
 
Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice " Gheorghe  Ionescu 

Sisești" 

Centrul de Cercetare Dezvoltare 

pentru Cultura Plantelor pe 

Nisipuri Dăbuleni  

Academy of Agricultural and 

Forestry Sciences 

" Gheorghe Ionescu Șișești" 

Research – Development Center 

for  Agricultural Plants on Sands 

Dăbuleni 

207220 Dăbuleni Dolj Romania 

Phone: +40251334402                    Fax:+40251334347       

 

 

 

SINTEZA REZULTATELOR DE CERCETARE- DEZVOLTARE OBȚINUTE 

LA STAȚIUNEA  DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI ÎN ANUL 2017 

 
 În anul 2017 la SCDCPN Dăbuleni s-u efectuat cercetări ştiinţifice în cadrul a 10  

proiecte  din Programul sectorial ADER 2020 al MADR, 1 în calitate de conducător de 

proiect şi 9 în calitate de partener și în cadrul a 10 teme de cercetare proprii și a 2 contracte de 

cercetare cu ICPA București și SC Cabra world SRL. 

 

ADER 2.2.2.: Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul 

schimbărilor climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România 

Faza nr.3: ”Optimizarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce in corelaţie cu 

factorii de risc ai culturii în contextul schimbărilor climatic din Romania ” 

În scopul stabilirii metodelor de producere a lăstarilor de cartof dulce, la SCDCPN 

Dăbuleni au fost luați în studiu 3 factori: Factorul A - Epoca de plantare în solar (15 marie, 25 

martie), Factorul B – Soiul (KSP 1 și KSC 1), Factorul C - Diametrul tuberculilor (2, 3, 4 cm).  

Analizând evoluția condițiilor climatice din solar, s-a constatat o variație diurnă a 

temperaturii și umidității relative a aerului, cu limite ale temperaturii în aer de 10-40 0C 

(media de 24,35 0C), în sol de 14,7-30 0C (media de 20,33 0C) și ale umidității în aer de 40-70 

% (media 52,41%).  

Rezultatele privind principalii indici fiziologici au evidențiat o corelație directă între 

cantitatea de clorofilă și rata fotosintezei până la o anumită vârstă a frunzei, după care a 

înregistrat o regresie, odată cu îmbătrânirea frunzelor. Observațiile și determinările privind 

ritmul de creștere au scos în relief un ritm lent pe parcursul lunii aprilie, când factorii climatici 

au avut fluctuații mari de la noapte la zi. Cel mai intens ritm de creștere s-a înregistrat în 

prima decadă a lunii mai, pe o perioada de 13 zile în intervalul 02-15 mai, în cadrul ambelor 

epoci de plantare (2,54 cm/zi, la tuberculii plantați pe data de 15 martie și de 2,13 cm/zi, la 

tuberculii plantați pe data de 25 martie). Având în vedere că la plantare lungimea lăstarului 

trebuie să fie de aproximativ 40 cm, pentru un procent cât mai mare de prindere în câmp, cele 

mai bune rezultate, s-au înregistrat la plantarea cartofului dulce pe data de 25 martie. 

În scopul optimizării tehnologiei de cultivare a cartofului dulce în condițiile solurilor 

nisipoase din România, au fost realizate cercetări privind epoca de plantare (10 mai, 25 mai, 

10 iunie) şi metoda de plantare (teren protejat cu mulci fumuriu și teren protejat cu mulci alb 

transparent) în câmp la unele soiuri de cartof dulce (Yulmi, Juhwangmi, Hayanmi, KSP 1, 

KSC 1), recoltate la diferite epoci de la plantare (90 zile, 100 zile, 110 zile, 120 zile). 

Rezultatele obținute au subliniat influența factorilor climatici din perioada de vegetaţie asupra 

ritmului de desfăşurare a proceselor fiziologice studiate. La 110 de zile s-a remarcat soiul 

KSC 1 cu cel mai mare randament fotosintetic. Determinările de fiziologie a plantei au scos în 



evidenţă că batatul cultivat în condiţii de irigare prin picurare tolerează cu succes stresul 

termo-hidric caracteristic zonei solurilor nisipoase, epoca a doua de plantare (25 mai) oferind 

condiţii optime pentru desfăşurarea proceselor fiziologice din plante, indiferent de soi.  

Analizând producția de tuberculi obținută în dinamică, în funcție de culoarea mulciului și 

epoca de plantare, s-a remarcat  productivitatea ridicată a soiurilor timpurii (Yulmi și 

Juhwangmi), când au fost plantate în epoca III, (10 iunie),  cu un maxim la recoltarea la 110 

zile de la plantare. Prin plantarea acestora pe 10 mai (epoca I),  perioada de acumulare în 

plantă ar fi trebuit să fie maximă, dar aceasta a coincis cu perioada prelungită de secetă, când 

procesele fiziologice din plantă au fost încetinite, și chiar blocate în unele zile, cu temperaturi 

de peste 60 grade la sol, sub mulci, de aceea productivitatea lor a fost mai scăzută. 

Analizele de calitate a producției au arătat că, în condițiile  de cultură din 2017 s-au 

detașat soiurile  Yulmi, care a prezentat o mai mare cantitate de substanță uscată totală 

(40,64%) la  120 de zile de la plantare și KSC 1 cu 41,30% la 100 de zile de la plantare. 

Aceste soiuri au prezentat un conținut mai mare și de substanță uscată solubilă și glucide 

solubile simple.  

Sub aspectul combaterii buruienilor, cele mai bune rezultate s-au obţinut prin 

asocierea erbicidelor aplicate preemergent cu erbicide aplicate postemergent în perioada de 

creştere activă a buruienilor, acestea reuşind să protejeze cultura de cartof dulce în perioada 

critică de sensibilitate faţă de concurenţa buruienilor, respectiv 4-6 săptămîni de la plantare. 

Controlul îmburuienării pe parcursul perioadei de vegetație a influențat semnificativ producția 

de cartof dulce, dar și procentul de tuberculi comerciabili.  

 

ADER 1.1.3: Crearea de hibrizi de floarea soarelui cu rezistență îmbunătățită la secetă si 

temperaturi extreme 

 Au fost luate în studiu 49 linii de perspectivă,  incluse într-un asolament de tipul  

floarea soarelui – fasoliţă (arahide) – sorg – secară. Rezultatele s-au comparat cu trei martori 

codificați.       În funcţie de caracterul genetic al hibrizilor luaţi în studiu parcurgerea 

principalelor fenofaze de vegetaţie s-a făcut diferenţiat. 

         Majoritatea hibrizilor au realizat producţii bune de 3800 - 4424 kg/ha. Cele  mai mari 

producţii s-au realizat la hibrizii 28 e/2017 – 4424 kg/ha , 41 e/2017 – 4422 kg/ha, 41 e/2017 

– 4422 kg/ha.   La polul opus s-au situat hibrizii 13 e/2017 – 3455 kg/ha, 7 e/2017 – 3241 

kg/ha, 6 e/2017 – 3365 kg/ha. Comparativ cu martorii  majoritatea hibrizilor au realizat 

sporuri importante de producţie asigurate statistic. 

  

ADER 2.1.1. Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi 

economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea 

pachetelor tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor 

Faza 4. Selectarea celor mai valoroase genotipuri în funcţie de comportamentul 

în câmp la stres. Elemente de tehnologie specifică liniilor de ameliorare de perspectivă 

Faza 5. Recoltarea materialului biologic aflat în diferite etape ale procesului de 

ameliorare. 

S-a urmărit comportarea a patru soiuri: Marvis, Braşovia, Castrum, Sarmis şi a două 

linii: 14-1574/4 şi 14-1677/31.   

În perioada de vegetaţie la cele 4 soiuri si 2 linii de cartof  s-au efectuat determinări 

privind  radiaţia activă în fotosinteză,  rata fotosintezei,  temperatura aerului, rata transpiraţiei 

foliare și calitatea nutrițională a tuberculilor. 

 In faza de creștere intensă a tuberculior  aparatul foliar se maturizează si procesele 

fiziologice îşi reduc intensitatea. Linia 15-1677/31 are o capacitate fotosintetică ridicată la 

20,61 µmol CO2/m
2/s comparativ cu soiurile Marvis și Brașovia care au înregistrat numai 8-9 

µmol CO2/m
2/s. 



La 55 de zile asimilatele sunt translocate  preponderent la nivelul tuberculilor la 

majoritatea soiurilor. Linia 15 – 1677/31 s-a detaşat de celelalte soiuri înregistrând o 

producţie totală de 43,62 t/ha. La soiul Castrum s-ae regăsit o mare cantitate de asimilate la 

nivelul vrejilor de 21,72 t/ha. 

Determinările cu privire la calitatea nutrițională a tuberculilor au arătat că, acumularea  

de substanţă uscată totală a fost influenţată  favorabil de condiţiile climatice. Conținutul de 

substanță uscată totală a fost cuprins între 17,20% la linia L 14-1574/41 și 25,10% la 

Castrum, cu o medie a soiurilor de 21,70%.  Conținutul de amidon a fost cuprins între 14,86 

% la soiul Castrum și 19,54 % la linia L15-1677/31, cu o  medie de 19,50%. 

