 -

22,7 %, iar 6  au realizat producţii sub media experienţei. Faţă 

de medie, cu excepţia genotipului Jiana, care a înregistrat o 

diferenţă de producţie semnificativ negativă, toate celelalte 

cultivare s-au încadrat în limitele erorii experimentale.  

Analizând legătura funcţională dintre producţie şi  numărul de 

păstăi format pe plantă, la cele 16 cultivare de fasoliţă 

experimentate în perioada 2012-2014, se observă o corelaţie 

pozitivă, distinct semnificativă (r = 0,894**), care arată că 

odată cu creşterea numărului de păstăi  producţia de boabe 

obţinută înregistrează un trend ascendent  (Figura 14). 

Deasemenea există  o corelaţie distinct semnificativ negativă 

între producţia de boabe  şi perioada de vegetaţie (r = – 

0,735**). Analiza funcţională care există între valoarea 

indicelui suprafeţei foliare, în momentul fenofazei de înflorit şi 

producţia de boabe, subliniază o corelaţie distinct semnificativ 

negativă între cauză şi efect (Figura 15). Cu cât cultivarele de 

fasoliţă au dezvoltat un aparat foliar luxuriant, cu atât procesul 

de fructificare a plantei a fost mai scăzut, deoarece lumina nu a 

putut pătrunde la nivelul vexilului florii, condiţie esenţială în 

procesul de fecundare al polenului. 
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Figura 14. Corelaţii între producţia de boabe cu perioada 

de vegetaţie şi numărul de păstăi pe planta la cultivarele de fasoliţă 

 

 
Figura 15. Corelaţia dintre indicele suprafeţei foliare şi producţia 

de boabe la unele cultivare de fasoliţă  

 

In scopul evaluării potenţialului bioenergetic al culturii de 

fasoliţă a fost determinată pe componente (rădăcină, tulpină, 

păstăi fără boabe şi boabe) biomasa rezultată în urma recoltării 

plantei de fasoliță la 15 genotipuri studiate la SCDCPN 

Dăbuleni, în perioada 2012 - 2013. S-a calculat apoi conţinutul 

bioenergetic al producţiilor, folosind pentru producţia de boabe 

un echivalent energetic de 3,905 Mcal/kg, iar pentru biomasă 
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s-a luat referinţă 1 kg vrej soia = 3,684 Mcal/kg la substanţa 

uscată de  89%, (Tesu Ion, Vasile Baghinschi, 1984 ).  

Rezultate obtinute, arată că substanţa uscată a vrejurilor de 

fasoliţă în momentul recoltării a fost de 38- 45%, ca urmare a 

prezenței unei umidităţi mari în tulpină şi a prezenţei unui 

număr însemnat de păstăi verzi pe plantă, în special la 

genotipurile tardive (Jiana, D12/2001, D5-3, D8/2000, 

D15/2000). Ţinând cont de aceşti parametri, s-a calculat 

echivalentul energetic al vrejurilor de fasoliţă  obţinîndu-se 

valoarea de 1,86 Mcal/kg, care s-a folosit la calculul enegetic 

al biomasei obţinute la cele 15 genotipuri de fasoliţă. Analiza 

greutăţii părţilor componente ale plantei de fasoliţă la 

genotipurile experimentate reliefează cu valori mai mari de 

150 g/plantă genotipurile: D12/2000, Jiana, D5-3, D12/2000 şi 

D2-b/93 (Tabelul 33). Producţia de energie obţinută din 

producţia secundară (rădăcină, tulpină + frunză, teci, boabe) 

provine în mare parte din masa tulpinilor + frunze (61-89%).  

Aceste date se corelează negativ cu producţia de boabe 

obţinută şi pozitiv cu producţia de energie. Procentul de boabe 

în păstaie, raportat la greutatea păstăilor, variază în limitele 75 

– 80,7%, cu valorile cele mai mari la  genotipurile care au 

înregistrat biomasă mică, dar producţie de boabe mai mare. 

Această analiză ne permite selectarea genotipurilor de fasoliţă 

care se vor folosi ca genitori în ameliorarea plantei în funcţie 

de scopul urmărit în crearea soiurilor (boabe sau biomasă). 

Indexul suprafeţei foliare constituie de asemenea un parametru 

de apreciere a biomasei şi  bioenergiei obţinute (Tabelul 34). 

Substanţa uscaţă acumulată şi producţia  realizată sunt 

determinate de asimilaţia netă a totalităţii frunzelor şi a altor 

suprafeţe asimilatorii de pe unitatea de suprafaţă, iar  indexul 
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foliar reprezintă relaţia dintre suprafaţa foliară, care se 

formează pe o unitate de teren şi suprafaţa acestui teren.  

Astfel, la fasoliţă se detaşează printr-o valoare maximă a ISF 

de 6,28 soiul Jiana, ceea ce înseamnă 6,28 m
2
 suprafaţă foliară 

pe 1 m
2
 teren, urmat de genotipul D12/2001. Cele mai mici 

valori s-au înregistrat la D3-5, D8/2000, D4-4, Aura (ISF = 

4,31- 4,61). Se observă că suprafaţa foliară a plantelor 

oscilează în funcţie de genotip, diferenţiindu-se prin valori 

ridicate în general genotipurile care au înregistrat şi o cantitate 

mare de biomasă. Substanţa uscată a unei frunze, determinată 

în faza de înflorit, a avut valori cuprinse în limitele 14,8 -

17,7%. Soiul, alături de asolamentul şi rotaţia culturilor, de 

planta premergătoare, densitatea plantelor şi epoca de semănat, 

face parte dintre factorii care concură la creşterea producţiei de 

energie, dar care, practic, nu necesită un consum suplimentar 

de energie. Deşi efortul energetic iniţial la crearea unui soi este 

mare, odată cu răspândirea soiului creat revine foarte puţină 

energie consumată ca pondere din totalul producţiei 

suplimentare care se obţine, la care se adaugă circa 2% pentru 

recoltarea sporului de producţie. La cultura de fasoliţă  studiul 

a 15 genotipuri sub aspectul conţinutului energetic al 

producţiei de boabe înregistrate, reliefează comparativ cu 

martorul  Jiana, un spor de energie net cuprins între 743-3857 

Mcal/ha (Tabelul 35).  Pentru producerea energiei încorporate 

în producţia soiurilor de fasoliţă  concură elementele naturale: 

pămîntul, apa, aerul şi energia solară, care sunt practic oferite 

gratuit de natură şi sunt inepuizabile. 
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Tabelul 33. Greutatea diferenţiată pe părţi componente ale plantei de fasoliţă în funcţie de 

genotipurile experimentate în anul 2012 la SCDCPN Dăbuleni 

Nr. 

crt. 

Genotipul Total 

greutate 
plantă 

g 

Greutatea părţi componente/plantă 

-g- 

Părţi componente în 

păstaie (%) 

Rădacina Tulpina+ 

frunze 

Teci Boabe Boabe Teci 

1 Jiana 159 17 127 3,1 11,9 79,2 20,8 

2 Aura 141 17 87 8,1 28,9 78,3 21,7 

3 Ofelia  133 13 93 5,2 21,8 80,7 19,3 

4 D2-3a 92 9 66 4,2 12,8 75,5 24,5 

5 D3-5 107 10 74 5,1 17,9 77,8 22,2 

6 D4-1 96 8 63 5,4 19,6 78,4 21,6 

7 D4-4 123 11 90 5,5 16,5 75 25 

8 D5-3 158 15 126 4,3 12,7 74,6 25,4 

9 D2-b/93 151 20 103 5,5 22,5 80,6 19,4 

10 D3/93 134 15 99 4,7 15,3 76,7 23,3 

11 D9/2001 112 10 79 4,7 18,3 79,4 20,6 

12 D12/2001 197 15 162 4,8 15,2 76,1 23,9 

13 D14/2001 129 14 94 4,9 16,1 76,5 23,5 

14 D8/2000 125 13 86 5,5 20,5 78,1 21,1 

15 D12/2000 162 20 124 4,3 13,7 75,8 24,2 



116 
 

Tabelul 34. Variabilitatea indexului foliar și a unor indici 

fiziologici la genotipurile de fasolita experimentate în anul 

2012 la SCDCPN Dăbuleni 

Nr. 

crt. 

Genotipul Suprafaţa 

unei frunze 
cm2 

ISF Apa 

% 

S.U 

% 

1 Jiana 71,55 6,28 83,9 16,1 

2 Aura 51,31 4,61 82,5 17,5 

3 Ofelia  67,89 5,06 83 17 

4 D2-3a 77,42 5,42 84,2 15,8 

5 D3-5 59,46 4,31 85 15 

6 D4-1 56,59 5,45 83,5 16,5 

7 D4-4 54,46 4,42 82,5 17,5 

8 D5-3 54,93 4,93 82,7 17,3 

9 D2-b/93 68,26 5,85 82,3 17,7 

10 D3/93 64,81 5,39 82,7 17,3 

11 D9/2001 64,79 5,56 82,3 15,7 

12 D12/2001 66,02 5,92 85,2 14,8 

13 D14/2001 56,52 4,70 83,7 16,3 

14 D8/2000 51,12 4,38 84,2 15,8 

15 D12/2000 66,76 5,29 84,2 15,8 

 

Alegerea corectă a genotipului poate conduce la 

reducerea consumului de energie pe kg cu pâna la 40,5%, 

comparativ cu martorul Jiana. Analizând consumul de energie 

pe kilogramul de fasoliţă obţinut, se remarcă cu cel mai scăzut 

consum de  59,5% soiul Ofelia şi prin cel mai mare consum de 

energie linia D12/2001 cu 88,1%, raportate la consumul 

energie al martorului, de de 100%. Consumul de energie 

specific pe kilogramul de fasoliţă se corelează negativ cu 

producţia de boabe obţinută. 
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Tabelul 35. Determinarea conținutului energetic la 

producția de boabe obținută la unele genotipuri de fasoliţă  

Nr. 

crt. 

Genotipul Producţia de boabe Spor de energie 

(Mcal/ha) 

Consum 

de energie 

pe kg (%) Kg/ha Mcal/ha brut net 

1 Jiana 1452 5670 Mt. Mt. 100 

2 Aura 2341 9142 3472 3402 62,5 

3 Ofelia  2460 9606 3936 3857 59,5 

4 D2-3a 2261 8829 3159 3095 64,7 

5 D3-5 2150 8396 2726 2671 68,0 

6 D4-1 1944 7591 1921 1883 75 

7 D4-4 2183 8525 2855 2798 66,9 

8 D5-3 2023 7900 2230 2185 72,2 

9 D2-b/93 2322 9067 3396 3328 63 

10 D3/93 2183 8525 2855 2797 66,9 

11 D9/2001 1944 7591 1921 1882 75,1 

12 D12/2001 1646 6428 758 743 88,4 

13 D14/2001 2170 8473 2803 2747 67,4 

14 D8/2000 2143 8368 2698 2644 68,1 

15 D12/2000 1877 7330 1660 1627 77,7 

1 kg fasoliță = 3,905 Mcal 

Sub aspectul conţinutului energetic al biomasei de 

fasoliţă (Tabelul 36) se detaşează printr-o producţie mare de 

bioenergie cuprinsă între limitele 5405 - 67629 Mcal/ha 

genotipurile: D12/2001, D12/2000, Jiana şi D5-3. Comparativ 

cu martorul, Jiana, care a înregistrat 54728 Mcal/ha, la 

majoritatea genotipurilor s-a obţinut o producţie mai mică  de 

energie. Sporul net de energie a avut valori cuprinse între: -

26308  Mcal/ha şi 12901 Mcal/ha. Se observă că la majoritatea 

genotipurilor sporul de energie net este egal cu cel brut, 

deoarece doar două genotipuri de fasoliţă  au înregistrat spor 
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de energie la care s-a aplicat 2% cu recoltarea. La celelalte 

genotipuri acest indicator a avut valoare negativă. Cel mai 

mare spor de energie netă s-a realizat la D12/2001, care a 

determinat o reducere a consumului de energie pe kg cu 18%, 

comparativ cu Jiana. Dezvoltând o masă vegetativă mai 

bogată, cele două genotipuri de fasoliţă: D12/2001 şi 

D12/2000 pot constitui material biologic pentru selecţia de 

genitori folosiţi la crearea soiurilor de fasoliţă  cu destinaţie 

furaj sau îngrăşământ verde.  

