
Проведённая математическая обработка данных урожайности семян методом 
однофакторного дисперсионного анализа показала, что урожайность в первом варианте 
достоверно превышает урожайность во всех остальных вариантах при НСР05 равной 1,3 
ц/га, урожайность в вариантах со второго по пятый была ниже на 1,4-5,0 ц/га. 

ВЫВОДЫ 
1. Увеличение ширины междурядий существенно не влияло на высоту 

растений, массу 1000 штук семян, массу семян в среднем с одной корзинки. 
2. Увеличение ширины междурядий расторопши приводило к увеличению: 
а) порядка ветвления от 0 до 10; 
б) массы одного свежеубранного растения; 
в) массы семян с одной корзинки центрального побега; 
3. Увеличение ширины междурядий приводило к уменьшению: 
а) количества корзинок с 1 м2; 
б) массы свежеубранных растений с гектара; 
в) урожайности семян. 
4. Оптимальной густотой стояния растений расторопши пятнистой является 

660 тысяч растений на 1 гектар при ширине междурядий 15см и расстоянием 
растений в ряду 10см. При этом урожайность и вегетативной массы и семян в 2 - 3 
раза выше по сравнению с другими вариантами. 
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TESTAREA UNOR HIBRIZI DE TOMATE INDETERMINANTE  
ÎN CÎMP DESCHIS 

CONOVALI V. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The influence of open field conditions on fruit yield and quality of 6 

indeterminate tomato hybrids (Lycopersicon esculentum) was studies. The experiments 
were conducted in center regions of Moldova. The plants were grown on an open field 
supported on bamboo stick . The highest marketable yield was obtained with Nemo-Neta 
hybrid (117,5 t/ha). This cultivar had good quality characteristics (firmness, redness of 
skin, thickness of pericarp and cracking resistance. 

Key words:  Bamboo stick, Fruit quality, Firmness, Indeterminate tomate, Open 
field, Yield.  
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INTRODUCERE 
Tomatele sunt considerate una din cele mai principale culturi legumicole care se 

exportă din Moldova. Competitivitatea acestei specii pe piaţa externă depinde de 
precocitate, capacitatea de transportare, uniformitate şi calităţile gustative. Cultivarea 
tomatelor în spaţii protejate permite dirijarea factorilor vitali ale plantelor, obţinându-se şi 
recolte timpurii. Principalul dezavantaj al spaţiilor protejate este costul înalt de producere. 
O alternativă poate servi tehnologia de creştere a tomatelor indeterminante în câmp 
deschis. În lume această metodă este practicată cu succes. Pentru aceasta este nevoie de: 

• Hibrizi cu rezistenţă sporită la boli foliare şi radiculare; 
• Hibrizi care sunt plastici la condiţiile mediului ambiant iar fructele lor nu crapă la 

variaţii de temperatură şi umiditate. 
• Suport pentru plante (spalier, stâlpi din lemn, plasă, aragi, stick-uri de bambus etc) 
• Sistem de irigare prin picurare. 
• Sectoare ferite de vânturi, inundaţii, grindină. 
Dacă ultimele trei cerinţe sunt uşor de găsit în majoritatea zonelor ale republicii, 

atunci sortimentul de tomate nu este bine determinat. Aceasta a şi servit temei pentru 
iniţierea acestei experienţe. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţa a fost montată pe câmpurile experimentale a SRL „Fructul” în  primăvara 

anului 2008. Plantarea s-a efectuat mecanizat cu plantatorul TEX-3 în benzi. Schema de 
plantare (100+40)x40cm. Densitatea plantelor -3,5 pl/m². Răsadul a fost crescut în palete 
celulare cu 77 celule şi volumul celular de 70 cm³. Densitatea răsadului a  fost de 380 pl/m². 
Vârsta răsadului – 45 zile. Plantarea s-a efectuat pe 7 mai. Imediat după plantare, s-a instalat 
sistemul de irigare prin picurare. Peste 7 zile de la plantare  s-a efectuat montarea aragilor de 
bambus şi legarea plantelor de aceste suporturi. Fiecare arag din bambus servea drept suport 
pentru 2 plante. Fiind montate în formă de piramidă, s-a obţinut o reţea bine structurată, care a 
menţinut plantele până la finele vegetaţiei. Pe parcurs s-au efectuat aceleaşi operaţiuni în verde 
ca la tomatele din câmpul protejat (plivitul lăstarilor, înlăturarea frunzelor, cârnitul). 

S-au studiat 6 hibrizi indeterminanţi de la diferite companii semincere. Fiecare 
hibrid reprezintă o variantă. 