Conținutul de vitamina C a fost cuprins între 12,32 mg/100 g substanță proaspătă la 

soiul Sarmis și 14,96 mg/100g substanță proaspătă la soiul Brașovia și linia L14-1574/41, cu 

o medie a soiurilor de 13,71 mg/100g substanță proaspătă. Soiul Brașovia s-a evidențiat cu 

cea mai mare producție (67,8 t/ha) asigurată statistic ca foarte semnificativ, comparativ cu 

media soiurilor (mt.). Soiurile Marvis, Castrum și Linia L14-1574/41 cu toate că au prezentat 

producții mai scăzute s-au evidențiat printr-un conținut mai mare de substanță uscată totală 

cuprins între 18,3-23,32%. 

 

ADER 3. 1. 3. Dezvoltarea și modernizarea colecțiilor de germoplasmă viticolă în scopul 

conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare națională. 

Faza 5/2017 - Caracterizarea sortimentului din colecţiile de germoplasmă viticole 

prin metode biochimice şi moleculare standardizate. 

  

Soiuri studiate: Coarnă neagră selecționată, Napoca, Donaris, Grasă de Cotnari, 

Băbească neagră, Codana, Mamaia, Roșioară, Alb aromat, Brumăriu. 

Soiuri de referință: Victoria, Fetească albă, Fetească neagră, Muscat Ottonel. 

Din analiza principalilor descriptori a reieșit că, nu există diferențe între modul de 

comportare al soiurilor față de descrierea efectuată în Ampelografii. Singurele deosebiri sunt 

cele referitoare la producția de struguri și calitatea acesteia (greutatea a 100 boabe, greutatea 

strugurelui, conținutul de zaharuri). 

Însușirile oeno - carpologice şi oeno - chimice ale strugurilor recoltaţi din varietăţile 

luate în studiu au prezentat diferențe mari de la un soi la altul și față de soiurile de referință. 

 În cadrul grupei de soiuri cu struguri de masă soiul de referință Victoria  a înregistrat 

valori superioare soiurilor  Coarnă neagră selecționată și Napoca, în ceea ce privesc 

greutatea unui strugure, greutatea a 100 boabe, lungimea și lățimea bobului.  

De asemenea, soiurile din grupa celor cu struguri pentru vinuri albe  (Grasă de 

Cotnari și Roșioară) au înregistrat valori superioare soiului de referință Fetească albă, 

referitoare la greutatea unui strugure, greutatea a 100 boabe, lungimea și lățimea bobului. 

Soiurile Băbească neagră, Brumăriu  și Codana, care fac parte din grupa celor cu 

struguri pentru vinuri roșii, au indici superiori în ceea ce privesc greutatea strugurelui și a 

bobului, lungimea și lățimea bobului, dar indici inferiori referitori la conținutul de zaharuri și 

greutatea pieliței, comparativ cu soiul de referință Fetească neagră.  

Din grupa soiurilor cu struguri pentru vinuri aromate, fac parte Donaris, Mamaia și 

Alb aromat, care s-au comparat cu soiul consacrat Muscat Ottonel. Indicatorii biometrici 

analizați la acestea au înregistrat valori superioare soiului de referință. Astfel, greutatea unui 

strugure a înregistrat valori de 245 g la soiul Donaris, 335 g la soiul Alb aromat și 295 g la 

soiul Mamaia, comparativ cu soiul Muscat Ottonel (115 g) iar greutatea a 100 boabe a 

înregistrat, la soiurile analizate, valori cuprinse între 274 și 462 g, comparativ cu 266 g, cât s-

a înregistrat la soiul Muscat Ottonel.  

 



ADER 3.1.4. Regenerarea, multiplicarea și caracterizarea unor varietăți locale 

legumicole, cu caracter unic 

Faza 5/2017.  Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere –studiul 

comportamentului varietăţilor locale de legume pe  faze de vegetaţie 

Dispozitivul experimental  a cuprins 115 genotipuri de plante legumicole, dintre care: 7 

genotipuri de pepene verde (Citrullus lanatus), 23 genotipuri de pepene galben (Cucumis melo), 

20 genotipuri de castravete (Cucumis sativus), 50 genotipuri de dovlecel (Cucurbita pepo) și 15 

genotipuri de fasoliță (Vigna spp.). 

Condițiile climatice din primele faze de vegetație au fost favorabile creșterii și dezvoltării speciilor de 

plante legumicole. Observațiile privind rezistența genotipurilor din speciile citrullus, cucumis ssp. și 

cucurbita, la atacul patogenilor, a fost notat cu note de la 1-2  în faza de întindere a vrejului  și cu note 

cuprinse între limitele 1-3,  în faza de înflorire a plantei, iar la fasoliță cele 15 genotipuri au 

manifestat o rezistență foarte bună la viroze (Cowpea aphid borne virus) în faza de 3-4 frunze 

adevărate (note 1-2) și o intensitate mai mare a atacului în faza de înflorit (note 1-4). 

La pepenele verde, analiza proceselor fiziologice a evidențiat  genotipurile SVGB-

16822 şi SVGB-19587, care au valorificat favorabil apa evaporată prin transpiraţia foliară, 

întrucât randamentul fotosintetic la aceste genotipuri a fost maxim în toate momentele 

determinărilor. În cadrul sortimentului, culoarea fructului la exterior a fost verde sau verde 

închis, cu sau fără pete la exterior, iar diametrul fructului s-a încadrat în limitele 183,3-219,3 

cm, cu o medie a genotipurilor de 199,4 cm. S-au remarcat prin valori ridicate ale MMB-ului 

genotipurile: SVGB-16822, SVGB-19425, SVGB-16820 și SVGB-17681 (97,06-109,48 g) și 

valoare minimă genotipul SVGB-18699. 

La pepenele galben, din analiza determinărilor biometrice în cadrul sortimentului de 

23 genotipuri, au reieșit valori medii  de 20,5 cm la lungime și de 15,3 cm la diametru.  Conținutul de 

substanță uscată solubilă a oscilat în intervalul 4,8-10%, fiind un caracter de soi, care poate fi influențat de 

condițiile climatice.   

La castravete, fructul a prezentat gust puțin amar la toate cele 16 genotipuri și amar la 4 

genotipuri, iar gradul de înconvoiere al fructului a fost notat cu “0” (drept) la 15 genotipuri; 

“1” (foarte mic),  la 5 genotipuri.  La maturitatea tehnică, s-a remarcat o variabilitate mare în 

ceea ce privește lungimea fructului (13,6-43,6 cm). S-au remarcat genotipurile de castravete 

SVGB-18034, SVGB-18642, TEMP 1187, TEMP 1188  cu valori ale MMB-ului peste 30 g. 

Sub aspectul determinărilor privind biometria seminței, s-a constatat o variabilitate a lungimii 

cuprinsă în intervalul 8,51-9,99 mm și a lățimii în intervalul 3,82-4,46 mm. 

La dovlecel, au fost identificate forme ale fructului de la cilindrică, eliptică, globulară, 

alungită, disc-stea până la pară, iar culoarea cojii a oscilat între nuanțe de galben, portocaliu,  

alb, verde cu pete galbene și roz. S-au evidențiat cca. 84 % dintre genotipuri cu o greutate pe 

fruct de peste 3 kg, iar dintre acestea cu peste 6 kg în greutate, s-au remarcat: SVGB-18040, 

TEMP 1308, TEMP 689, TEMP 578, TEMP 499.  

La  fasoliță, determinările privind productivitatea plantei au subliniat un număr de 

păstăi cuprins în intervalul 3,1-22,3 păstăi/plantă, cu o medie de 11,26 păstăi/plantă. 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.  

 

„ADER 3.3.6.  Evaluarea si conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante 

la stresul termic şi hidric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare.  

Faza 4/2017. Constituirea câmpurilor experimentale.   

Faza 5/2017. Evaluarea materialului biologic în baza criteriilor stabilite, conform 

obiectivelor proiectului 

    S-au organizat 2 variante tehnologice: o variantă tehnologică cu udare redusă, în care 

udarea s-a făcut când la atingerea plafonului minim, situat între capacitatea de câmp a solului 



și coeficientul de ofilire al plantelor și o variantă tehnologică cu udare normală, în funcție de 

specificul biologic. Amplasarea genotipurilor s-a făcut în 3 repetiții.  Materialul biologic 

studiat a fost constituit din cultivaruri, descendențe hibride și populații locale din speciile 

pepeni verzi, pepeni galbeni, tomate și ardei, după cum urmează: 

 Pepeni verzi : Dulce de Dăbuleni,  Oltenia, De Dăbuleni, PVD1,PVD2, PVD3, PVC1, PVC2. 

Pepeni galbeni : Populație de Dăbuleni 1(Dj),  Populație de Dăbuleni 2(Dj,  Populație de 

Călărași (Dj,   Populație de Lișteava (D,  Populație de Sărata(Dj,  PPG,    PPGp,   PPGI. 

Tomate: Romec 554 j, Populație Ișalnița 1 (DJ), Populație Ișalnița 2 (DJ), Populație Ișalnița 3 

(DJ), Populație Nedeia (DJ), Populație Vișina 2 (OT), Populație Horezu (VL), L – 1 S, L – 

L13, L – FM, L – 10/9, L – BB2. 

Ardei: L – 3/10, L – G.I., L – 2/13-1, Populație Secui (DJ), Populație  Grădinari (OT), 

Populație  Amărăști (DJ), Lung  Românesc, Populație Corabia (OT), L – 328, L- 2/13-2, L – 

3/10-1, L – D14-1. 