Tabelul 36. Determinarea producției de bioenergie  

obținută la recoltarea unor genotipuri de fasoliţă studiate 

la Dăbuleni 

Nr. 

crt. 

Genotipul Producţia de vrej* Spor de energie 

(Mcal/ha) 

Consum 

de 

energie 

pe kg 

(%) 

Kg/ha Mcal/ha brut net 

1 Jiana 29424 54728 Mt. Mt. 100 

2 Aura 22406 41675 -13053 -13053 131 

3 Ofelia  22242 41370 -13358 -13358 132 

4 D2-3a 15832 29447 -25281 -25281 186 

5 D3-5 17820 33145 -21583 -21583 165 

6 D4-1 15280 28420 -26308 -26308 192 

7 D4-4 21300 39618 -15110 -15110 138 

8 D5-3 29060 54051 -677 -677 101 

9 D2-b/93 25700 47802 -6926 -6926 114 

10 D3/93 23740 44156 -10572 -10572 124 

11 D9/2001 18740 34856 -19872 -19872 157 

12 D12/2001 36360 67629 12901 12643 82 

13 D14/2001 22580 41998 -12730 -12730 130 

14 D8/2000 20900 38874 -15854 -15854 141 

15 D12/2000 29660 55167 439 430 99 
1 kg vrej soia (s.u.- 89%) = 3,684 Mcal/kg 

1 kg vrej fasolita (s.u. – 45%) = 1,86 Mcal/kg 

  *rădăcină + tulpină + Frunze + păstăi, fără boabe 
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VII. POTENȚIALUL BIOLOGIC AL PLANTEI DE 

FASOLIȚĂ ÎN FUNCȚIE DE FACTORII 

TEHNOLOGICI 

7.1. Regimul de fertilizare  

          În cadrul agriculturii intensive, care reclamă obținerea de 

producții mari în condițiile menținerii fertilității solului, 

importanța utilizării îngrășămintelor chimice este de 

necontestat. Rezultatele obținute pe plan mondial 

demonstrează că fertilizarea contribuie cca. 40% la creșterea 

recoltelor pe unitatea de suprafață, iar  rezultatele obținute în 

diferite țări ale lumii sunt corelate cu cantitățile de 

îngrășăminte (Hera Cr. și colab., 1984, Reta Drăghici, 2005,  

2007). Pe măsură ce tehnologiile de cultură au evoluat, iar 

arealele cultivate s-au extins și în zonele cu terenuri nisipoase, 

unde până recent s-au practicat sisteme de agricultură 

extensivă, la plante au fost semnalate carențe de nutriție, ca 

urmare a unei fertilizări neraționale. Fără o fertilizare 

corespunzătoare nu se poate realiza valorificarea potențialului 

productiv al noilor organisme biologice create de geneticieni și 

amelioratori. Rezultatele de cercetare au arătat că atunci când 

în plantă un singur element nutritiv este deficitar recolta este 

limitată, deși celelalte elemente sunt în cantități adecvate (Hera 

Cr., Borlan Z., 1980). Cu toate că fasolița este o plantă puțin 

pretențioasă la fertilitatea naturală a solului, totuși problema 

fertilizării a fost abordată în mai multe țări, în scopul obținerii 

de producții mari și stabile (Tvetaeva M.E. în SUA, 1963, 

Zăvoi A., 1967 și Drăghici Reta, 1999 în România, Singh S.R., 

Rachie K.O., 1985, Allen J.R. și Obura R.K., 1993 – în țările 

Africii). Cercetările inițiate în perioada 1989 - 1991 la cultura 
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de fasoliță, în condițiile solurilor nisipoase irigate de la 

SCDCPN Dăbuleni (Drăghici Reta, 1999), au urmărit 

realizarea unui echilibru nutritiv în sol, încât concentrația și 

raportul în care trebuie să se găsească simultan diferiții ioni 

nutritivi din soluția solului să corespundă cu satisfacerea 

cerințelor biologice ale plantelor de fasoliță în diferite faze de 

vegetație.  

Din punct de vedere al asigurării elementelor nutritive necesare 

nutriţiei plantelor de fasoliţă nisipurile şi solurile nisipoase se 

caracterizează prin fertilitate naturală scăzută, determinată de 

conţinutul redus în materie organică şi elemente fertilizante. 

Adeseori pe aceste terenuri se manifestă carenţă de 

microelemente, in special de zinc şi magneziu (Baniţă P., şi 

colab.1981). În cadrul agriculturii intensive, care reclamă 

obţinerea de producţii mari, în condiţiile menţinerii fertilităţii 

solului, importanţa utilizării îngrăşămintelor chimice este de 

necontestat. Plantă leguminoasă care îşi sintetizează pe cale 

simbiotică 80,6% din azotul necesar nutriţiei (Gheorghe D., 

Şuteu G.E., 1988,1991), fasoliţa are nevoie de cantităţi mici 

din acest element (30 kg N/ha), la începutul vegetaţiei până la 

instalarea activităţii microbiene în sol în scopul desfăşurării 

normale a metabolismului plantei. Aplicarea unei doze mai 

mari de azot determină creşteri vegetative ale plantei, în 

detrimentul fructificării, vegetaţia bogată a plantei împiedicând 

pătrunderea razelor solare pe partea inferioară a vexiului florii, 

condiţie esenţială în procesul fecundării florilor şi al maturării 

uniforme a păstăilor. 

Pe terenurile nisipoase apar adesea dereglări ale regimului 

fosforului din sol, ca urmare a folosirii dozelor mari de azot  la 

culturile din asolament, doze ce determină acidifierea solului 
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prin creşterea conţinutului de aluminiu, mangan şi fier, 

elemente ce blochează mobilitatea fosforului. Rezultatele 

obţinute în cercetare evidenţiază rolul fosforului, în doză de 40 

kg P2O5/ha, în procesul de fructificare şi în creşterea MMB-

ului la fasoliţă, ca urmare a implicării acestui element în 

mărimea sprafeţei foliare şi în capacitatea fotosintetică a 

plantei. În ceea ce privesc cerinţele plantei faţă de potasiu 

rezultatele obţinute arată că cele mai mari producţii s-au 

obţinut prin aplicarea a 80 kg K2O/ha, fasoliţa ca orice 

leguminoasă prezentând simptome de carenţă datorită 

insuficienţei acestui element, pe care îl asimilează mai slab. 

Cercetările efectuate de Adela Staicu şi Mitrea I., (1988) la 

cultura de fasoliţă scot în evidenţă creşterea procentului de 

proteină din bob sub influenţa fertilizării cu azot şi fosfor. În 

condiţii de neirigare îngrăşămintele aduc sporuri de producţie 

numai în anii cu precipitaţii bine repartizate în perioada 

înfloririi, pe când în anii secetoşi nu aduc nici un spor (Zăvoi 

A.,1967). Cercetările efectuate la Staţiunea Centrală Bechet în 

perioada 1964-1968, la neirigat evidenţiază sporuri de 

producţie de 655-803 kg/ha la fertilizarea fasoliţei cu N36 P64 

K60 şi N48 P32K30 + 20 t/ha gunoi (Pop L.,  Matei I., 

Chichea I., 1977). Datorită compoziţiei mineralogice şi a 

conţinutului scăzut în humus rezervele de microelemente pe 

solurile nisipoase sunt foarte mici şi se epuizează rapid în 

condiţii de irigare.  Cercetările efectuate în perioada 1989-

1991 evidenţiază efectul superior asupra cantităţii şi calităţii 

producţiei de fasoliţă, al fertilizării la sol şi plantă cu Mo, Zn, 

Mg, (Drăghici Reta şi colab.,1994), (Tabelul 37). 
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Tabelul 37. Influenţa fertilizării cu microelemente asupra cantităţii şi calităţii producţiei 

de boabe la fasoliţa cultivată pe un agrofond de N30P40K80 (1989 - 1991) 

Microelemente aplicate Producţia Proteina brută 

Sub

stan

ţă 

acti

vă 

Substanţă brută kg/ha Dif. 

kg/ha 

% Dif. 

% 
denumire kg/ha mod de 

aplic. 

Fără microelemente   2120 Mt. 21,75 Mt. 

Mo Molibdat de amoniu 0,5 sol 2756 636** 21,95 0,2 

B Acid boric 11 sol 1550 -570
oo

 22,41 0,66 

Mg Sulfat de magneziu 20 sol 2175 55 22,08 0,33 

Zn Sulfat de zinc 20 sol + plantă 2546 426* 23,53 1,78* 

Mo Molibdat de amoniu 0,5 sol + plantă 3018 898*** 21,58 0,17 

Mg Sulfat de magneziu 20 sol + plantă 2493 373 24,12 2,37** 

B Acid boric 11 sol + plantă 1788 -332 22,41 0,66 

 DL5%=    380  1,69 

 DL1%=    507  2,25 

 DL0,1%=    664  2,95 
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             Borul experimentat în doză de 11 kg acid boric/hectar, 

echivalentul a 1,87 kg B/ha, a manifestat efect fitotoxic pentru 

plante. Cercetările ulterioare, efectuate în perioada 1992-1994 

arată că suplimentarea elementelor nutritive prin fertilizări 

foliare cu Folifag 1 % în faza de 3 - 5 ramificaţii ale plantei au 

determinat sporuri de producţie de 12 - 14 % faţă de 

nefertilizat foliar, favorizând o bună absorbţie a elementelor 

nutritive în plantă şi transferarea lor în bob (Drăghici R., şi 

colab., 1997). Bacterizarea seminţei cu biopreparatul Nitragin 

care conţine bacteriile specifice fasoliţei, are efecte favorabile 

asupra nivelului producţiei. Rezultatele obţinute la SCDCPN 

Dăbuleni, în perioada 1989  -  1991 evidenţiază realizarea unor 

sporuri de producţie de 28,3  -  38,5 % faţă de nebacterizat prin 

tratarea seminţei cu tulpinile bacteriene FS-27, FS-24 şi FS-26. 

Au fost utilizate 4 flacoane/ha Nitragin (Drăghici R.,1995). 