M- Marfa F1 (martor)  
V1 -  Aurelius F1 
V2 – Cristal F1 
V3 – Marisa F1 
V4 –Nemo Neta F1 
V5 – Beril F1 
Toate variantele au fost amplasate randomizat, în 3 repetări, câte 50 plante în repetare. 
Pe parcursul vegetaţiei, la diferite faze, s-au efectuat un şir de măsurări ai indicilor 

biometrici (înălţimea plantelor, suprafaţa foliară, ø coletului, numărul de inflorescenţe. 
Fructele au fost studiate din mai multe aspecte: cantitative (numărul fructelor, masa 
fructelor) şi calitative (intensitatea culorii, fermitatea, rezistenţa la crăpare). Cele din urmă 
s-au efectuat în cadrul laboratorului  "Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Produselor 
Agricole” şi laboratorul Catedrei de Legumicultură a UASM. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Măsurările biometrice le-am efectuat peste 30 de zile de la plantare. În tabelul 1 sunt 

prezentaţi principalii indici care determină dezvoltarea plantei.  
Cele mai viguroase plante s-au înregistrat la hibridul Nemo Neta, care a depăşit din 

start ceilalţi hibrizi după suprafaţa foliară (612,5 cm²). Valori cele mai mici a acestui indice 
le au plantele de Cristal, cu o suprafaţă foliară de 463,2 cm². Înălţimea plantelor variază în 
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limitele 48,6-56,3 cm pe variante, iar diametrul plantelor de la 1,1-1,4 cm. Numărul 
plantelor atacate  de boli şi viroze variază esenţial chiar după 30 zile de la plantare. Cel mai 
afectat de boli este hibridul Cristal (3,5 %), iar cel mai rezistent s-a dovedit a fi hibridul  
Nemo-Neta (0,5%). La viroze mai sensibil a fost hibridul Marisa iar cel mai rezistent 
Nemo-Neta (0,4%). 

Tabelul 1 
Indicii biometrici ai plantelor de tomate la 30 zile de la plantare 

 

Varianta Înălţimea 
plantei, cm 

Ø tulpinii, 
mm 

S foliară, 
cm² 

N de 
inflorescenţe, 

buc 

Plante atacate de 
boli 

criptogamice, % 

Plante 
atacate de 
viroze, % 

Marfa F1 
(martor) 

56,3 1,2 535,8 1,2 0,8 1,3 

Aurelius 48,6 1,3 539,1 1,9 1,3 0,5 
Cristal 53,6 1,1 463,2 1,8 3,5 1,8 
Marisa 51,1 1,3 486,3 2,2 2,5 2,2 
Nemo Neta 56,1 1,3 612,5 1,9 0,5 0,4 
Beril 54,7 1,4 528,7 1,7 0,8 1,2 

 
Diferenţe esenţiale în dezvoltare plantelor s-a observat la 90 zile de la plantare (tab.2). 

Tabelul 2 
Indicii biometrici ai plantelor de tomate la 90 zile de la plantare 

Varianta Înălţimea 
plantei, cm 

Ø tulpinii, 
mm 

S foliară, 
cm² 

N de 
inflorescenţe, 

buc 

Plante atacate 
de boli 

criptogamice, 
% 

Plante 
atacate de 
viroze, % 

Marfa F1 
(martor) 

200,4 18,3 2214 6,7 6,2 4,6 

Aurelius 168,5 ººº 18,1 2145 ººº 6,1 º 10,7 5,6 
Cristal 195,4 17,2 º 1978 ººº 6,1 º 11,1 6,3 
Marisa 188,7 ººº 16,5 ººº 1987 ººº 6,7 14,2 5,5 
Nemo Neta 206,4 * 18,2 2325 *** 7,2 4,5 3,6 
Beril 198,7 17,5 2316 *** 6,4 7,1 4,1 

DL  (P 5%)                   5,42                0,81           25,7                      0,51 
DL (P 1%)                    6,51                        1,49           32,1                      0,95 
DL (P 0,1%)                 7,33                        1,75                 36,7                       1,14 
 
Creştere vegetativă maximală se observă la acelaşi hibrid Nemo- Neta,  care 

predomină semnificativ şi prin suprafaţa foliară (2325 cm²)  şi prin înălţimea plantei 
(206,4cm) faţa de martor şi celelalte variante. Un important indicator al recoltei este 
numărul de inflorescenţe formate pe plantă. Deşi cele mai multe inflorescenţe s-au format 
la hibridul Nemo-Neta (7,2 buc), depăşind martorul cu 0,5 inflorescenţe, rezultatele nu 
sunt semnificative. Valori negativ semnificative  ale acestui indicator  s-au înregistrat la 
hibridul Cristal şi Aurelius (6,1buc.). 