Comportarea genotipurilor luate în studiu în condițiile de stres termic și hidric pe 

nisipuri este diferită de la o specie la alta, de la un genotip la altul. 

La tomate, în cazul variantei cu udare redusă, cea mai mare producție a realizat-o 

Populația de Ișalnița I (33,93 t/ha), genotip care a realizat cea mai mare producție și în cazul 

aplicării tehnologiei normale, V2 (51,54 t/ha).  Genotipul L – 1S nu a prezentat rezistență la 

condițiile de stres termic și hidric, în ambele variante realizând cea mai mică producție, 6,96 

t/ha în cazul variantei V1 și 14,62 t/ha în cazul variantei V2. 

La ardei, rezistent la stresul termic și hidric s-a dovedit a fi genotipul  Populație de 

Secui, 31,11 t/ha, ardei de tip gogoșar. În condiții de irigare conform tehnologiei producția 

realizată a fost de 36,81 t/ha.  Genotipul de ardei gras L – 3/10 a realizat cea mai mare 

producție în condiții de irigare. 

 

ADER 3.3.7. Optimizarea altoirii speciilor de legume cu pondere în cultură, pentru 

îmbunătățirea productivității și a calității fructelor, în condițiile accentuării factorilor de 

stres biotici și abiotici. 

S-a urmărit comportarea a 4 cultivaruri de ardei și 4 cultivaruri de pătlăgele vinete 

altoite pe câte 7 portaltoi. Producțiile realizate au fost influențate de gradul de adaptabilitate al 

altoiului la condițiile nefavorabile și potențialul productiv al acestora, dar în cea mai mare 

parte au fost influențate de portaltoiul folosit și gradul de compatibilitate dintre altoi și 

portaltoi. 

La hibridul Menta F1 s-a remarcat prin producțiile realizate portaltoiul L 11A cu  21,7 

t/ha rezultând un spor de producție de 14,7 t/ha față de martorul nealtoit. 

La cultivarul Classic F1 s-a remarcat portaltoiul Antinema F1 cu o producție de 12,29 

t/ha și un spor de producție de 3 t/ha față de nealtoit. 

La cultivarul Carmin producțiile au fost foarte mici în toate variantele luate în studiu, 

nici unul din portaltoi nu a depășit martorul. 

La ardeiul tip Kapia s-a remarcat portaltoiul L 11A cu o producție de 19,71 t/ha, 

rezultând un spor de producție de 11,29 t/ha față de nealtoit. 

La cultura de pătlăgele vinete producțiile au fost influențate foarte mult de portaltoiul 

folosit. La hibridul Sharapova F1  s-a remarcat portaltoiul L 29 A cu o producție de 73,86 t/ha 

și L 51 cu o producție de 42,29 t/ha, rezultând un spor de producție de 18,96 t/ha față de 

nealtoit. 

La cultivarul Camelia, toate variantele altoite au depășit martorul nealtoit, 

remarcându-se totuși portaltoii Emperador F1 cu o producție de 33,38 t/ha și un spor de 

producție de 26,76 t,ha și portaltoiul L 29 cu o producție de 25,05 t/ha și un spor de 18,43 t/ha 

față de nealtoit. 



La hibridul H2 s-a remarcat portaltoiul L 51 cu o producție de 51,38 t/ha și un spor de 

44,71 t/ha iar la hibridul Rebeca s-a remarcat portaltoiul L 29B cu o producție de 40,57 t/ha și 

un spor de 23,9 t/ha. 

  

ADER 3.3.12. Crearea competitivității tehnico-economice în pomicultură prin tehnologii 

adaptate la condițiile pedoclimatice din România în vederea implementării subprogramului 

tematic pomicol în perioada 2015-2020 

FAZA 5/2017: Experimentarea soluţiilor tehnologice superintensive, inovative în semestrul al 

doilea al anului agricol, cuprinzând lucrările solului, tăieri, fertirigări, tratamente fitosanitare, 

analize de plantă și sol, măsurători biometrice.  

Iarna 2016-2017 a fost normală  pentru această zonă, cu temperaturi care au scăzut 

treptat în lunile de toamnă și apoi în cele de iarnă și  cu precipitații sub formă de zăpadă de 

circa 50-60 cm.   

Pomii fructiferi au intrat în iarnă cu un proces de călire normal și au suportat destul de 

bine aceste temperaturi scăzute și au ieșit normal din procesul de repaus, dar în luna martie și 

aprilie au fost alternanțe de temperatură de la -2 0C noaptea la 23,5 0C ziua  în luna martie și 

de la 0,4 0C noaptea la 29,8 0C ziua în luna aprilie, temperaturi care au afectat procesul de 

înflorire și legare a fructelor la speciile piersic și cais. 

În luna iunie temperatura aerului a crescut foarte mult, iar în ultimele zile ale lunii 

maxima absolută a fost de +41,2 0C, influențând creșterea și dezvoltarea pomilor fructiferi.  

 S-a  constat că, ritmul de creștere al lăstarilor a depins de soi, condițiile climatice, 

cantitatea de apă din sol și de aprovizionarea pomului cu elemente nutritive. La piersic, la 

sfârșiul lunii august, s-au  evidențiat cu valori medii cuprinse între 81,7 cm soiul Monica pe 

portaltoiul Adaptabil și 104,5 cm   la soiul Filip,   pe portaltoiul MC 5, urmat de soiul NJC 

105 cu 104,8 cm și Catherine cu o valoare medie de 101,4 cm pe portaltoiul MC 5. 

La cais s-au evidențiat soiul Fortuna pe portaltoiul Mirobolan Dwarf  78,2cm  și soiul  

Danubiu pe portaltoiul Mirobolan Dwarf cu valori de 100,3 cm. 

La specia cais rata fotosintezei a oscilat la media zilnică între 8,39 micromoli 

CO2/m
2/s la soiul Fortuna și 16,36 micromoli CO2/m

2/s la soiul Euxin. Soiul Euxin a 

valorificat eficient apa evaporată prin transpirația foliară înregistrând valori ridicate la rata 

fotosintezei. 

  

ADER 4.1.4.  Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare 

la plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse 

Faza nr. 3 -  Realizarea tehnologiilor de combatere a agenţilor de dăunare 

În vederea reducerii pagubelor produse de organismele dăunătoare la speciile horticole 

(piersic), la SCDCPN Dăbuleni s-au experimentat mijloace de combatere. În acest scop s-a 

studiat combaterea prin metode chimice  (utilizarea produselor chimice cu toxicitate redusă)  

și metode biologice (folosirea biopreparatelor pe bază de uleiuri esențiale).  

La specia piersic s-au evaluat rezultatele îmbinării metodelor chimice și biologice și 

influența metodelor experimentate asupra unor procese fiziologice. S-a semnalat prezența a 

doi agenți patogeni: Taphrina deformans (bășicarea frunzelor de piersic) și Sphaerotheca 

pannosa var. persicae (făinarea). 

Cercetările  privind combaterea agenților patogeni și dăunătorilor la piersic au fost 

realizate pe soiul Springold. Experiența a cuprins 4 variante, netratat (Mt.), tratamente cu 

substanțe chimice,  tratamente cu produsul F414 și  un complex de tratamente (chimice + 

produsul F414). 

Condițiile climatice variabile (temperaturi peste 10 ºC în asociație cu umiditate 

atmosferică ridicată) au creat condiții favorabile de apariție a atacului de Taphrina deformans,   

în mai multe etape (martie, aprilie, mai) fiind infectate frunzele și lăstarii. 



Pentru combaterea agenților patogeni Taphrina deformans (bășicarea frunzelor de 

piersic) și Sphaerotheca pannosa (făinarea) au fost efectuate tratamente cu fungicidele 

Dithane 0,2%, Topsin 0,1%, Shavit 0,2%.  

În varianta  cu tratamente biologice s-a administrat produsul F 414, care este o 

combinație de uleiuri esențiale.  

In urma observațiilor efectuate fungicidele utilizate  pentru Taphrina deformans au 

avut o eficacitate bună în combaterea agenților patogeni reducând gradul de atac de la 18,8%, 

în varianta netratată la 2,1% în varianta tratată cu substanțe chimice. Gradul de atac în 

varianta tratată cu produsul F414 a fost de 3,2%. În varianta în care s-a folosit combinația de 

tratamente chimice cu produsul biologic F414 gradul de atac a fost de 1,9%. 

Principalii dăunători pentru care s-au efectuat tratamente chimice și biologice au fost 

afidele (Myzodes persicae, Pterochloroides persicae). 

În varianta  cu tratamente chimice pentru combaterea speciilor de dăunători menționați  

s-a utilizat insecticidul Mospilan 0,02%. 

 

    ADER 16.3.1: Cercetări privind stabilirea influenței aplicării noilor sisteme și 

tehnologii conservative de lucrări agricole mecanizate pentru combaterea efectelor 

secetei, păstrarea fertilității solurilor și creşterea cantitativă şi calitativă a producţiilor 

la principalele specii de plante cultivate 

Faza 3. Stabilirea influenței aplicării diferitelor sisteme de lucrări mecanice asupra 

comportării si randamentelor culturilor agricole corelat cu reținerea apei în sol. 