Deşi este o plantă puţin pretenţioasă la fertilitatea naturală a 

solului, prin cercetările efectuate de Drăghici Reta şi colab. în 

perioada 1992 - 1994, se evidenţiază obţinerea de sporuri de 

producţie prin aplicarea îngrăşămintelor (Tabelul 38). 

Cultivată pe un psamosol cu însuşiri fizico-chimice deficitare 

(conţinut ridicat de nisip grosier de 74,3%, procent foarte 

scăzut în argilă cuprins între 2,5 - 3%, conţinut  sub 1% în 

materie organică,  porozitate şi aeraţie foarte mare), planta de 

fasoliţă a răspuns pozitiv la fertilizarea radiculară şi foliară. 

Analizând influenţa fertilizării cu NPK asupra producţiei de 

boabe s-a evidenţiat rolul nutriţiei plantei în formarea 

elementelor de productivitate.  
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Tabelul 38. Influenţa fertilizării cu azot, fosfor şi potasiu 

asupra producţiei de boabe la fasoliţă ( 1992 - 1994) 

Varianta Nr. 

păstăi 

MMB Producţia de boabe 

 /plantă (g) kg/ha % Dif. 

(kg/ha) 

Semnificația 

N0P0K0 7,9 166,2 1728 100,0 Mt. Mt. 

N0P40K80 8,9* 169,7 2226 128,8 498 *** 

N30P40K80 10,7*** 173,5* 2578 149,2 850 *** 

N60P40K80 7,7 170,5 1985 114,9 257 *** 

DL5%= 0,9 6,4   102  

DL1%= 1,2 8,7   138  

DL0,1%= 1,6 11,4   184  

 

În perioada 2011 - 2012 în cadrul unui proiect de colaborare 

bilaterală cu China a fost organizat un experiment privind 

fertilizarea chimică și foliară la unele plante specifice solurilor 

nisipoase. Rezultatele de producţie obţinute la fasoliță, 

subliniază realizarea unui spor de producţie, comparativ cu 

martorul nefertilizat, de 31% la aplicarea formulei de 

fertilizare N60P0K0 şi de 48% la fertilizarea cu N60P60K60 

(Tabelul 39).  

 

Tablelul 39. Influența ferilizării radiculare  

asupra producției de fasoliță 

No. Doze de 

NPK 

Producția de fasoliță Diferența față de martor 

Kg/ha % kg/ha Semnificația 

1 N0P0K0 1705,5 100 Mt. Mt. 

2 N60P0K0 2228 131 522,5 ** 

3 N60P60K60 2534,1 148 828,6 *** 

DL 5% - 242 kg/ha 

DL 1% - 451 kg/ha 

DL 0,1% - 750,5 kg/ha 
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Rezultatele obținute sub influența fertilizării foliare, scot în 

evidență importanța nutriției cu microelemente alături de 

macroelementele conținute în cele 4 tipuri de îngrășăminte 

foliare testate (Tabelul 40). Aplicarea a două fertilizări foliare 

la fasoliţă, în fazele de  4 - 5 frunze adevărate  și de 3 - 5 

ramificaţii ale plantei, cu produsul Green Plant, care are în 

compoziţia sa  N9P45K15 + 6 microelemente a determinat 

obţinerea celei mai mari producţii (2347 kg/ha), sporul faţă de 

nefertilizat foliar fiind foarte semnificativ. Rezultatele obţinute 

subliniază cu cel mai bun efect aplicarea foliară a fertilizanţilor 

care au în compoziţia lor cel mai mic conţinut de azot. 

Concentrația mai mare de azot din fertilizanții foliari aplicați în 

vegetație a influențat semnificativ creșterile vegetative în 

detrimentul creșterilor productive, respectiv formarea păstăilor. 

Analizând influenţa fertilizării foliare asupra producţiei de 

boabe obţinute, se constată sporuri de producţie diferenţiate în 

funcţie de agrofond, remarcându-se fertilizarea de bază cu 

NPK (Tabelul 41). Din interacţiunea celor doi factori studiaţi 

(fertilizare radiculară şi fertilizare foliară), nivelul maxim al 

producţiei de boabe de 2757 kg/ha s-a înregistrat la fertilizarea 

cu N60P60K60 + Green Plant (9-45-15+6 microelemente). 

Fertilizarea foliară a adus sporuri de producţie asigurate 

statistic la agrofondurile de N0P0K0  şi N60P0K0.  
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Tabelul 40. Influența fertilizării foliare asupra 

 producției de boabe obținută la fasoliță (2011-2012) 

Nr. 

crt.  

Îngrășământ foliar Producția Diferența față de martor 

Îngrășământ 

foliar 

Compoziție îngrășămînt foliar 

(N-P-K + microelemente) 

kg/ha % Kg/ha Semnificația 

1 Nefertilizat 

foliar 

- 1875,3 100 Mt. Mt. 

2 Green Plant  26-5-12+Zn 2083,3 110 208,0 - 

3 Green Plant  20-20-20+ microelemente 2230,5 119 355,2 ** 

4 Green Plant  9-45-15+6 microelemente 2347 125 471,7 *** 

5 Timasol  15-15-30+13 microelemente 2243,5 120 368,2 ** 

DL 5% - 233,5 kg/ha 

DL 1% - 317,5 kg/ha 

DL 0,1% - 423 kg/ha
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Tabelul 41. Influența fertilizării radiculare și foliare  

 asupra producției de boabe obținută la fasoliță (2011-2012) 

Varianta de fertilizare Producția Diferența față de martor 

Nr. 

var.  

Fertilizare  

radiculară 

Fertilizare  foliară kg/ha % Kg/ha Semnificația 

Îngrășământ foliar Compoziție îngrășămînt foliar 

(N-P-K + microelemente) 

1 N0P0K0 Nefertilizat foliar - 1262,5 100 Mt. Mt. 

2 Green Plant  26-5-12+Zn 1811,5 143 549 * 

3 Green Plant  20-20-20+microelem 1964 156 701,5 ** 

4 Green Plant  9-45-15+6 microelem 1791,5 142 529 ** 

5 Timasol  15-15-30+13 microelem 1699 135 436,5 * 

6 N60P0K0 Nefertilizat foliar - 1976,5 100 Mt. Mt. 

7 Green Plant  26-5-12+Zn 2069,5 105 92,52 - 

8 Green Plant  20-20-20+microelem 2215 112 238,5 - 

9 Green Plant  9-45-15+6 microelem 2492,5 126 515,5 ** 

10 Timasol  15-15-30+13 microelem 2386,5 121 410 ** 

11 N60P60K60 Nefertilizat foliar - 2387 100 Mt. Mt. 

12 Green Plant  26-5-12+Zn 2369 99 -18 - 

13 Green Plant  20-20-20+microelem 2512,5 105 125,5 - 

14 Green Plant  9-45-15+6 microelem 2757 116 370 - 

15 Timasol  15-15-30+13 microelem 2645 111 258 - 

DL 5% - 408 kg/ha 

DL 1% - 554,5 kg/ha 

DL 0,1% - 740 kg/ha 
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Analizând legătura funcţională dintre producţie obţinută la 

fasoliță şi fotosinteza medie zilnică înregistrată în cele 15 

variante de fertilizare subliniază o corelaţie pozitivă,   fenomen 

reliefat foarte bine cu ajutorul funcției polinomiale de gradul 2, 

al cărui coeficient r = 0,934
**

 subliniază o corelaţie distinct 

semnificativă între cauză şi efect (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Corelația producției de fasoliță cu rata fotosintezei 

înregistrată în diferite variante de fertilizare 

 

Producţia de boabe obţinută la fasoliţă în diferite variante de 

fertilizare s-a corelat distinct semnificativ pozitiv cu numărul 

de păstăi/plantă şi numărul de boabe în păstaie (Figura 17). 
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Figura 17  Corelații între producția de boabe  și elementele de 

productivitate ale plantei de fasoliță  

 

7.2. Semănatul  

a) Epoca de semănat. Rezultatele obţinute pe nisipuri 

neirigate de către Zăvoi A., (1967), arată că semănatul fasoliţei 

trebuie realizat după ce timpul a devenit stabil şi cu 

temperaturi minime mai mari de 10 – 12 
o
C, înregistrate 

obişnuit în prima decadă a lunii mai. 

Cercetările efectuate de Drăghici Reta, în perioada 1989 - 1998 

la soiurile de fasoliță Jiana și Aura evidențiază că pentru o 

răsărire de 84 - 100%  soiul Jiana are nevoie de 30,8 - 47,8 
o
C 

biologic active în aer, iar soiul Aura are nevoie de cca 47,6 - 

72,0 
o
C biologic active, temperaturi care se înregistrează de 

obicei în perioada 21 aprilie - 10 mai, la soiul Jiana şi în 

perioada 4 - 8 mai la soiul Aura (Tabele 42,43). 
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Tabelul 42. Influenţa epocii de semănat asupra producţiei de boabe la soiul Jiana (1989 - 

1991) 

Epoca de semănat (Temp. 

înreg. în sol la 10 cm, ora 7  

cu tendinţă de creştere) 

Nr. mediu 

de zile de 

la semănat 
la răsărit 

 

% plante la: 

 

Producţia 

răsărire recoltare kg/ha Dif. kg/ha s% 

8 
o
C 19,0 19-63 12-32 954 Mt. 50,3 

la 7 zile de la epoca I 13,7 52-72 15-57 1211 257 55,1 

la 14 zile de la epoca I 11,0 65-81 46-72 1860 906*** 22,9 

la 21 zile de la epoca I 8,6 84-98 61-96 2370 1416*** 19,4 

la 28 zile de la epoca I 6,0 96-100 94-96 2178 1224*** 14,4 

Data primei epoci: 31.III.'89  DL5%= 404  

 04.IV.'90  DL1%= 582  

 18.IV.'91                     DL0,1%= 886  
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Tabelul 43. Influenţa epocii de semănat asupra producţiei de boabe la soiul Aura ( 1996 - 

1998) 

Epoca de semănat (Temp. înreg. în 

sol la 10cm, ora 7 
cu tendinţă de creştere) 

Nr. mediu 

de zile de 
la semănat 

la răsărit 

 

% plante la: 

 

Producţia 

răsărire recoltare kg/ha Dif. kg/ha s% 

10 
o
C 12,6 43-80 36-77 1539 Mt. 58,2 

la 7 zile de la epoca I 12,0 64-88 60-85 2126 587* 28,2 

la 14 zile de la epoca I 9,6 85-100 78-94 2572 1033** 6,9 

la 21 zile de la epoca I 7,6 90-100 87-95 2526 987** 14,1 

la 28 zile de la epoca I 8,3 88-100 86-98 2131 952** 30,9 

Data primei epoci: 24.IV.'96  DL5%= 535  

 22.IV.'97  DL1%= 770  

 20.IV.'98                     DL0,1%= 1132  
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Coeficienții de corelație (rJiana= 0,959*; rAura=0,994**), 

stabiliți cu ajutorul funcțiilor polinomiale de gradul II, indică o 

strânsă legătură între epoca de semănat și producția de boabe 

obținută (Figura 18), Coeficienții de determinare (CD) arată că 

epoca de semănat are o influență de 92-98,8% asupra 

rezultatelor de producție.   

 

 
 

Figura 18. Corelația dintre epoca de semănat și producția de boabe 

obținută la fasoliță 
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Când semănatul se realizează timpuriu procentul de plante 

răsărite este redus, ca urmare a apariţiei de temperaturi scăzute 

în perioada germinării, temperaturi care determină încolăcirea 

axei hipocotile, putrezirea radicelei sau chiar perturbarea 

geotropismului rădăcinii, care, uneori, se îndreaptă către 

suprafaţă unde temperatura creşte brusc ziua. De asemenea 

plantele răsărite după o perioadă mai lungă de timp în care 

temperaturile au fluctuat în jurul valorii de 10
o
C, sunt mai 

firave, comparativ cu cele răsărite în condiţii de temperaturi 

optime. Numărul de zile de la semănat la răsărit variază atât în 

funcţie de mărimea temperaturii realizate în sol cât şi de 

stabilitatea ei în acest interval în jurul valorii de 14,3 - 19,7
o
C. 

Prin semănatul fasoliţei în epoca optimă (21 aprilie - 10 mai - 

la soiul Jiana şi 4 - 8 mai la soiul Aura) se obţin cele mai mari 

producţii de boabe 2370 - 2572 kg/ha. 

b) Densitatea de semănat. Problema densității plantelor, a 

relației soi-sol-climă și agrotehnică are o importanță cu atât 

mai mare cu cât realizarea ei optimă, adică asigurarea unui 

număr optim de plante la unitatea de suprafață, stă la baza 

obținerii unei producții sporite cu cheltuieli suplimentare 

minime (Sipoș Gh. și colab., 1981). Cercetările efectuate la 

cultura de fasoliţă subliniază legătura strânsă dintre soi şi 

spaţiul de nutiţie al plantei (Robertson B.M., 1985, Drăghici 

Reta, 2000). Competiția dintre plante pentru energia solară, 

apă și elemente nutritive accesibile plantelor vecine, care se 

manifestă în special în cursul dezvoltării sistemului foliar și al 

sistemului radicular, este de mare însemnătate pentru zona 

solurilor nisipoase. Pe aceste terenuri plantele trebuie să 

asigure o umbrire a suprafeței în grad cât mai mare, pentru a 

feri nisipul de supraîncălzire și în același timp spațiul ce revine 
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unei plante să-i  asigure apa și substanțele minerale în cantități 

suficiente unei bune dezvoltări (Zăvoi A., 1966). Cercetările 

efectuate în perioada 2004 – 2006 au urmărit implicaţiile 

spaţiului de nutriţie în creşterea şi dezvoltarea plantelor la 

genotipurile de fasoliţă Ofelia şi D2 – b/93, comparativ cu 

martorul Aura. Determinările privind concentraţia sucului 

celular (Tabelul 44) evidenţiază creşterea valorii acestuia odată 

cu creşterea intensităţii transpiraţiei în variantele cu un număr 

mare de plante la unitatea de suprafaţă. Determinările efectuate 

arată posibilitatea de apărare a plantelor împotriva secetei, prin 

creşterea forţelor osmotice în condiţii de umiditate insuficientă. 

Concentraţia sucului vacuolar, determinată refractometric, 

evidenţiază, în faza de 3-4 ramificaţii ale plantei, valori 

cuprinse între 7,9-9,0% la soiul Aura, între 7,5 - 8,9% la soiul 

Ofelia şi 7,0 - 8,4% la linia D2-b/93. În faza de înflorit 

concentraţia sucului vacuolar înregistrează creşteri de până la 

9,4 - 11,3% la soiul Aura, 8,0 - 9,9% la soiul Ofelia şi 9,0 - 

10% la linia  D2- b/93, ca urmare a accentuării condiţiilor de 

stres. 

 

Tabelul 44. Valorile concentraţiei sucului celular (%)  la 

fasoliţă, în funcţie de genotip şi spaţiul de nutriţie al plantei  

Nr. 

boabe 

germina

bile/m
2 

Aura Ofelia D2-b/93 

3-5 

ramificaţii 

ale plantei 

înflorit 3-5 

ramificaţii 

ale plantei 

înflorit 3-5 

ramificaţii 

ale plantei 

înflorit 

10 8,9 9,4 7,5 8,0 7,0 9,0 

15 7,9 10,0 7,8 8,0 7,8 9,4 

20 8,2 10,2 7,8 8,4 8,1 9,5 

25 8,8 11,3 8,6 9,2 8,4 10,9 

30 9,0 11,0 8,9 9,9 8,0 10,8 
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Analizând influenţa mărimii spaţiului de nutriţie asupra unor 

determinări biometrice (Tabelul 45) se observă diferenţieri ale 

taliei plantei şi a înălţimii minime de inserţie a păstăilor pe 

plantă, cu creşteri ale valorii acestora odată cu creşterea 

densităţii plantelor. La soiul Aura  talia plantei a oscilat între 

107,9 - 129,9 cm, iar înălţimea minimă de inserţie a păstăilor 

între 24,0  –  27,7 cm; la soiul Ofelia talia plantei a oscilat între 

113,8  - 132,8cm, iar înălţimea minimă de inserţie a păstăilor a 

înregistrat valori cuprinse  între 22,8  - 28,6cm; la linia D2-b/93 

plantele au avut o înălţime cuprinsă între 102,5  - 131,5cm, iar 

păstăile au fost inserate pe plantă începând de la 24,1 cm până 

la 29,2cm. Determinările efectuate asupra numărului de 

păstăi/plantă au evidenţiat o legătură strânsă între acest 

element de productivitate şi mărimea spaţiului de nutriţie. 

Creşterea densităţii plantelor până la 30 b.g./m
2
 a condus la 

scăderea numărului de păstăi pe plantă la cele trei genotipuri 

experimentate, de la 8,4  - 9,9 păstăi înregistrate prin 

semănatul a 10 b.g./m
2
 până la 6,3 - 7,2 păstăi pe plantă 

înregistrate prin semănatul a 30 b.g./m
2
. Valorile maxime s-au 

înregistrat la soiul Ofelia  (7,2 - 9,9 păstăi/plantă).  Numărul de 

boabe în păstaie a oscilat între 8,1 - 9,7 boabe/păstaie la soiul 

Aura, între 8,1 - 9,5 boabe/păstaie la soiul Ofelia şi între 7,8-

9,4 boabe/păstaie la linia D2 –b/93, în funcţie de densitate.  S-a 

înregistrat o uşoară creştere a numărului de boabe în păstaie 

până la desimea de 15 bg./m
2
, după care acesta începe să scadă 

semnificativ. Mărimea spaţiului de nutriţie a influenţat 

procesele de creştere şi dezvoltare ale plantei, cu implicaţii 

asupra nivelului producţiei obţinute (Tabelul 46). Comparativ 

cu semănatul la 10 b.g./m
2
 când s-a înregistrat 1814 kg/ha, se 

observă creşterea producţiei de boabe cu 151 - 483 kg/ha prin 
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creşterea desimii plantelor. S-au înregistrat, comparativ cu 

această variantă, diferenţieri de producţie foarte semnificative 

de 483 kg/ha prin semănatul a 25 b.g./m
2
. Depăşirea acestei 

densităţi a condus la scăderea producţiei de boabe. Cercetările 

privind interacţiunea genotip – spaţiul de nutriţie, au scos în 

evidenţă producţii cuprinse între 1600 – 2451 kg/ha, maximul 

fiind realizat de soiul Ofelia (Figura 19). S-a remarcat creşterea 

producţiei de boabe până la realizarea densităţii de 20 b.g./m
2
 

la soiul Ofelia şi până la realizarea densităţii de 25 b.g./m
2
 la 

genotipurile Aura şi D2-b/93. Analizând influenţa densităţii 

plantelor în cadrul fiecărui genotip, faţă de realizarea a 10 

bg./m
2
, s-au înregistrat diferenţieri de producţie asigurate 

statistic până la realizarea densităţii de 25 bg./m
2
, la 

genotipurile Aura şi D2 – b/93 şi 20 b.g./m
2 

la soiul Ofelia. 

Creşterea desimii plantelor peste aceste limite a determinat 

scăderea producţiei de boabe.  

    

Tabelul  45. Determinări morfologice şi de productivitate la 

unele genotipuri de fasoliţă   

în funcţie de spaţiul de nutriţie al plantei  

Varianta Talia 

plantei 
(cm) 

Înălţimea 

minimă  de 
inserţie a 

păstăilor 

(cm) 

Nr. păstăi/ 

plantă 

 

Nr. boabe/ 

păstaie genotipul nr. boabe 

germinabile/ 

m2 

Aura 10 107,9 24,0 8,4 9,6 

15 116,7 25,4 8,1 9,7 

20 121,1 26,0 7,9 9,4 

25 125,7 27,1 7,7 8,5 

30 129,9 27,7 6,3 8,1 

Ofelia 10 113,8 22,8 9,9 9,3 

15 119,7 25,5 9,6 9,5 

20 121,0 27,2 9,2 9,2 
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25 126,5 27,8 8,5 8,2 

30 132,8 28,6 7,2 8,1 

D2-b/93 10 102,5 24,1 9,2 9,2 

15 117,3 24,1 9,3 9,4 

20 116,7 27,2 8,6 9,0 

25 124,8 27,2 7,4 8,4 

30 131,5 29,2 6,6 7,8 

 

Tabelul 46. Semnificaţia producţiilor obţinute la fasoliţă în 

funcţie de mărimea spaţiului de nutriţie (2004-2006) 

Nr. boabe 

germinabile/m
2 

Producţia Diferenţa 

kg/ha 

Semnificaţia 

kg/ha % 

10 1814 100 Mt. Mt. 

15 2085 115 271 * 

20 2230 123 416 ** 

25 2297 127 483 *** 

30 1965 108 151 - 

        DL 5%   = 242 kg/ha;   DL 1%   = 328 kg/ha;    DL 0,1% = 435 kg./ha  

 

 

Figura 19 -  Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiilor 

obţinute la unele genotipuri de fasoliţă create la Dăbuleni  

YAura = -4,0743x2 + 172,05x + 249,4 

r = -0,908* 

YOfelia = -4,1543x2 + 172,93x + 631,86 

r = -0,992** 

YD2-b/93 = -2,7457x2 + 125,01x + 892,4 

r = -0,9437* 
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Figura 20. Influența spațiului de nutriție asupra coeficientului 

economic de transpirație (C.E.T) al plantei în faza de diferențiere 

tije florale la soiul de fasoliță Jiana 

 

Cercetările efectuate în perioada 1986 - 1989  la soiul de 

fasoliță Jiana, subliniază împortanța formei și mărimii 

spațiului de nutriție în valorificarea condițiilor pedoclimatice 

de către planta de fasoliță (Figuri 20, 21). Astfel, coeficientul 

economic al transpirației care reprezintă cantitatea de apa 

eliminată în procesul de transpirație, în perioada în care se 

biosintetizează un gram de substanță uscată, variază la fasoliță 

în intervalul 128 - 322, în funcție de desimea plantelor și 

distanța dintre rânduri. Există o corelație semnificativă (r = 
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0,979*) și distinct semnificativă (r = 0,999*) între desimea 

plantelor si coeeficientul economic al transpirației la plantele 

de fasoliță semănate la 70 cm între rânduri. În faza de înflorire 

a plantelor fasolița pierde mai multă apă prin transpirație. În 

această fază pentru biosintetizarea unui gram de substanță 

uscată, planta de faoliță elimină prin transpirație 223 - 438 g 

apă, în variantele semănate la 70 cm între rânduri și 246 - 336 

g apă, în variantele semănate la 50 cm între rânduri. 