 Condiţiile climatice favorabile din toamna anului 2016 au determinat realizarea unei 

răsăriri uniforme la cultura de secară, care s-a apreciat prin notări pe o scară de la 1-9. Data 

apariţiei principalelor fenofaze de vegetaţie (înfrăţit-înflorire) nu a fost influenţată 

semnificativ de lucrarea solului şi desimea de semănat. În acest sens, înfrăţitul s-a realizat pe 

data de 14 octombrie 2016, împăierea pe data de 19 aprilie 2017,  iar formarea boabelor între 

9-13 iunie 2017. Maturitatea fiziologică a fost atinsă pe data de 7 iulie 2017.  Din analiza 

producţiilor obţinute la secară s-au constatat diferenţieri în funcţie de factorii studiaţi. În 

cadrul variantei cu scarificarea solului, nivelul producţiilor a fost cuprins între 2744-3012 

kg/ha, cu un plus de producţie faţă de media producţiilor/tipul de lucrare  în varianta în care s-

a asigurat o desime de 450 bg/ m2 de 146 kg/ha. În varianta arat+discuit nivelul producţiilor a 

fost cuprins între 3214-3487 kg/ha, cu un spor de producţie de 146 kg la desimea de 450 

bg/m2. Cel mai scăzut nivel al producţiilor s-a înregistrat în varianta în care pregătirea 

terenului s-a făcut prin discuit.  

          Analiza rezultatelor de producţie obţinute a reliefat  diferenţe de producţie între 

variantele de fertilizare. 

          La sorg elementele de productivitate au fost influenţate în primul rând de desimea de 

semănat şi în al doilea rând de sistemul de lucrarea a solului.  

Sub aspectul producţiilor obţinute s-au evidenţiat epocile semănate la 20-25 martie. 

Sporul de producţie înregistrat în aceste variante comparativ cu cea semănată pe 15.04.2017 a 

fost de 337-538 kg/ha la scarificat, 702-774 kg/ha la arat + discuit şi 695-769 kg/ha în 

varianta discuită. 

 La fasoliţă, talia plantelor și înălţimea de inserţie a primelor păstăi au fost influenţate 

de desimea de semănat, aceste elemente înregistrând valori mai ridicate în variantele la care s-

au asigurat desimi mai nari, reducându-se astfel spaţiul de nutriţie care a forţat creşterea 

vegetativă în detrimentul creşterii productive. Comparativ cu varianta martor, la care s-a 

asigurat o desime de 20 b.g./m2 la care s-au obţinut producţii de 2224-2447 kg/ha, creşterea 

desimii la 25 b.g./m2 a condus la obţinerea de producţii mai mari, cuprinse între 2302-2498 

kg/ha, realizându-se un spor de producţie de 101-107 kg/ha.  



La porumb, sporul de producţie înregistrat în variantele la care s-a asigurat o desime 

de 5 b.g./m2, la desimi de 6-8 b.g./m2 s-au obţinut sporuri de producţie de 168-357 kg/ha în 

varianta scarificată, 418 în varianta arat+discuit şi 128 kg/ha în varianta cu discuit. În cadrul 

fiecărui sistem de lucrare a solului, cele mai mari producţii de boabe s-au obţinut în cadrul 

epocilor a doua şi a treia 8328-7956 kg/ha la scarificat, 8577-8245 kg la arat+discuit şi 8242-

8139 kg/ha. Prin aplicarea a 50 kg azot în plus, s-a obţinut un spor de producţie de 840-1268 

kg/ha la scarificat, 1260-1552 la arat+ discuit şi 930 – 1001 kg/ha la discuit. 

 

Tema 1 – Promovarea speciilor şi soiurilor tolerante la modificările climatice şi 

pretabile pentru agricultura durabilă în zonele predispuse aridizării din sudul Olteniei  

 S-au efectuat cercetări referitoare la comportarea unor hibrizi de sorg pentru boabe 

desimea plantelor la sorgul pentru boabe în funcţie de sistemul de fertilizare și combaterea 

buruienilor la sorgul pentru boabe în condiţii de irigare. 

     A fost luat în studiu un număr de 9 hibrizi de sorg pentru boabe. In condiţiile anului 2017 

răsăririrea a fost uniformă. Stabilizarea temperaturilor în sol și aer, a determinat realizarea 

unui ritm variabil de creștere în primele 4 săptămâni de la răsărire.  

  Comparativ cu martorul (Media producției hibrizilor – 7581 kg/ha), au existat o serie 

de hibrizi care au realizat sporuri semnificativ pozitive: ES Foehn – 8012 kg/ha, Kalatur – 

8008 kg/ha, şi Arcanciel – 8242 kg/ha.  

În ceea ce priveşte desimea plantelor de sorg şi sistemul de fertilizare, în condiţii de 

irigare  a reieșit că,  prin asigurarea unei desimi de 15 b.g/m²  producţiile s-au diferenţiat în 

funcţie de nivelul de fertilizare cu valori de 2654 kg/ha (N0P0K0), 4287 kg/ha (N50P80K80), 

4998 kg/ha (N150P80K80) iar prin asigurarea unei desimi de 20 bg/m² s-au obţinut producţii 

de 4279 kg/ha la nefertilizat, 7018 kg/ha la fertilizarea cu N50P80K80 şi de 7858 kg/ha la 

fertilizarea cu N150P80K80. 

Sub aspectul eficacităţii erbicidelor în combaterea buruienilor la sorg, s-au evidenţiat 

erbicidele Trek P – 3,5 l/ha (preem) + Trek P – 2 l/ha  (post.I) note EWRS la 15 – 30 şi 45 

zile de la aplicare de 3-3,5, precum şi prin aplicarea erbicidului Buctril, note EWRS 3-3,5 

Din punct de vedere al selectivităţii faţă de plantele de sorg, cu excepţia erbicidului 

Gardoprim, la care s-a manifestant fenomenul de fitotoxicitate, toate celelalte erbicide au 

manifestat toleranţă faţă de plantele de sorg. Cele mai mari producţii s-au obţinut în variantele 

erebicidate cu Trek P – 3,5 l/ha (preem) + Trek P – 2 l/ha  (post.I) (7244 kg/ha) şi cu Buctril – 

1 l/ha (post II – în faza de 4-6 frunze a sorgului) – 7148 kg/ha. 

 

Tema 2: Crearea şi promovarea genotipurilor de fasoliţă şi arahide cu rezistenţă 

ridicată la secetă şi temperaturi extreme, cu conţinut ridicat de proteină şi potenţial 

ridicat de producţie 

Cercetările efectuate au urmărit  studiul descriptorilor germoplasmei de fasoliţă,  

comportarea în cultură comparativă de concurs a unor genotipuri de fasoliţă și  selecţia 

conservativă a soiurilor de fasoliţă Aura 26 şi Ofelia. 

Rezultatele obținute la cele 144 genotipuri de fasoliță studiate în cadrul colecției de 

germoplasmă au evidențiat rezistența foarte bună la infecția naturală produsă de Cowpea 

aphide virus (note 1-2), subliniind că cca. 97,2% dintre genotipuri s-au comportat foarte bine 

la acest patogen. Determinările privind elementele de productivitate au reliefat o limită largă 

de variație a acestora în cadrul colecției. Producția de boabe obținută la cele 144 genotipuri de 

fasoliță a fost cuprinsă în intervalul 696,4 - 3928,6 kg/ha, cu o medie de 2211,29 kg/ha.  



Studiul în cultură comparativă de concurs a 15 genotipuri de fasoliță obținute la Dăbuleni  

arată că, în acest an, perioada de vegetație a acestora a fost cuprinsă între 80-93 zile.  

Rezultatele obţinute au reliefat faptul că soiurile şi liniile de fasoliță studiate s-au comportat 

diferit, particularităţile structurale ale aparatului foliar determinând diferenţele dintre acestea, 

în funcţie de momentul determinărilor şi condiţiile climatice prezente în acel moment. Analiza 

rezultatelor de producţie obţinute, la cele 15 genotipuri de fasoliţă studiate în condiţiile 

solurilor nisipoase, a evidenţiat o variabilitate a producţiei în limitele 1230,16 – 2738,09 

kg/ha, cu o medie de 2097,88 kg/ha. Comparativ cu soiul Jiana (1230,16 kg/ha), toate 

genotipurile de fasoliţă au înregistrat sporuri de producţie. S-au remarcat prin diferenţe de 

producţie de peste 1000 kg/ha, asigurate statistic ca foarte semnificativ,  genotipurile: 25-A1-

4, D5-3, Aura 26, D2-3a.  

În scopul menținerii purității biologice a seminței de fasoliță la soiurile Aura 26 și 

Ofelia au fost alese câte 100 elite si au fost urmărite din punct de vedere al parametrilor 

biologici și morfologici de identificare a soiului. Rezultatele obținute arată că, cele 100 elite 

alese la soiul AURA 26, au înregistrat un număr 13,32 păstăi/plantă, cu o variabilitate în 

limitele 11-21 păstăi/plantă, iar cele 100 elite alese la soiul Ofelia, au prezentat 11,97 

păstăi/plantă cu diferențiere a valorii între 8-16.  

În procesul de ameliorare la cultura de arahide au fost continuate obiectivele privind 

menţinerea în colecţia de germoplasmă a 34 de soiuri si linii de arahide autohtone si străine, 

îmbogăţirea colecţiei cu alte două soiuri de arahide aduse din China  și selecţia conservativă la 

cele două soiuri de arahide Dăbuleni și Viviana obţinute la SCDCPN Dăbuleni. 