 
Figura 21. Influența spațiului de nutriție asupra 

coeficientului economic de transpirației al plantei în faza de 

înflorire la soiul de fasoliță Jiana 

 

7.3. Regimul de irigare 

Cercetările efectuate în perioada 1986 - 1993 de 

Marinică Ghe., arată că pretenţiile ridicate faţă de apă pentru 

imbibiţia şi germinaţia seminţelor de fasoliţă, sunt în mod 

obişnuit asigurate prin rezeva solului şi ploile căzute în prima 
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jumătate a lunii mai. În cazul în care în acest interval intervine 

seceta edafică în stratul superficial (0 - 20 cm) este necesară o 

udare de răsărire cu o normă de udare redusă (150 - 200 m
3
 

apă/ha). În primele 30 - 40 zile fasoliţa are un ritm de creştere 

lent, timp în care se dezvoltă sistemul radicular. În acest 

interval aplicarea udărilor nu este necesară. Nevoia de apă 

creşte după formarea frunzelor a 4-a şi a 5-a, înregistrând 

maximul în perioada de formare a organelor florale, înfloririi şi 

formării păstăilor.  Cercetările care au vizat consumul de apă şi 

sursele de acoperire ale acestuia la fasoliță (Tabelul 47) în 

condiţiile solurilor nisipoase, se evidențiază rezistența la secetă 

a fasoliței, comparativ cu soia. Se observă ca fasolița își 

asigură 4% din rezerva solului, 60% din precipitații și 36% din 

irigații, comparativ cu soia care cea mai mare cantitate de apă 

și-o procură prin irigații (60%). 

 

Tabelul 47. Consumul de apă şi sursele de acoperire la 

fasolița și soia cultivate pe nisipuri  

(Marinică Gh., 1986-1993) 

Cultura 

Producţia 

medie 

(kg/ha) 

Consum

ul de 

apă 

(m3/ha) 

Sursele de acoperire 

Rezerva 

solului 
Precipitaţii Irigaţii 

% m3/ha % m3/ha % m3/ha 

Fasoliţă 2570 4160 4 160 60 2500 36 1500 

Soia 3020 7340 6 450 34 2500 60 4480 

 

         În ceea ce priveşte modul în care trebuie condus, prin 

elementele sale, regimul de irigare la fasoliță, comparativ cu 

soia (Tabelul 48) rezultă următoarele: 
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       - plafonul  minim al umidităţii solului la care trebuie să se 

intervină cu irigarea pentru fasoliță se situează la 1/3 din 

intervalul umidităţii accesibile (i.u.a.) pe adâncimea de 50 cm, 

comparativ cu soia la care aplicarea udărilor se face la Pmin. 

de 2/3 din iua/50 cm; 

       - la fasoliță se aplică o normă de irigare de 1050 - 1600 

m
3
/ha, în 2 - 3 udări a 500 - 550 m

3
/ha, comparativ cu soia la 

care norma de irigare este de trei ori mai mare. 

 

Tabelul 48. Elementele regimului de irigare la fasoliță, 

comparativ cu soia  (Marinică Gh., 1986-1993) 

Cultura 

Elementele regimului de irigare 

Plafon minim 

recomandat 

Norma de 

udare 

(m
3
/ha) 

Număr de 

udări 

Norma de 

irigare 

(m
3
/ha) 

Fasoliţă 1/3 iua/ 50 cm 500 - 550 2 - 3 1050 - 1600 

Soia 2/3 iua/ 50 cm 300 - 400 8 - 12 3200 - 4700 

  

Cercetările efectuate pe solurile nisipoase de la Dăbuleni au 

evidenţiat valori reduse ale coeficientului de valorificare al 

apei (m
3
 apă/ha consumată pentru producerea a 1 kg sămânță), 

cuprinse între 0,56 - 0,61 m
3 

apă/kg boabe, ceea ce înseamnă 

un consum redus de apă (Tabelul 49). Aceste valori reduse de 

apă pe unitatea de produs înscriu planta de fasoliță în grupa 

celor cu pretenţii minime faţă de apa provenită din irigaţii. 

 La un consum total de cca. 4160 m
3
 apă/ha, planta de 

fasoliţă îşi asigură 4 % din rezerva solului, 60 % din 

precipitaţii utile (mai mari de 5 mm) şi 36 % din irigaţii. 
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Tabelul 49. Coeficienţii de valorificare ai apei de irigaţie la 

fasoliţă (Marinică Gh., 1988 - 1990) 

 

Regimul de 

irigare 

 

Norma de 

irigaţie 

(m
3
/ha) 

 

Producţia 

 (kg/ha) 

Coeficientul  de 

valorificare a apei de 

irigaţie(m
3
/ha) 

50% 

I.U.A./50cm 

1730 2842 0,61 

70% 

I.U.A./50cm 

1770 2693 0,56 

100% ETRM 

70% 

I.U.A./50cm 

1800 2951 0,61 

100% ETRM 

50% 

I.U.A./50cm 

1730 2895 0,60 

DL5%=  375 kg/ha  

DL1%=  526 kg/ha  

DL 0,1%=  774 kg/ha  

           

   

 7.4.  Prevenirea și combaterea buruienilor 

Fasoliţa, cultivată în asolament cu sorgul pentru boabe, care 

adesea lasă terenul infestat cu Digitaria sanquinalis, Sorghum 

halepense şi Cynodon dactylon din rizomi, este puternic 

îmburuienată în primele faze de vegetaţie din care cauză 

producţia de boabe poate fi diminuată cu peste 70 % (Drăghici 

Reta şi colab., 1994, 1997). Cercetările efectuate în perioada 

1991-1993 la SCDCPN Dăbuleni de către Drăghici Reta şi 

Şarpe N., evidenţiază superioritatea erbicidului Pivot, 

comparativ cu erbicidele de contact Basagran sau Flex, care au 

distrus numai buruienile ce erau răsărite în momentul 

tratamentului, în timp ce aplicarea produsului sistemic Pivot în 
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doză de 0,5 - 0,75 l/ha a distrus buruienile înainte de răsărire. 

Aceleaşi cercetări arată că erbicidarea postemergentă cu Flex 

în doză de 1 l/ha a avut efect de fitotoxicitate asupra plantelor 

de fasoliţă. Aplicarea erbicidării, înainte de semănat  sau 

preemergent, nu asigură o combatere eficace a buruienilor pe 

toată durata perioadei de vegetaţie a fasoliţei, iar când gradul 

de îmburuienare depăşeşte o anumită limită se generează 

prejudicii, concretizate prin dereglări ale metabolismului 

plantei de fasoliţă, cu implicaţii negative asupra rezistenţei la 

condiţiile de stres. Cercetările efectuate în perioada 1995 - 

1996 evidenţiază o strână legătură între gradul de combatere al 

buruienilor şi conţinutul în apă legată al frunzelor (Tabelul 50). 

Cel mai scăzut grad de îmburuienare la recoltare s-a înregistrat 

prin erbicidarea culturii de fasoliţă cu Stomp  330CE - 4 l/ha, 

aplicat preemergent + Pivot - 0,75l/ha aplicat postemergent I şi 

II. S-au obţinut rezultate bune şi în varianta erbicidată 

preemergent cu Oltchim 10 în doză de 2 l/ha şi postemergent I 

+ II cu Pivot în doză de 0,75 l/ha, la a doua erbicidare 

postemergentă Pivotul fiind asociat cu 1,5 l/ha Gallant RV sau 

1,5 l/ha Select, în scopul asigurării unei combateri mai bune a 

buruienilor monocotiledonate. Rezultate bune asupra 

combaterii buruienilor s-au obţinut când la o săptămână de la 

răsărire se execută o praşilă mecanică cu viteză mică şi piese 

active adecvate pentru a nu acoperi plăntuţele. A doua praşilă 

mecanizată se va efectua la interval de 8-10 zile de la prima, 

urmată în cazul apariţiei buruienilor sau a formării crustei de o 

praşilă manuală pe rând.  
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Tabelul 50. Influenţa variantei de erbicidare asupra gradului de îmburuienare, 

fiziologiei și productivității plantei de fasoliță (1995 - 1996) 

 

Varianta 

 

Doza (l/ha) 

 

Epoca de 

aplicare 

Gradul de 

combatere a 

buruienilor la 
recoltare (%) 

Apă 

legată în 

frunze 
(%) 

 

Grad de 

suculenţă 
al frunzei 

 

Producţia 

(kg/ha) 

Martor I  - 3 praşile - - 93 1,68 4,14 2473 

Martor II - neprăşit - - 0 1,21 2,56 702 

Stomp 330 CE 4 pre 53 1,11 3,37 1202 

Stomp 330 CE 

Pivot 

Pivot 

4 

0,75 

0,75 

pre 

post I 

post II 

91 1,59 4,04 2235 

Oltchim 10 

Pivot 

Pivot + Gallant RV 

2 

0,75 

0,75+1,5 

pre 

post I 

post II 

91 1,56 3,98 2150 

Oltchim 10 

Pivot 

Pivot + Select 

2 

0,75 

0,75+1,5 

pre 

post I 

post II 

89 1,51 3,76 2127 

DL5%=     350 kg/ha 

DL1%=     548 kg/ha 

DL0,1%=     754 kg/ha 
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În ultimii 10 ani în majoritatea culturilor de pe solurile 

nisipoase a fost semnalată specia Ambrosia artemisiifolia, care 

are un grad de infestare foarte mare. Determinările efectuate în 

cultura de fasoliță subliniază 51% infestare cu Ambrosia 

artemisiifolia (Figura 22) 

 

 
Figura 22. Gradul de infestarecu buruieni în cultura de 

fasoliță neerbicidată, nelucrată 

 

Având în vedere că unele produse cu acțiune de combatere a 

buruienilor dicotiledonate au fos scoase de pe piață, în anul 

2017 a fost testat produsul Corum (480 g/l Bentazon si 22,4 g/l 

Imazamox) în doză de 1,25 l/ha + adjuvantul Dash HC, in doza 

de 0,25 – 0,3 litri la 100 litri de solutie. Rezultatele obținute, 

dar nepublicate, reliefează o ușoară fitotoxicitate pe frunzele 

de fasoliță în primele zile de la aplicare (note 2-3), fără a fi 

afectat vârful de creștere, simptomele estompându-se după 10 

zile. Corumul a asigurat o eficacitate bună în combaterea 

buruienilot dicotiledonate, cu excepția speciei Ambrosia 

10,2 
6,2 

15 

51 

4,35 
12,1 

1,15 
0

10

20

30

40

50

60

G
ra

d
 d

e 
in

fe
st

ar
e 

(%
) 



146 
 

artemisiifolia, la care a fost afectat puțin vârful de creștere, 

însă dezvoltarea plantei a continuat. 