În experienţa privind studiul descriptorilor germoplasmei de arahide pentru alegerea 

unor resurse genetice adaptate condiţiilor de stres termic şi hidric materialul biologic studiat a 

fost reprezentat de 34 de  genotipuri.  Pe parcursul perioadei de vegetaţie  s-a efectuat  

determinarea descriptorilor elementari: tipul de creştere; pigmentarea tulpinii; talia plantei; 

număr de nodozităţi; număr de lăstari pe plantă; rezistenţa la boli şi dăunători. De asemenea, 

s-au făcut  determinări în ceea ce priveşte elementele de productivitate.  

  O comportare bună din punct de vedere al productivităţii reprezentată prin numărul de 

păstăi mature pe plantă au avut-o soiurile Viviana cu 75,6 păstăi mature /plantă , Turcești cu 

64,6 păstăi mature/plantă, HYY1 şi Provenienţă China 4 cu  56,3 păstăi mature/plantă. 

Producţia cea mai mare de păstăi de 4444 kg/ha s-a înregistrat la soiul Ning, urmat de soiul 

Proveniență China 4 cu 4265 kg/ha, Proveniență China 5 cu 4247 kg/ha.  

Pentru obţinerea de sămânţă certificată la soiurile de arahide Dăbuleni şi Viviana  s-au 

efectuat lucrări de  selecţie conservativă, au fost alese 100 elite, s-au reţinut descendenţele 

uniforme şi valoroase şi au fost eliminate cele necorespunzătoare. 

Au fost efectuate lucrări de selecţie individuală din cele 34 de soiuri şi linii din 

colecţia de germoplasmă, au fost alese elite care vor fi  studiate apoi în culturi comparative de 

orientare şi de concurs.  

 

Tema 3. Diversificarea sortimentului la cartoful cultivat pe solurile nisipoase şi 

stabilirea măsurilor tehnologice de sporire a timpurietăţii   

În scopul stabilirii măsurilor tehnologice de sporire a timpurietăţii la cartoful cultivat 

pe solurile nisipoase, au fost realizate cercetări privind epoca de plantare (28 februarie, 9 

martie) şi metoda de protejare (plante neprotejate şi protejate cu pânză de agril) în câmp la  

soiurile (Carera, Riviera, Arizona şi Belarosa), recoltate la diferite epoci de la răsărire (45 

zile, 55 zile, 65 zile, 75 zile). Rezultatele obținute subliniază influența factorilor climatici din 

perioada de vegetaţie asupra ritmului de desfăşurare a proceselor fiziologice studiate. Cele 

mai bune condiţii pentru desfăşurarea proceselor fiziologice din plante, indiferent de soi şi 

metoda de cultivare au fost oferite de epoca a doua de plantare (9 martie), iar în ceea ce 



priveşte metoda de cultivare, s-au evidenţiat cu rezultate mai bune plantele din varianta 

neprotejată. Producția medie pe epoca de plantare, evidențiază cu cele mai bune rezultate 

plantarea cartofului în data de 9 martie, când recoltarea s-a efectuat la 75 de zile de la 

răsărirea plantelor de cartof, detaşându-se soiul Arizona, cu o producţie medie de 95,25 t/ha. 

Analizând producţia medie în funcţie de metoda de protejare s-a observat că cele mai bune 

rezultate au fost obţinute la plantele neprotejate (între 27,5 – 79,4 t/ha în funcţie de data 

recoltării). Producţia medie la plantele protejate cu pânză de agril a fost cuprinsă între 13,3-

69,2 t/ha (în funcţie de data recoltării), plantele din această variantă fiind mai mult afectate de 

brumele din luna martie. 

În scopul diversificării sortimentului la cartoful cultivat pe solurile nisipoase au fost 

studiate 8 soiuri de cartof (Riviera, Belarosa, Carera, Arizona, Constance, Esme, Arsenal, 

Cosiana), plantate  pe 22 martie şi cultivate conform tehnologiei. Perioada de acumulare 

maximă în plantă a coincis cu o perioadă de secetă atmosferică prelungită, când procesele 

fiziologice din plante au fost încetinite, și chiar blocate în unele zile cu temperaturi de peste 

35 oC. Acţiunea stresantă a factorilor de mediu a dus la instalarea ofilirii permanente în 

perioada cuprinsă între 55 – 65 zile de la răsărire, pentru ca la 75 de zile de la răsărire plantele 

să fie complet lipsite de vreji. Acest lucru a avut implicaţii majore asupra producţiei obţinute, 

cu valori medii cuprinse între 34,2 t/ha (la 45 de zile de la răsărire) şi 45,4 t/ha (la 55 de zile 

de la răsărire). Soiul cu cea mai mare producţie comercială a fost Riviera (67,6 t/ha), iar la 

polul opus s-a situat soiul Arsenal, cu o producţie maximă de doar 30,06 t/ha (la 55 de zile de 

la răsărire).  

 

Tema 4. Comportarea unor soiuri de cartof dulce în condițiile solurilor nisipoase 

 Cercetările au urmărit comportarea unor soiuri de cartof, în funcție de materialul 

biologic utilizat la plantarea în câmp si efectul tratamentelor fitosanitare asupra culturii de 

cartof dulce, precum și influența aplicării erbicidelor.  

În perioada de vegetaţie a plantelor de cartof dulce nu s-au evidenţiat aspecte de 

fitotoxicitate în urma aplicării erbicidelor Fusilade Forte și Dual Gold, deci sunt selective 

pentru aceasta plantă,  iar aplicarea erbicidului  Fusilade Forte 1,5 l/ha a avut eficacitate 

maximă asupra buruienilor monocotiledonate, uscarea acestora producându-se la 15 zile de la 

aplicare. Controlul îmburuienării pe parcursul perioadei de vegetație a influențat semnificativ 

producția totală de cartof dulce, dar și procentul de tuberculi comerciabili. 

Producţia medie, la toate cele 8 variante cu tratamente fitosanitare, nu diferă prea mult 

faţă de martorul netratat V1, diferența fiind nesemnificativă,  remarcându-se varianta tratată 

cu Topsin 70PU + Calypso 480SC+Bravo 500SC, respectiv 31,509 t/ha. 

Experiența privind comportarea unor soiuri în funcție de materialul de plantare a fost 

amplasată pe sol nisipos, cu fertilitate scăzută, protejat cu mulci PPE și cu irigare prin 

picurare, după metoda parcelelor subdivizate cu doi factori. În urma analizei statistice făcute 

după recoltare, s-a observat că,  producția medie nu a înregistrat diferențe semnificative la 

toate cele 5 soiuri în varianta folosirii lăstarilor înrădăcinați față de varianta cu lăstari 

neînrădăcinați în anul 2017, spre deosebire de anul 2016 când diferențele de producție au fost 

semnificative. 

 



Tema 5 - Promovarea în zonele cu climat arid din sudul României a unor specii de 

plante medicinale şi aromatice. 

S-a luat în studiu un sortiment de specii de plante medicinale şi aromatice Hyssopus 

officinalis, Salvia officinalis, Lavandula angustifolia, Calendula officinalis, Sylibum 

marianum, Nigela damascena, Glaucium flavum, Carthamus tinctorium, Occinum basilicum, 

Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum, Camelina sativa, Linum ussitatisum, Cicer 

arietinum, Cynara scolymus, Cucumis metalifera, Momordica charantia, Echinacea 

purpurea, Helianthus tuberosus,Gypsophila, în vederea identificării şi promovării în cultură a 

celor capabile să valorifice superior condiţiile ecopedologice existente, care prezintă 

rezistenţă la factorii de stres termic şi hidric şi care să reprezinte o alternativă în rotaţia 

culturilor pe solurile nisipoase. 

Au fost identificate, ca urmare a rezistenţei la secetă şi cu producţii mai mari de flori, 

herba, seminţe Calendula officinalis, Salvia officinalis, Hysophus officinalis, Echinacea 

purpurea, Momordica charantia. 

La specia Calendula officinalis (gălbenele)  s-a obţinut o producție de 1535 kg/ha 

flori. O altă specie care s-a evidențiat a fost Hysophus officinalis la care s-a făcut recoltarea de 

herba și flori și s-a înregistrat o producţie de 6920 kg/ha. La specia Salvia officinalis  s-a  

înregistrat o producţie de flori de 1560 kg/ha. 

Rezultatele cu privire la folosirea îngrăşămintelor complexe lichide, aplicate foliar la 

isop arată că acestea  manifestă un efect stimulator asupra creşterii plantelor și asupra 

productiei de herba. Productia a înregistrat valori superioare la variantele fertilizate foliar 

comparativ cu variantele la care nu s-au aplicat îngrășăminte foliare. 

S-a remarcat cu producţia cea mai mare de herba verde de 10150 kg/ha varianta fertilizată cu   

Maturevo 0,6% pe agrofondul de N100P100K100 rezultând  o creştere a producţiei cu 2375 

kg/ha faţă de varianta martor nefertilizată cu îngrăşăminte foliare. 

La specia lavandă  s-au testat mai multe erbicide în diferite combinații și doze și s-a 

dovedit că toate erbicidele testate au manifestat selectivitate pentru plantă. Rezultatele privind 

eficacitatea erbicidelor, au evidențiat cu cel mai scăzut grad de îmburuienare, de 28,2%, 

varianta erbicidată cu Stomp 4l/ha aplicat ppi + Basagran 2l/ha aplicat postemergent I + 

Fusilade 2l/ha aplicat postemergent II, comparativ cu martorul neerbicidat. 

 

 

Tema 6: Colectarea, evaluarea, înmulțirea și conservarea unor resurse genetice 

legumicole, adaptate condițiilor de starea termic si hidric din zonele de sud ale Olteniei. 

 S-au abordat cercetări referitoare la colectarea și evaluarea unor resurse genetice la 

tomate și la ceapă, selecția unor genotipuri valoroase la unele specii legumicole, comportarea 

unor cultivare de pepeni verzi pe solurile nisipoase și selecția conservativă a unor cultivare de 

specii legumicole (praz, ridichi de iarnă, pepeni verzi, tomate, mazăre de grădină, fasole pitică 

de grădină și ardei). 

 În vederea îmbogățirii și diversificării sortimentului de tomate, au fost colectate și 

evaluate 30 de soiuri, populații hibride și populații locale de tomate S-au făcut observații și 

determinări privind principalele caractere  morfologice ale plantelor și fructelor. Genotipurile 

valoroase constituie materialul inițial de ameliorare pentru tomate. 

 În cazul selecției unor genotipuri valoroase la unele specii legumicole am luat în studiu 

o selecție de varză roșie din soiul Pelendava, aplicând o selecție în masă repetată anual. În 

anul 2017 s-a înființat Câmp de Alegere plante mamă. La maturitatea tehnică a plantelor 

mamă s-au ales 100 plante elită. În urma calculării principalilor parametri statistici și 

întocmirea grilei de eliminare, au fost reținute 60 elite plante mamă, elite la care principalele 

caractere analizate s-au încadrat în intervalul de variabilitate.  



În vederea menținerii unor cultivaruri de specii legumicole în stare pură, au fost 

supuse Selecției conservative următoarele specii: praz (Alutus , ridichi de iarnă (Negre 

Rotunde), pepeni verzi (Dulce de Dăbuleni), Tomate (Romec 554j), mazăre de grădină (Adela 

și Ișalnița 60), fasole pitică de grădină (Iuliana și Ișalnița 43) și ardei lung (Bogdan).

 Selecția conservativă la praz, soiul Alutus a cuprins 2 verigi din schema de selecție: 

Câmp de Alegere faza seminceri și Câmp sămânță Standard. Au fost reținute 25 plante elită. 

Din Câmpul Sămânță Standard s-u obținut 20 kg sămânțâ categoria biologică Standard. 

 La ridichile de iarnă soiul Negre Rotunde s-au înființat 2 verigi din schema de 

selecție: Câmp de Alegere faza seminceri și Câmp sămânță Standard. În perioada de vegetație 

s-a făcut o selecție în masă după caractere negative, s-au eliminat plantele bolnave și slab 

dezvoltate. Din CA semincer au fost reținute 30 plante elită, la care sămânța s-a recoltat 

separat, constituind în anul 2018 CSD plante mamă.  

 Selecția conservativă a soiului de tomate Romec 554j a cuprins Câmp de Studiu al 

Descendenților, Câmp Sămânță Bază și Câmp Sămânță Standard. Alegerea celor 100 plante 

elită s-a făcut din CSBază. În urma calculării principalilor parametri statistici și întocmirea 

grilei de eliminare, au fost reținute 52 elite și 21 linii.  

La mazărea de grădină s-au supus selecției conservative soiurule Adela și Ișalnița 

60, schema de selecție a cuprins CA și CSSt. De la fiecare soi s-au ales câte 100 plante elită 

asupra cărora s-au făcut determinări biometrice. În urma calculării principalilor parametri 

statistici și întocmirea grilei de eliminare au fost reţinute 60 elite la soiul Adela şi 61 elite la 

soiul Ișalnița 60, sunt elitele la care caracterele analizate s-au încadrat în intervalul de 

variabilitate (k).  

 La fasolea pitică de grădină s-au supus selecției soiurile Iuliana și Ișalnița 43, 

constituindu-se Câmpul de Alegere și Câmpul de Sămânță Standard. De la fiecare soi s-au 

ales câte 100 plante elită asupra cărora s-au făcut determinări biometrice. În CSStandard, în 

perioada de vegetație s-a făcut o selecție în masă după caractere negative, s-au eliminat  

plantele netipice soiului, plantele bolnave și cele slab dezvoltate. În urma calculării 

principalilor parametri statistici și întocmirea grilei de eliminare au fost reţinute 59 elite la 

soiul Işalniţa 43 şi 52 elite la soiul Iuliana, sunt elitele la care caracterele analizate s-au 

încadrat în intervalul de variabilitate (k) .  

La ardeiul lung, soiul Bogdan, în anul 2017 s-a înființat numai o verigă din schema 

de selecție conservativă – Câmpul de Studiu al Descendenților (CSD), cu sămânța elitelor 

alese în anul 2014. Au fost reţinute 30 linii, la care caracterele analizate s-au încadrat în 

intervalul de variabilitate (k) . 

 

Tema 7. Stabilirea unor metode noi de creştere a timpurietăţii şi elaborarea 

tehnologiilor  de cultivare în câmp a unor specii de plante legumicole (ardei, vinete, 

tomate, pepeni verzi şi pepeni galbeni), cu plante altoite 

 Au fost efectuate experiențe care au vizat stabilirea unui sistem de fertilizare la culturile 

de ardei gras și pătlăgele vinete în sistem protejat, comportarea unor cultivare de pătlăgele 

vinete și tomate în cultură altoită și stabilirea desimii de plantare la unele cultivare de pepene 

verde în funcție de metoda de cultivare (altoit și nealtoit). 

La cultura de ardei gras s-au remarcat prin timpurietatea producției variantele în care 

s-a asigurat un agrofond de N 100 P2O5 100 K2O 100  și s-a fertilizat în vegetație cu 

îngrășăminte solubile în doze de 100 kg/ha iar  cea mai mare producție a fost de 44,2 t/ha și s-

a obținut în varianta fertilizată la nivelul de N 50 P2O5 50 K2O 50 + F1 care a asigurat un 

nivel de fertilizare  de N 207 P2O5 185 K2O 224 + Mg O 4. 

La cultura de pătlăgele vinete cel mai mare număr de fructe s-a obținut în varianta 

fertilizată cu N 100 P2O5 100 K2O 100 și îngrășăminte solubile în doze de 100 kg/ha, 



respectiv 6,1 fructe/plantă diferența de 2,5 fructe/plantă față de nefertilizat fiind distinct 

semniifcativă. 

 Atât nivelul agrofondului cât și dozele de îngrășăminte aplicate în vegetație au 

influențat producția de pătlăgele vinete, cea mai mare producție fiind de 55,7t/ha și s-a 

realizat în varianta fertilizată cu N 50 P2O5 50 K2O 50 + F3. 

 În vederea diminuării atacului unor agenți patogeni din sol, a creșterii rezistenței la 

secetă și valorificării mai eficiente a surselor de hrană din sol la cultura de pătlăgele vinete, 

am urmărit două cultivare (Alexandra și Aragon F1) în cultură altoită și nealtoită. Ca portaltoi 

s-au folosit portaltoiul de proveniență străină Emperador F1 și portaltoii L 11, L 29A, L 29B și 

L 29C creații ale SDCL Buzău. Portaltoiul folosit a influențat talia plantelor de pătlăgele 

vinete, portaltoiul Emperador F1  imprimând cea mai mare vigoare a plantelor la ambele 

cultivare folosite ca altoi. 

La soiul Alexandra s-a remarcat prin numărul de fructe/plantă portaltoiul L 11, iar prin 

greutatea medie a fructului portaltoiul L 29 B, aceștia realizând și nproducții mai mari față de 

martor. 

La hibridul Aragon F1, numărul de fructe recoltate a fost mai mare în variantele 

altoite, dar greutatea medie a unui fruct a fost sub cea a martorului nealtoit, ceea ce a condus 

la realizarea unor producții mai mici. 

În vederea stabilirii desimii optime de plantare la cultura de pepene verde au fost luate 

în studiu cultivarele Oltenia și Romanța F1 în cultură altoită pe portaltoiul tip Lagenaria ZKI 

18010 F1 și nealtoit folosindu-se desimile de 5000 plante/ha, 4000 plante/ha și 3000 

plante/ha.  Cel mai mare număr de fructe/plantă s-a înregistrat la cultivarul Oltenia nealtoit.   

Cea mai mare greutate a unui fruct s-a înregistrat la cultivarul Oltenia în cultuă altoită 

la desimea de 4000 plante/ha (9,4 kg/fruct) iar cea mai mare producție, de 77,3 t/ha s-a 

realizat tot la soiul Oltenia la plantele nealtoite la desimea de 3000 plante/ha. 

 

Tema 8.   Determinarea influenţei schimbărilor climatice asupra calităţii producţiei în 

arealele cu risc de aridizare din sudul Olteniei. 

 Au fost luate în studiu cuantificarea efectelor  schimbărilor climatice asupra însușirilor 

de calitate a fructelor și legumelor la diferite soiuri de piersic, cais, viță de vie, cartof, pepeni 

verzi și influența unor măsuri tehnologice de reducere a stresului hidric și termic asupra 

calității unor recolte (struguri, piersici,  pepeni verzi, ardei, vinete, cartofi), în vederea 

identificării soiurilor de pepeni verzi, cartof, pomi fructiferi și viță de vie, care în funcție de 

schimbările condițiilor climatice nu-și modifică cantitativ principalii indici de calitate și de a 

experimenta diferite metode de cultură la unele specii de legume (cartof, pepeni verzi, ardei, 

vinete) și la vița de vie (metode de întreținere a solului și irigare) pentru reducerea necesarului 

de apă al plantelor în perioadele secetoase și foarte călduroase, și de a obține producții de 

calitate bună.  