 

7.5. Prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor 

Pentru prevenirea atacului virusurilor la fasoliţă, cercetările 

efectuate de Cojocaru Doina şi colab., (1989 ), Nicolaescu 

Maria şi colab., (1989), Şearpe Doina şi colab., (1996), şi 

Drăghici Reta şi colab., (1998) evidenţiază utilizarea  soiurilor 

rezistente şi efectuarea tratamentelor de combatere a vectorilor 

(afide şi cicade) la apariţia acestora, (Tabelul 51). Pentru 

prevenirea arsurii bacteriene (Cojocaru Doina şi colab., 1989, 

Severin V., Stăncescu C.,1990) şi a atacului produs de 

porumbei şi cioara de semănătură (Şearpe Doina şi colab., 

1996, Drăghici Reta şi colab., 1998), rezultatele de cercetare 

au evidențiat tratarea seminţei de fasoliţă cu Prosemin 250g / 

100kg şi unul dintre insecticidele carbamice Furadan 35 ST, 

Carbodan 35 ST şi Promet 400 CS - 2,5 - 3,0  l/100kg. 

Bolile fungice cât şi diferiţii dăunători afectează plantele de 

cultură diferenţiat şi se pot manifesta în orice stadiu de creştere 

a plantei. Infecţiile timpurii şi cele care se produc la mijlocul 

sezonului sunt de regulă boli foliare, care produc leziuni pe 

frunze şi tulpini. Prin daunele produse frunzelor se reduce 

suprafaţa  pentru fotosinteză, ceea ce înseamnă că planta nu 

mai poate produce destule substanţe nutritive pentru a susţine 

creşterea optimă a plantelor (Petcu Elena şi colab., 2007). Unul 

din punctele vulnerabile la infecţia cu agenţii de dăunare a 

culturilor din exploataţiilor agrosilvice de pe solurile nisipoase 

îl constituie materialul biologic folosit la semănat (Reta 

Drăghici și colab., 2014). Analizând rezistenţa la Virusul 

Cowpea aphid borne a  144 genotipuri de fasoliţă, în fazele de 
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3 - 4 frunze adevărate şi la înflorit,  se reliefează rezistenţa 

foarte bună la acest patogen a majorităţii genotipurilor studiate 

(note 1-2).  În faza de 3 - 4 frunze adevărate au fost identificate 

cu o sensibilitate mare 7 % dintre genotipuri (note 5 - 7) şi 

sensibilitate medie 17,3 % (note 3 - 4). Boala s-a manifestat 

sub aspect mozaicat al frunzelor, cu deformare şi reducere  a 

limbului foliar, plantele căpătând aspect de tufa şi rămânând  

mici.  Observaţiile din faza de înflorit, comparativ cu faza de 3 

- 4 frunze, au subliniat o rezistenţă mai mare a plantei, în 

sensul că  planta a dezvoltat un aparat foliar luxuriant, care nu 

a fost afectat în totalitate. Analizănd dependenţa dintre 

producţie şi rezistenţa plantei de fasoliţă la infecţia cu virusul 

Cowpea aphid borne în fazele de 3-4 frunze şi înflorit (Figura 

23), se remarcă corelaţii negative distinct semnificative  (r = - 

0,792**; r = - 0,744**).  

 

 

Figura 23. Corelaţia dintre infecţia cu Virusul Cowpea aphid 

borne şi producţia de boabe obţinută la 144 genotipuri de fasoliţă
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Tabelul 51. Comportarea soiurilor de fasoliţă la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor  

în condiţiile de infecţie şi infestare naturală 

Agentul patogen JIANA AURA 

Frecvenţa 

(%) 

Gradul de 

infestare 

(nota) 

Comportare Frecvenţa 

(%) 

Gradul de 

infestare 

(nota) 

Comportare 

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 

Cowpea aphid 

borne virus 

0 0,5 - - FR FR 6,2 0 - - R FR% 

Xanthomonas 

campestris pv. 

Vignicola 

Pseudomonas 

campestris pv. 

vignae 

0 1,5 - - FR FR 0 3,2 - - FR FR 

Aphis fabae Scop. 4,0 10,0 2 2 T T 34,5 87,5 2 4 T S 

Tetranicus urticae 

Koch. 

100 100 2 2 T T 100 100 4 4 S S 

Scara frecvenţelor la agenţii patogeni  0 – 5      FR- foarte rezistent 

                                                               5,1 – 10   R - rezistent 

Scara frecvenţelor la dăunători               0 – 50      T – tolerant 

                                                                 5,1 – 100  S - sensibil 

Grad de infestare la dăunători                 Note 2 = 6 – 20 indivizi/ frunză 

                                                                                                    Note 4 = >100 indivizi/ frunză 
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Analizând cercetările efectuate în perioada 2012-2014 

privind comportarea unor cultivare de fasoliţă la atacul 

agenţilor patogeni şi dăunătorilor în condiţii de infecţie 

naturală (Tabelul 52), s-a constatat o comportare bună la 

infecţia cu agenţii patogeni, atât în faza de 3 - 4 frunze cât şi la 

înflorit (note 1 - 5,2), (Drăghici Reta, 2015). Infestarea cu 

Aphyis fabae a avut o frecvenţă cuprinsă între 10,2 – 68 % din 

plante. La acest dăunător au manifestat sensibilitate mai mare 

cultivarele D4-1, D3/93 şi D12/2000. La recoltare s-a 

determinat frecvenţa boabelor atacate de Acanthoscelides 

obtectus, iar rezultatele obţinute evidenţiază ca tolerante 10 

cultivare şi 5 cu sensibilitate mai mare, fiind atacate cu o 

frecvenţă mai mare de 50 %. Rezultatele obţinute au evidenţiat 

simptome ale infecţiei plantei de fasoliță cu Virusul Cowpea 

aphid borne începând cu faza de 3 - 4 frunze adevărate. Atacul 

s-a manifestat sub aspect mozaicat al frunzelor, cu deformare şi 

reducere  a limbului foliar, plantele căpătând aspect de tufa şi  

rămânând  mici.   Gradul de atac produs de Virusul Cowpea 

aphid borne la cultura de fasoliţă a avut valori medii cuprinse 

între 0 și 8,09 %, fiind corelat distinct semnificativ negativ cu 

rata fotosintezei zilnice  (r = -0,875**), (Figura 24).  Pe fondul 

unor temperaturi medii de 17,9 - 22,0 
0
C, cu maxime de 30,2-

32,5 
0
C, asociate cu umiditatea relativă a aerului creată în 

special prin irigare, incepând cu a doua-a decadă a lunii mai s-

au realizat condiţii favorabile  de apariţie a infecției produsă de 

bacteriile Pseudomonas syringae pv. Vignae, începând cu faza 

de cotiledoane, sub forma unor pete mici galben brun. 
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Tabelul  52. Comportarea cultivarelor de fasoliţă la atacul 

agenţilor patogeni şi dăunătorilor în condiţii de infecţie şi 

infestare naturală 

Nr. 

var. 

Cultivarul Frecvenţa plante infectate 

de agenţi patogeni(%) 

Frecvenţa 

infestare cu 

Aphis fabae 

(%) 

 

Frecventa 

infestării cu  

Acanthoscelides 

obtectus 

(%) 

3-4 

frunze 

înflorit 

1 Jiana 0 0 10,2 25 

2 Aura 1 0 20,7 35 

3 Ofelia 0 0 25 38 

4 D2-3a 1 1 16,3 50 

5 D3-5 2,1 1 24 33 

6 D4-1 4,3 1 75 22 

7 D4-4 2 1,3 33,1 28 

8 D5-3 0 0 24 75 

9 D2-b/93 0 0 25,6 48 

10 D3/93 1,5 1 62,3 55 

11 D9/2001 1 1 25,4 50 

12 D12/2001 5,2 4,7 15,3 25 

13 D14/2001 1 0 18,6 26 

14 D8/2000 1 0 43,5 38 

15 D12/2000 1,3 1 68,5 62 

Scara frecvenţelor       0-5      FR – foarte rezistent 

la agenţii patogeni     5,1-10  R- rezistent 

Scara frecvenţelor       0-50                 T – tolerant 

la dăunători                 50,1-100          S- sensibil 

Scara frecvenţelor infecţiei cu agenţi patogeni:  

0-5 FR;     5,1-10 R;     10,1-20 MR;    20,1-40 MS;     40,1-60 S;      

60,1-100FS 

 

Infecția s-a menținut și pe parcursul lunii iunie, când 

condițiile climatice înregistrate (temperaturi medii de 22,0 
0
C   

şi o cantitate de precipitaţii însumată la 76,53 mm) au fost 

favorabile desfăşurării ciclului biologic al bacteriei. 

Observaţiile efectuate asupra păstăilor de fasoliţă au evidenţiat 

apariţia sporadică a simptomelor de boală sub forma unor pete 
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circulare, care au  căpătat o culoare brună cu marginea maro-

roşcat. Păstăile atacate de Pseudomonas syringae pv. Vignae au 

format boabe mai mici, zbârcite, iar pe tegument pete brune. 

Gradul de atac produs de acest patogen a fost cuprins între 

13,26 - 36,3 %, fiind, de asemenea, corelat negativ cu procesul 

de fotosinteză (r = - 0,660**). La sfârşitul lunii iunie – 

începutul lunii iulie, plantele de fasoliţă au fost infectate cu 

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, care a înregistrat un 

grad de atac cuprins între 15,1 - 30,23 %, fiind corelat negativ 

cu rata fotosintezei. Simptomele atacului au fost observate pe 

parcursul fenofazei de înflorit - format păstăi, pe faţa inferioară 

a frunzelor, pe tulpini şi păstăi sub forma unor pustule 

pulverulente brun roşietice, alcătuite din teleutosporii ciupercii. 

Mai târziu, în luna august, în locul pustulelor cu uredospori, 

îndeosebi pe fata inferioara a frunzelor, au apărut pustule mici, 

brun-negricioase, prăfoase care au conținut teleutosporii 

ciupercii. Au fost observate pete de culoare brun roşietică şi pe 

pe peţiolul frunzei şi pe păstăi. Condiţiile climatice înregistrate 

în perioada de studiu au fost favorabile infestării plantei de 

fasoliță cu afide (Aphis fabae), a căror frecvență de atac a fost 

cuprinsă între 9,97 - 52,2  %, fiind de asemenea corelată 

negativ cu rata fotosintezei plantei la înflorit. 
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Figura 24. Corelații între atacul agenților de dăunare 

și rata fotosintezei (media zilnică) înregistrată la 15 cultivare de 

fasoliță 

 

Microclimatul creat la nivelul aparatului foliar, prin diferite 

tratamente fitosanitare efectuate în vegetație, constitue un alt 

factor de vulnerabilitate la contaminarea plantelor de fasoliţă 

cu agenți de dăunare, respectiv infecţii produse de viroze, 

bacterioze și ciuperci. Analizând influența tratamentului cu 

fungicide asupra gradului de atac produs de agenții patogeni 

(Figura 25), se observă o acțiune diferențiată a produselor 

aplicate, în funcție de pathogen (Draghici Reta și colab., 2014). 