      Rezultatele obținute cu privire la calitatea nutrițională a recoltelor au evidențiat rolul 

soiului în cadrul speciei.  

În condițiile climatice acestui an pepenii verzi au fost influențați de stresul termo-

hidric din lunile iunie si iulie, dar prin asigurarea apei in perioadele critice prin irigare au fost 

obținute producții cu sporuri asigurate statistic și cu o calitate a fructelor bună. 

Cultivarurile de vinete Baronesa F1, Huelva F1, Fantesy F1 au prezentat indici de 

calitate inferiori față de anii 2015 si 2016, iar cultivarurile LF 6720, Susi F1, Oneidu F1, 62-

269  F1 s-au comportat foarte bine din punct de vedere al calității fructelor. 

Cultivarurile de pepeni verzi De Dăbuleni, Dulce de Dăbuleni și Oltenia au prezentat  

o stabilitate  a producției și însușirilor de calitate sunt rezistente la factorii de stress termo-

hidric. 



La cartof cele mai bune rezultate au fost obținute la soiurile: Brașovia (25.10% 

substanță uscată totală, 5,3% substanță uscată solubilă, 14.86% amidon, 13.20 mg/100g 

substanță proaspătă, vitamina C), Marvis (24,54% substanță uscată totală, 4.4% substanță 

uscată solubilă, 15.19% amidon, 12.32mg/100g substanță proaspătă, vitamina C), etc. 

La vița de vie cu struguri de masă s-au evidențiat printr-un conținut mare de glucide 

soiurile Muscat de Hamburg, Otilia, Muscat de Hamburg Cl. 202, Prima, Perlă de Zala, 

Timpuriu de Cluj,  cu un conținut de glucide cuprins între 164--184 g/l. La soiurile cu struguri 

pentru vin roșu cel mai mare conținut de glucide a fost determinat la soiurile: Fetească 

Neagră (227 g/l), și Novac (209 g/l). 

S-au evidențiat printr-un conținut mare de vitamina C soiurile cu boabe negre: Muscat 

de Hamburg Cl. 202  (15.84 mg), Muscat de Hamburg (14.96mg), Napoca (15.80mg). 

Între greutatea boabelor și cantitatea de substanță uscată totală s-a stabilit o corelație 

polinomială cu un factor de corelație semnificativ. 

La soiul de viță de vie Riesling ialian, metoda de întreținere a solului și sistemul de 

irigare, alături de celelalte verigi tehnologice, au influențat calitatea boabelor. 

Conținutul în substanță uscată totală din boabele de struguri a fost mai mare de 20% în 

toate variantele studiate, dar cea mai mare valoare de 31,65% și 32,07% a fost determinată în 

variantele cu ogor negru și mulci de tescovină necompostată pe interval în sistem neirigat. În 

toate variantele de întreținere a solului în sistem neirigat a fost determinat un conținut de 

glucide mai mare, iar cele mai bune rezultate au fost obținute în variantele cu mulci de 

tescovină necompostată pe interval (227g/l) și mulci de resturi vegetale  (234g/l). 

În sistem irigat, rezultatele obținute  indică o creștere a conținutului de glucide din 

boabe cu creșterea greutății boabelor până la o greutate de 200 g după care începe să scadă. 

Cel mai mare conținut de vitamina C a fost determinat în varianta cu mulci de 

tescovină necompostată pe interval, în sistem irigat (14,52 mg/100 g substanță proaspătă). 

Metoda de întreținere a solului a influențat calitatea strugurilor. Conținuturile de 

substanță uscată solubilă, glucide și vitamina C au prezentat valori mai mari în variantele cu  

mulci de tescovină necompostată pe interval și cu mulci de resturi vegetale. 

 

Tema 9. Studiul influenţei schimbărilor climatice asupra speciilor pomicole şi 

 elaborarea unor tehnologii modernizate de cultivare în scopul obţinerii unor  

producţii de fructe  de înaltă calitate, cu impact minim asupra mediului în zonele  

cu soluri nisipoase 

Perioada de iarnă 2016-2017  a fost o iarnă favorabilă  pentru speciile pomicole, în 

zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Pomii fructiferi au intrat în iarnă cu un proces de 

călire normal și au suportat destul de bine aceste temperaturi scăzute. Însă, în luna februarie a 

urmat un proces ușor de încălzire, temperatura medie a fost de 1,7 0C, cu minima de -11,4 0C 

și maxima de 21,20C. Pomii au ieșit normal din procesul de repaus, dar în luna martie și 

aprilie au fost alternanțe de temperatură de la -2 0C noaptea la +23,5 0C ziua în luna martie și 

de la 0,4 0C la 29,8 0C în luna aprilie, temperaturi care au afectat procesul de înflorire și legare 

a fructelor la speciile vișin, cireș și prun.  Aceste  temperaturi scăzute din perioada martie-

aprilie, sub limitele de rezistență a pomilor fructiferi, precum și înghețurile târzii au condus la 

afectarea mugurilor de rod la speciile pomicole. 

Speciile prun, vișin și cireș au fost mai puţin afectate de temperaturile scăzute din 

timpul iernii fiind specii rezistente la ger. Aceste specii au fost influenţate mai mult de 

brumele din luna martie și aprilie, cât și de temperaturile foarte ridicate care au fost 

înregistrate în a II - a decadă a lunii aprilie, urmate de perioade cu precipitaţii care au afectat 

legarea fructelor. 

Măsurătorile  biometrice ale pomilor la soiurile de cais, prun cireș și vișin, au arătat  că 

există diferențe între soiuri.  



Factorii defoliatori, biotici și abiotici pot influența în mod decisiv producția și calitatea 

recoltei, de aceea cunoașterea în detaliu a numărului de frunze este deosebit de importantă în 

stabilirea economiei întregii plante pomicole. 

Determinări efectuate cu privire la principalii indicatori fiziologici  au vizat  radiația 

activă in fotosinteză, rata fotosintezei, rata transpirației foliare. S-a constatat că temperatura 

aerului, la soiurile de cais, prun, cireș și vișin, au influențat viteza si ritmul de acumulare a 

asimilatelor în frunze, iar rata fotosintezei a prezentat o variație diurnă sub influența 

condițiilor climatice, a factorilor agrotehnici și a soiurilor studiate.  

Speciile pomicole prun, cireș și vișin au prezentat un conţinut de apă în frunze mai mic 

comparativ cu caisul, dar crește procentual cantitatea de apă legată și substanţă uscată în 

frunze. Aceste rezultate scot în evidenţă rezistenţa mult mai mare la condiţii de stres a acestor 

specii. 

În condiţiile climatice ale anului 2017 la cais, singurul soi care a prezentat un spor de 

producţie foarte semnificativ faţă de martor a fost soiul Dacia (1,23 tone/ha). 

 

Tema 10. Studierea în colecţia ampelografică a soiurilor noi de viţă de vie cu struguri 

pentru vin, struguri de  masă şi pentru stafide şi elaborarea de tehnologii inovative la 

cultura viţei de vie în vederea diminuării impactului negativ al schimbărilor climatice, 

pe solurile nisipoase 

S-au efectuat cercetări cu privire la comportarea unor soiuri de viță de vie în colecția 

ampelografică și la prevenirea și combaterea secetei și creșterea duratei de exploatare a 

plantațiilor de viță de vie prin fertirigare și lucrări de întreținere a solului. 

Prin introducerea în cultură a unor soiuri noi, de provenienţă autohtonă şi străină, se 

prevede sporirea în principal a acidităţii vinurilor dar şi a conţinutului în alcool, care să 

imprime vinurilor o calitate superioară. 

Studiile s-au efectuat la un număr de 44 soiuri dintre care 15 soiuri cu struguri de 

masă, 17 soiuri cu struguri pentru vinuri albe și 12 soiuri cu struguri pentru vinuri roșii.  

Coardele lăsate la tăierea în uscat, deși  au fost protejate pe timpul iernii,  nu toți 

mugurii de rod au intrat în vegetație. Cu toate acestea s-a reușit obținerea unor producții de 

struguri apropiată cantitativ și calitativ de un an normal din punct de vedere climatic. 

Maturitatea de consum s-a realizat cu 6 -7 zile mai târziu decât în anul 2016, cel mai 

devreme, pe data de 24 iulie, la soiurile  Prima Cl. 1022 și Timpuriu de Cluj, urmate la 3-4 

zile de soiurile Napoca și Otilia. Nivelul cel mai ridicat al producției de struguri (18935 

Kg/ha) s-a înregistrat la soiurile Perla de Zala și Someșan. 

La grupa soiurilor cu struguri pentru vin alb, fenofaza de pârgă a început pe 7 iulie la 

soiurile Chasselas d'oré și Muscat Ottonel iar maturarea strugurilor a avut loc în perioada 17-

21 septembrie, ceva mai târziu, comparativ cu anul 2016. 

Soiurile cu struguri negri pentru vinuri roșii au intrat în vegetație începând cu data de 

4 aprilie (soiul Novac) și și-au încheiat dezmuguritul pe data de 21 aprilie. 