Astfel, infecţia cu  Cowpea aphid borne virus a fost controlată 

cel mai bine de produsul cu acţiune sistemică Topsin 500 SC, 

aplicat în concentrație de 0,07 % în două faze de vegetație a 

plantei, gradul de atac fiind redus cu 60,8 %, față de netratat. 

Arsura bacteriană (Pseudomonas syringae pv. Vignae) şi rugina 

(Uromyces appendiculatus) au înregistrat cel mai scăzut grad 

de atac în variantele tratate cu Shavit F72 WP în concentrație 
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de 0,2%, fungicid cu acțiune sistemică și de contact. 

Tratamentul cu acest fungicid a determinat reducerea cu  

38,4%  a gradului de atac produs de Uromyces appendiculatus 

și cu 52,2%  %  a gradului de atac produs de Pseudomonas 

syringae pv. Vignae, comparativ cu varianta netratată cu 

fungicide.  

Frecvenţa atacului produs de afide (Aphis fabae ) şi de 

gărgăriță (Acanthoscelides obtectus) la cultura de fasoliţă, a 

fost diferențiată în funcţie de tratamentul fitosanitar cu 

insecticide (Figura 26). Comparativ cu varianta netratată, în 

care s-a înregistrat maximul frecvenţei (43,6 % frecvenţa 

atacului produs de  afide şi 63 % frecvenţa atacului produs 

gărgăriţă), cel mai eficace tratament s-a realizat prin aplicarea 

în vegetație a 2 tratamente  cu insecticidul Calypso 480 CE, 80 

ml/ha. În această variantă s-a înregistrat o reducere a frecvenței 

de atac cu 61,9 % la Aphis fabae și cu 69,7 % la 

Acanthoscelides obtectus, comparativ cu martorul netratat cu 

insecticide. Rezultatele de producție evidențiază o diferențiere 

semnificativă și foarte semnificativă a aplicării în amestec a 

produselor fungicide și insecticide (Tabelul 53). Analizând 

rezistenţa plantelor de fasoliţă la infecţia produsă de bacteriile 

Pseudomonas syringae pv. Vignae şi ciuperca Uromyces 

appendiculatus (Pers.), s-au semnalat diferenţieri ale gradului 

de atac asupra plantei în funcţie de condiţiile climatice și 

tratamentul aplicat (Figurile  27, 28). Temperaturile ridicate ale 

aerului, cu o medie de 16,6 - 18,5
0
C şi cu maxime de 31,8 - 

32,5 
0
C, asociate cu o umiditate relativă ridicată a aerului (79,2 

- 85,96  %), din ultima decadă a lunii mai, au creat condiţii 

favorabile în perioada 2012 - 2013 pentru infecţia plantei cu 

bacteriile Pseudomonas syringae pv. Vignae. 
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Figura 25. Evoluția atacului agenților patogeni 

asupra culturii de fasoliță în funcție de tratamentul fitosanitar 

 
 

 

Figura 26. Evoluția frecvenței de atac a dăunătorilor asupra 

culturii de fasoliță, în funcție de tratamentul fitosanitar 

 

Atacul a continuat şi pe parcursul lunii iunie, când bacteria a 

găsit condiţii climatice favorabile desfăşurării ciclului biologic 

(20,2 - 21,8  
0
C   şi o cantitate de precipitaţii însumată la 32,4 - 
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105,2  mm). În aceste condiţii, în anul 2013 gradul de atac 

produs de bacterioze la fasoliţă a fost cuprins între 15,9 – 33,6 

%, mai are  cu 5,65 - 19,5  % decat gradul de atac înregistrat în 

anul 2012. S-a evidenţiat o medie a gradului de atac produs de 

bacterioze de 18,85 % în anul 2012 şi 20,64 % în anul 2013, 

cunoscut fiind faptul ca bacteria se dezvoltă la temperaturi  de 

26 – 28 
0
C şi o umiditate relativă a aerului cât mai mare. În 

faza de diferenţiere a tijelor florale în cultura de fasoliţă au fost 

observate infecţii ale ciupercii Uromyces appendiculatus 

(Pers.) Link., infecţii care s-au manifestat cu virulenţă pe 

parcursul fenofazei de înflorit - format păstăi, perioadă care a 

coincis cu sfârşitul lunii iunie – prima jumătate a lunii iulie. 

Observaţiile efectuate asupra  gradului de atac produs de 

Uromyces appendiculatus (Pers.) asupra culturii de fasoliţă au  

evidenţiat valori cuprinse între  12,6 – 24,5 %, în anul 2013 şi 

de 17,3 – 34,7 % în anul 2012, cu o medie de   23,75 % în anul 

2012 şi 18,54 %,  în anul 2013. Deşi condiţiile de climă create 

în perioada iunie - iulie în anul 2013 au fost mai favorabile 

infecţiei produsă de acest patogen (temperaturi medii în aer 

22,2 - 23,3 
0
C, cu o umiditate relativă de 80,17 - 84,5 %), 

comparativ cu cele înregistrate în anul 2012 (medii ale 

temperaturii aerului de 24 - 26,7 
0
C  şi  umiditate relativă  a 

aerului de 46,9 - 61,7%),  totuşi gradul de atac înregistrat în 

anul 2012 a fost mai mare cu 28,1 %,  comparativ cu cel 

înregistrat în anul 2013. Explicaţia constă în menţinerea unei 

umidităţi mai ridicate la nivelul aparatului foliar, creată prin 

udările prin aspersiune aplicate mai des în anul 2012, ca 

urmare a secetei persistente. Temperatura ridicată, de 24 - 26,7 
0
C, asociată cu o umectare prelungită a frunzelor, a creat mediu 
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prielnic pentru dezvoltarea sporilor ciupercii şi producerii 

infecţiilor successive la nivelul aparatului foliar. 

 

 
Figura 27. Influenţa condiţiilor climatice asupra gradului de atac 

produs Pseudomonas syringae pv. Vignae la cultura de fasoliţă 

 

 
 

Figura 28. Influenţa condiţiilor climatice asupra gradului de atac 

produs de Uromyces appendiculatus la cultura de fasoliţă 

 

Temperatura şi precipitaţiile influenţează desfăşurarea 

proceselor fiziologice şi biochimice care au loc în timpul 
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creşterii şi dezvoltării plantelor, în mod deosebit fotosinteza,  

respiraţia, transpiraţia, activitatea enzimatică, absorbţia apei şi 

a sărurilor minerale care au o influenţă deosebită asupra 

rezistenţei plantelor la factorii stresanţi  (Hamidou, F. and al., 

2007). Gradul de atac produs de Virusul Cowpea aphid borne 

la cultura de fasoliţă a avut valori cuprinse între 0 și 7,4 %, 

fiind corelat distinct semnificativ negativ cu conţinutul de 

clorofilă din frunze (r= - 0,849**) şi  semnificativ pozitiv cu 

intensitatea transpiraţiei plantei (r = 0,586*), (Figurile 29, 30). 

Gradul de atac produs de Pseudomonas syringae pv. Vignae a 

oscilat între 17,3 - 34,7 %, existând o corelaţie negativă 

semnificativă cu conţinutul de clorofilă din plantă (r = -0,607*) 

şi pozitiv distinct semnificativă cu transpiraţia plantei (r = 

0,621**). La sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie, plantele 

de fasoliţă au fost infectate cu Uromyces appendiculatus 

(Pers.) Link., iar gradul de atac produs de acesta a fost 

influenţat negativ, în mod distinct semnificativ, de conţinutul 

de clorofilă din plantă (r = -0,652** ) şi  pozitiv, în mod 

semnificativ, de procesul de transpiraţie al plantei (r = 0,574*).  

 

 

Figura 29.  Corelaţii între conţinutul de clorofilă şi gradul de atac 

al agenţilor patogeni la fasoliţă 
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Figura 30.  Corelaţii între transpiraţia plantei şi gradul de atac al 

agenţilor patogeni la fasoliţă  

 
Comparativ cu martorul netratat, cel mai bun efect al 

insecticidelor asupra producției de boabe obținută la fasoliță s-a 

înregistrat când acestea au fost aplicate în amestec cu fungicide 

sistemice (Topsin 500 SC) sau sistemice şi de contact (Shavit 

F72 WP).  

Dintre cele 3 insecticide experimentate la cultura de fasoliță, 

cel mai bun efect asupra producției de boabe l-au înregistrat 

produsele Calypso 480 CE și Confidor Energy. Maximul de 

producţie (2750,5 kg/ha) s-a înregistrat  în varianta tratată cu 

Topsin 500 SC, 0,07 % + Calypso 480 CE, 80 ml/ha. Gradul de 

atac al agenților de dăunare a influențat negativ producția de 

boabe la fasoliță (Tabelul 54). Astfel, au fost stabilite corelații 

negative, distinct semnificative, între gradul de atac al agenților 

patogeni (Cowpea aphid borne virus, Pseudomonas syringae 

pv. Vignae Uromyces appendiculatus) și producția de boabe. 

De asemenea frecvența atacului produs de Aphis fabae s-a 

corelat semnificativ negativ cu rezultatele de producție, iar 
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frecvența de atac produsă de Acanthoscelides obtectus s-a 

corelat negativ, dar nesemnificativ, cu producția de boabe la 

fasoliță.  

 

 

Tabelul 53. Influența tratamentului fitosanitar 

asupra producției de boabe obținută la fasoliță 

Varianta Producția de boabe 

Fungicide Insecticide Kg/ha 

Diferența 

comparativ cu 

varianta martor 

Kg/ha 

Semnificația 

Netratat 

Netratat 1233,3 Martor Martor 

Faster 10 CE 1353 119,7 - 

Confidor 

Energy 
1384 150,7 - 

Calypso 480 CE 1445,7 212,4 - 

Dithane M-45 

Netratat 1476,3 Martor Martor 

Faster 10 CE 1639,3 163 - 

Confidor 

Energy 
1757,7 281,4 - 

Calypso 480 CE 1799,3 323 * 

Shavit F72 WP 

Netratat 1930,7 Martor Martor 

Faster 10 CE 2313,7 383 * 

Confidor 

Energy 
2508 577,3 *** 

Calypso 480 CE 2521,7 591 *** 

Topsin 500 SC 

Netratat 1974 Martor Martor 

Faster 10 CE 2503,7 529,7 *** 

Confidor 

Energy 
2667,3 693,3 *** 

Calypso 480 CE 2750,7 776,7 *** 
DL 5% - 304 kg/ha 

DL 1% - 430 kg/ha 

DL 0,1% - 554 kg/ha 
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Tabelul  54. Corelații între producția de boabe și atacul 

bolilor și dăunătorilor identificați la fasoliță 

Corelații Ecuația Coeficienți de 

corelație (r) 

Producția de boabe (kg/ha) x 

Cowpea aphid borne virus 

(Ga%) 

 Y = - 0,0035x + 10,054 

 

r = - 0,735** 

Producția de boabe (kg/ha) x 

Pseudomonas syringae pv. 