Pentru compararea rezultatelor soiurilor respective s-a folosit Băbească neagră, 

deoarece acesta este un soi tradițional în cultura de pe solurile nisipoase. Producția de struguri 

a acestui soi de 14796 Kg/ha, a fost depășită de 7 din 11 soiuri. Valoarea cea mai mare s-a 

înregistrat la soiul Codana  (20071 Kg/ha). 

Referitor la prevenirea și combaterea secetei și creșterea duratei de exploatare a 

plantațiilor de viță de vie prin fertirigare și lucrări de întreținere a solului s-au folosit 4 metode 

de întreţinere a solului, ogor negru,  mulcire parţială pe interval cu tescovină + erbicidare 

postemergentă pe rând,  mulcire totală cu resturi vegetale și  minimum tillage, la neirigat și  

irigat cu menținerea plafonului minim de udare la 50% din I.U.A. 

Umiditatea solului a înregistrat valori superioare în variantele în care s-a folosit mulci 

și în variantele irigate comparativ cu cele neirigate. 



Cea mai bună metodă de întreținere a solului a fost cea în care s-a aplicat mulci de 

tescovină, urmată fiind de varianta cu mulci din resturi vegetale. Producția de struguri a fost 

superioară în toate variantele irigate. 

În prima parte a perioadei de vegetație cele mai bune condiţii pentru creşterea 

intensităţii fotosintezei au fost create de varianta cu minimum tillage la plantele neirigate 

(13,84 µmol CO2/m
2/s), respectiv de mulciul de resturi vegetale la plantele irigate (13,28 

µmol CO2/m
2/s). 

Cea de-a doua determinare privind activitatea fiziologică a plantelor de viţă de vie a 

fost efectuată în fenofaza de creştere intensă a boabelor de strugure (tabelul 25), pe data de 02 

august, perioadă în care temperatura maximă a aerului a fost de 34,9 oC, iar umiditatea 

relativă a scăzut până la 27%.  

În această fenofază de vegetaţie s-a observat clar influenţa irigării asupra intensităţii 

proceselor fiziologice studiate, mai ales în orele după-amiezii, când acţiunea stresantă a 

factorilor de mediu a fost maximă. 

La intrarea strugurilor în pârgă s-a constatat o reducere a intensităţii proceselor 

fiziologice studiate, comparativ cu celelalte fenofaze analizate, datorită faptului că majoritatea 

frunzelor au îmbătrânit. 

 

 

CONTRACT DE CERCETARE ÎNCHEIAT CU INCDPAPM București – ICPA 

 

Tema de cercetare: Testarea în câmp experimental a unor sortimente de 

îngrăşăminte noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultura din România 

Cercetările s-au efectuat la culturile de pepeni verzi, tomate, viță de vie, porumb și 

floarea.  

La cultura de pepeni verzi au fost testate îngrășămintele: Legator, Agrisol 20-20-20, 

Agrisol 27-15-15 și Rerum Bio. Prin aplicarea produsului Agrisol 20-20-20 prin fertirigare 

producțiile au fost de 50,1 t/ha, iar prin aplicarea aceluiași produs prin pulverizare foliară s-au 

realizat 49,8 t/ha, în ambele variante sporul de producție realizat fiind distinct semnificativ din 

punct de vedere statistic. Aplicarea produsului Agrisol 27-15-15 la sol în doză de 160 kg/ha a 

contribuit la realizarea unei producții de 46,4 t/ha cu un spor de 9,2 t/ha semnificativ, iar prin 

aplicarea a două fertilizări cu produsul Rerum Bio s-a realizat o producție de 44,3 t/ha, sporul 

de producție fiind și în acest caz semnificativ din punct de vedere statistic. 

La cultura de tomate au fost testate îngrășămintele: Agrisol 38.6.6, Alga 300, 

Aminoprim și Amalgerol. În varianta nefertilizată producția a fost de 15 t/ha, iar în variantele 

de fertilizare producțiile au fost cuprinse între 21,3-27,7 t/ha. S-a remarcat prin producțiile 

realizate (27,7 t/ha) îngrășământul Aminoprim aplicat foliar în trei etape în concentrație de 

0,3%. 

La cultura de viță de vie s-au testat îngrășămintele Agrisol 20-20-20, Amalgerol, 

Amalgerol Essence, Alga 300. 

Fertilizarea suplimentară cu aceste produse, aplicate foliar, a condus la creșterea 

creșterea producției de struguri, în principal pe seama sporirii în greutate a greutății medii a 

boabelor de strugure, de la 264 g/100 boabe la 274 - 320 g/100 boabe, și implicit la mărirea 

producției de struguri la unitatea de suprafață, 16511-17533  Kg/ha comparativ cu 13475 

Kg/ha cât s-a înregistrat în varianta nefertilizată foliar. Sporul de producție a fost asigurat 

statistic ca foarte semnificativ pozitiv. 

La cultura de porumb a fost testat produsul Optysil. Comparativ cu martorul 

nefertilizat la care  s-a obţinut o producţie de 3224 kg/ha, prin aplicarea îngrăşămintului 

Optysil  - 0,5 l/ha nivelul producţiei a crescut la 8769 kg/ha, sporul de producţie înregistrat 

faţă de nefertilizat fiind de 5545 kg/ha, asigurat statistic ca foarte semnificativ. 



La cultura de floarea soarelui s-a testat produsul  Tytanit. Comparativ cu martorul 

nefertilizat la care  s-a obţinut o producţie de 898 kg/ha, prin aplicarea îngrăşămintului 

Tytanit 0,2 l/ha nivelul producţiei a crescut la 3649 kg/ha, sporul de producţie înregistrat faţă 

de nefertilizat fiind de 2751 kg/ha, asigurat statistic ca foarte semnificativ. 

 

CONTRACT DE CERCETARE ÎNCHEIAT CU SC CABRA WORLD SRL 

Tema de cercetare: Testarea în câmp experimental a unor sortimente de îngrăşăminte 

noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultura din România.  

Testările s-au efectuat  la următoarele culturi: viță de vie cu struguri de masă (7 

variante/produs),  viță de vie cu struguri pentru vin (4 variante/produs),  tomate (4 

variante/produs),  pepeni verzi (5 variante/produs),   pepeni galbeni (5 variante/produs), 

rezultând 25 produse/variantă/cultură.  

 La vița de vie cu struguri pentru vin produsele au fost aplicate la soiul Riesling italian. 

Produse aplicate au fost: Naturcomplet-G, 300 Kg/ha;  Naturfos cu Ca și B, 3 l/ha; 

Retenol, 1 l/ha; Naturamin WSP, 1 Kg/ha. 

 Producția de struguri a fost superioară în varianta tratată cu 2935 Kg/ha, datorată, în 

principal, creșterii în greutate a boabelor de strugure, ca urmare a tratamentelor cu produsele 

administrate. În varianta tratată s-a înregistrat și un conținut de zaharuri totale mai mare 

comparativ cu varianta netratată, respectiv 211 g/l față de 195 g/l. Tratamentele aplicate nu au 

influențat aciditatea titrabilă totală, exprimată în g/l H2SO4. 

 La vița de vie cu struguri de masă (soiul Victoria) s-a aplicat următoarea combinație 

de produse: Combinația de produse aplicate: Raiza, 5 l/ha + Natural plus, 10 l/ha;  

Naturamin WSP, 1 Kg/ha; Naturamin WSP, 1 Kg/ha; Naturfos cu Ca și B, 3 l/ha; 

Folitex, 2-3 l/ha; Madurel, 3-5 l/ha.  

Prin aplicarea foliară a produselor respective s-au realizat valori mai mari ale indicilor 

de productivitate. Valoarea indicelui de productivitate absolut a fost superioară în varianta 

tratată (0,50) comparativ cu 0,42 în varianta netratată.  

Producția de struguri a fost mai mare în varianta tratată cu 3881 Kg/ha față de varianta 

netratată. Creșterea producției de struguri s-a datorat creșterii greutății medii a 100 boabe, 

care în varianta tratată a realizat o valoare de 878 g comparativ cu 838 g cât s-a realizat în 

varianta netratată.  

La culturile de pepeni verzi și pepeni galbeni au fost testate produsele: 

Naturcomplet – G, Raiza, Cytoplant, Naturquel-Zn/Mn, Naturamin-WSP și Nuturfruit 

Color, comparativ cu varianta fertilizată conform tehnologiei. 

La cultura de pepene verde, în varianta  fertilizată tehnologic, a fost obținută o 

producție de 40,9 t/ha, iar la cele fertilizate și cu produsele testate s-a realizat o producție de 

50,7 t/ha, rezultând un spor de producție de 9,8 t/ha. 

La cultura de pepene galben, în varianta  martor s-a realizat o producție de 18,2 t/ha, 

cu o medie a greutății fructelor de 1,327 kg/fruct și 2,2 fructe/plantă. Prin aplicarea produselor 

s-a realizat o producție de 24,7 t/ha, cu o medie a greutății fructelor de 1,438 kg/fruct și 2,8 

fructe/plantă. 

La cultura de tomate au fost testate produsele: Naturcomplet-G, Raiza, Naturvital-

WSP și Naturfruit Color. Producțiile de tomate au fost de 33,4 t/ha la varianta martor și 39,6 

t/ha la aplicarea produselor DAYMSA, sporul de producșie realizat fiind de 6,3 t/ha. 

Principalele componente biochimice au înregistrat valori mai mici la fructele din cultura în 

care au fost aplicate produsele DAYMSA. 
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