Vignae (Ga%) 

Y = - 0,0119x + 44,801 r = - 0,885** 

Producția de boabe (kg/ha) x 

Uromyces appendiculatus (Ga%) 

Y = - 0,0119x + 44,801 r = - 0,804** 

Producția de boabe (kg/ha) x 

Aphis fabae (F%) 

Y = - 0,016x + 58,933 r = - 0,585* 

Producția de boabe (kg/ha) x 

Acanthoscelides obtectus (F%) 

Y =  - 0,0139x + 61,004   r = - 0,405 

 

Rezultatele de cercetare obţinute arată că mecanismele de 

apărare ale plantei în faţa potenţialilor agenţi de dăunare (boli, 

dăunători, buruieni) sunt de o mare complexitate, iar răspunsul 

de apărare este influenţat de stadiul fiziologic al plantei, de 

tipul agentului de dăunare, de calea de atac „aleasă de agresor”, 

de intensitatea şi durata atacului şi nu în ultimul rând de 

condiţiile mediului înconjurător. 
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VIII. RECOMANDĂRI PRIVIND CULTIVAREA 

FASOLIȚEI ÎN ROMANIA 

 

 Fasolița poate valorifica foarte bine nisipurile cele mai 

sărace, cu un conţinut în humus sub 0,5 %, fiind o plantă cu 

cerinţe reduse faţă de fertilitatea naturală a solului. 

 În scopul evitării efectului negativ al deflaţiei eoliene, 

amplasarea culturii se va face în fâşii sau benzi, a căror lăţime 

se va stabili în funcţie de gradul de spulberare al nisipului, 

sistema de maşini şi schema de irigare. 

 Cultura de fasoliţă se va încadra în asolament de 3 - 4 

ani, cu sau fără solă amelioratoare de lucernă sau lucernă 75 

% + golomăţ 25 %, după următoarele premergătoare: sorg, 

tutun, ricin, plante furajere.  

 Pentru înființarea culturii, terenul se va pregăti printr-o 

lucrare de arat executată primăvara, la adâncimea de 23 - 25 

cm, perpendicular pe direcţia vântului dominant, cu 

asigurarea încorporării complete a resturilor vegetale, urmată 

de o lucrare cu grapa cu discuri.  

 Pregătirea patului germinativ se va realiza cât mai 

aproape de semănat, cu grapa cu discuri sau combinatorul, în 

funcţie de starea fizică a solului şi pornirea în vegetaţie a 

buruienilor. 

 Pentru o bună nutriție a plantei, fasoliţa are nevoie de 

cantităţi mici de azot  (60 kg N/ha), la începutul vegetaţiei 

până la instalarea activităţii microbiene în sol, în scopul 

desfăşurării normale a metabolismului plantei. 

 Îngrăşămintele cu fosfor se vor aplica în doze de 60 kg 

P2O5 /ha şi cele cu potasiu în doză de 60 kg K2O /ha, în 
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funcţie de aprovizionarea solului cu fosfor mobil şi respectiv 

potasiu asimilabil. În cazul când sub arătură nu s-au aplicat 

îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu se vor folosi îngrăşăminte 

complexe, care se vor încorpora în sol odată cu lucrările de 

pregătire a patului germinativ. 

 Pentru creşterea eficienţei utilizării NPK din fertilizarea 

de bază, se recomandă fertilizarea foliară cu produsul Green 

Plant, care are un conţinut în NPK de 9-45-15 + 6 

microelemente, aplicat în faza de 4 - 5 frunze adevărate ale 

plantei în concentraţie de 0,5 % şi în faza de 3-5 ramificaţii 

ale plantei în concentraţie de 1 %.   

 Bacterizarea seminţei cu biopreparatul „Nitragin“ care 

conţine bacteriile specifice fasoliţei are efecte favorabile 

asupra nivelului producţiei. Pentru reuşita lucrării se vor 

respecta instrucţiunile privind bacterizarea seminţelor în 

câmp, la loc ferit de soare, sub prelată umedă, cu puţin timp 

înainte de semănat. Se vor folosi 4 flacoane pe hectar de 

„Nitragin fasoliţă. 

 Semănatul se va realiza când în sol la adâncimea de 

semănat se înregistrează temperaturi de 12-15oC. 

Calendaristic această epocă se realizează în ultima decadă a 

lunii aprilie - prima decadă a lunii mai, când temperatura 

înregistrată are stabilitate de la o zi la alta. Oscilaţiile mari de 

temperatură care se înregistrează frecvent în primele decade 

ale lunii aprilie conduc la prelungirea perioadei semănat - 

răsărit, cu repercursiuni negative asupra creşterii şi dezvoltării 

plantei, determinând realizarea unui număr redus de plante 

răsărite şi implicit diminuarea producţiei de boabe. 
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 Densitatea optimă de semănat va fi de 20 – 25 b.g./m2, 

în funcţie de capacitatea de lăstărire a soiului, iar distanţa 

între rânduri de 70 cm.  Cantitatea de sămânță folosită la 

semănat este aprox. 30 kg/ha. 

 Semănatul se va efectua cu SPC-6, SPC-8 sau AM-9, 

realizând o adâncime de semănat de 3 - 5 cm.  

 Soiurile recomandate în cultură: Ofelia, Aura 26 și 

Doljana, pretabile la recoltarea mecanizată. 

 Fasolița are cerințe ridicate faţă de apă, pentru imbibiţie 

şi germinaţie, fiind necesar asigurarea unei udări de răsărire 

cu o normă redusă (150 - 200 m
3
 apă/ha), în cazul în care în 

prima jumătate a lunii mai intervine seceta edafică în stratul 

superficial (0 - 20 cm).  

 În condiţii de neirigare, fasoliţa realizează producţii al 

căror nivel cantitativ este dependent direct de specificul 

anului (ploios sau secetos). În anii ploioşi nu se justifică 

aplicarea udărilor, existând chiar tendinţa de diminuare a 

producţiilor realizate. 

 Se recomandă menţinerea umidităţii solului peste 

plafonul minim de 30% din i.u.a., pe adâncimea de 50 cm, în 

faza de formare a organelor florale, înfloririi şi formării 

păstăilor. Acesta se poate realiza prin aplicarea a 2 - 3 udări 

cu o normă de 300- 350 m
3
 apă/ha, în anii normali şi secetoşi 

din punct de vedere pluviometric (suma precipitaţiilor în 

intervalul mai-august este de 150 - 250 mm pentru anii 

normali şi mai mică de 150 mm pentru anii secetoşi). 

 Momentul de întrerupere al aplicării udărilor este situat 

fenologic după formarea păstăilor, ceea ce corespunde din 
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punct de vedere calendaristic cu 1 - 10 august, în funcţie de 

soiul semănat. 

 Pentru a se realiza un grad de îmburuienare redus la 

răsărirea culturii de fasoliţă este necesară o erbicidare 

preemergentă folosind produsul Stomp 330 EC (330 g/l 

pendimetalin), în doză de 4 l/ha.  La 1-2 săptămâni de la 

răsărire se va executa o praşilă mecanică cu viteză mică şi 

piese active adecvate, pentru a nu acoperi plăntuţele, urmată 

de praşila manuală pe rând.  

 În vegetaţie, menţinerea terenului curat de buruieni 

monocotiledonate (Cynodon dactilon, Sorghum halepense şi 

Digitaria sanquinalis), este asigurată prin aplicarea a 1-2 

erbicidări cu unul din produsele Fusilade Forte (150 g/l 

fluazifop-p-butil) în doză de 1-1,5 l /ha, Agil 100 EC (100 g/l 

Propaquizafop), în doză de 1-1,5 l/ha sau Gallant în doză de 

1,5 l/ha.  

 La apariţia buruienilor dicotiledonate (Amarantus 

retroflexus, Chenopodium album, Xanthium strumarium, 

Ambrosia artemisiifolia) se va aplica o erbicidare cu produsul 

Corum (480 g/l Bentazon si 22,4 g/l Imazamox) în doză de 

1,25 l/ha + adjuvantul Dash HC, in doza de 0,25 – 0,3 litri la 

100 litri de solutie. Această erbicidare poate fi asociată cu 

unul din produsele care combat buruienile monocotiledonate.   

 Rezultatele obţinute la cultura fasoliţei, au evidenţiat 

simptome ale infecţiei plantei cu virusul Cowpea aphid borne 

(Viroze)  începând cu faza de 3-4 frunze adevărate, atacul 

fiind corelat pozitiv cu gradul de infestare a plantei cu afide, 

vectori de transmitere a virusului.   

 Pe fondul unor temperaturi de 15,3-21,9 
0
C asociate cu 

umiditatea relativă a aerului, dar şi în anii ploioşi, în decada a 
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doua-a a lunii mai se pot realiza condiţii favorabile  de 

apariţie a infecției produsă de bacteriile  Pseudomonas 

syringae pv. Vignae (arsura bacteriana), începând cu faza de 

cotiledoane, sub forma unor  pete mici galben brun.  

 La sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie, pe plantele 

de fasoliţă aflate în fenofaza de înflorit - format păstăi, pot 

apare simptomele produse de Uromyces appendiculatus 

(Pers.) Link (rugina).  

 Microclimatul realizat în zona solurilor nisipoase este 

favorabil infestării plantelor de fasoliţă cu afide (Aphis fabae) 

în primele faze de vegetație și în consecință infecției plantei 

cu Virusul Cowpea aphid borne, deoarece afidele constituie 

un vector de transmitere al virusului. 

 Combaterea şi prevenirea atacului produs de agenții 

patogeni se poate realiza prin aplicarea a două tratamente 

fitosanitare cu produse sistemice şi de contact (Topsin 500SC 

– 0,07% sau Shavit F72 WP 0, 2%),  primul tratament în faza 

de  3-4 frunze adevărate,  iar al doilea tratament în faza de 

înflorit.  

 Combaterea afidelor se poate realiza prin aplicarea unui 

tratament cu Calypso 480 CE în doză de 80 ml/ha sau 

Confidor Energy, în doză de 0,1%. Acest tratamentul se 

repetă de 2 ori la sfârşitul înfloritului plantei şi apoi la un 

interval de 10-12 zile, pentru prevenirea şi combaterea 

gărgăriţei fasolei (Acanthoscelides obtectus).  Tratamentele se 

fac  dimineaţa sau seara, pentru a evita temperaturi mai mari 

de 20-22 
0
C.  La boabele provenite din culturile  foarte 

infestate cu Acanthoscelides obtectus se efectuează gazarea 

seminţelor imediat după recoltare cu: Delicia Gastoxin – 30 

gr (10 tablete)/t ; Phostoxin   – 30 g (10 tablete)/t produs.    
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 Recoltarea fasoliţei se face când majoritatea păstăilor au 

ajuns la maturitate. Pentru limitarea pierderilor de boabe prin 

scuturare nu se va întârzia recoltatul peste perioada optimă de 

maturare. Dacă coacerea este întârziată şi neuniformă, se pot 

utiliza tratamente cu desicanţi (Reglone sau Roundup 4- 5 

l/ha), aplicate cu 10 zile înainte de recoltare. 

 Recoltarea fasoliţei se efectuează mecanizat, direct din 

lan, folosind combina de treierat păioase (Sema-12, Holland, 

John Deere, Klaas), reglată corespunzător, în aşa fel încât 

spărturile şi pierderile să fie minime în masa treierată.  
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IMAGINI DIN CULTURA DF FASOLIȚĂ AMPLASATĂ 

PE SOLURILE NISIPOASE 
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