Condiţiile spaţiului neprotejat au influenţat şi asupra calităţii fructelor (tab.3). Mai 
rezistente la crăpare a fost hibridul Nemo-Neta (8,2%), Marfa (11,1%) şi Beril (11,4%). Se 
explică aceasta prin fermitatea fructelor, care reiese din numărul  lojilor seminale ale 
fructului. Cele mai ferme fructe s-au dovedit a fi la hibridul Nemo-Neta (1,03 kg/cm²) care 
depăşeşte martorul  şi celelalte variante semnificativ. Fructul are în mediu 3,4 loje seminale. 
Ceilalţi hibrizi au de la 3,9-4,9 loje seminale iar fermitatea variază de la 0,87- 0,93 kg/cm².  
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Pe parcursul perioadei de vegetaţie plantele au fost supuse tratărilor cu fungicide şi 
insecticide sistemice şi de contact, însă procentul plantelor atacate de boli criptogamice şi 
viroze a fost mare. Mai atacate s-au dovedit a fi Marisa (23,64 %) şi Cristal (20,88), 
martorul înregistrând 12,96% de plante atacate. Cel mai puţin s-au atacat  Nemo-Neta 
(9,72%) şi Marfa (12,96). Recolta standartă a hibridului Nemo Neta (117,5 t/ha) este 
considerabil mai mare faţă de celelalte variante şi martor.  

Tabelul 3 
Indicii calităţii fructelor de tomate şi recolta standard 

 

Varianta Masa 
fructului, g 

Nr. lojelor 
seminale 

Fermitatea 
fructului, 
kg/cm² 

% fructelor 
crăpate 

% fructelor 
atacate de 

boli şi viroze 

Recoltă 
standard, t/ha 

Marfa F1 
(martor) 127,4 3,9 0,93 11,1 12,96 87,5  

Aurelius 145,8  *** 4,7 0,87 º 18,2 19,56 82,3 ºº 
Cristal 123,8  4,9 0,89 ºº 15,2 20,88 76,8 ºº 
Marisa 158,8 *** 4,9 0,89 º 12,6 23,64 78,4 ºº 

Nemo Neta 142,5 *** 3,4 1,03 *** 8,2 9,72 117,5 *** 
Beril 138,4  ** 4,5 0,91 11,4 13,44 92,4 ** 

DL  (P 5%)             5,42                                  0,04                  4,15 
DL (P 1%)              6,51                                  0,06  8,24 
DL (P 0,1%)           7,33                                    0,08  13,12 
 
Indicii eficienţei economice arată o superioritate a hibridul Nemo-Neta (tab.4). La 

hibridul Cristal şi Marisa, fructele s-au atacat cel mai puternic, diminuând recolta calitativă 
şi influenţând eficienţa economică. 

Costul materialului săditor este condiţionat de preţul seminţelor şi variază de la un hibrid 
la altul, însă nu influenşează radical costurile totale. Celelalte costuri sunt similare în toate 
variantele. Profiturile obţinute diferă mult de la o variantă la alta. Un profit mai mare s-a 
înregistrat la Nemo-Neta (203250 lei/ha), care este aproape dublu faţă de martor (115750 
le/ha). Cel mai mic profit l-a arătat hibridul Cristal (60800 lei/ha) şi Aurelius (62550lei/ha). 

 
Tabelul 4 

Eficienţa economică la cultivarea  tomatelor indeterminante în câmp deschis. 
 

Varianta Cheltuieli, lei /ha Recolta standard, 
t/ha Venitul, lei/ha Profitul, 

lei/ha Rentabilitate,% 

Marfa (M) 190500 87,5 306250 115750 60,8 
Aurelius 225500 82,3 288050 62550 27,7 
Cristal 208000 76,8 268800 60800 29,2 
Marisa 201000 78,4 274400 66400 33,0 
Nemo Neta 208000 117,5 411250 203250 97,7 
Beril 208000 92,4 323400 115400 55,5 

*Preţul de realizare a tomatelor a fost de 3500 lei/t 
 
Rentabilitatea maximală s-a obţinut la hibridul Nemo-Neta (97,%7), urmat de 

Martor (60,8%). Celelalte variante au o rentabilitate cuprinsă în limitele 27,7% la Aurelius 
şi 55% la Beril. 

CONCLUZII 
În urma analizei rezultatelor obţinute putem face următoarele concluzii: 
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1. Cel mai rezistent hibrid la boli şi viroze a fost Nemo Neta, Marfa şi Beril. Aceşti 
hibrizi pot fi folosiţi în cultura câmpului deschis cu un risc minimal . 

2. Hibridul Nemo-Neta a arătat cele mai înalte valori ale suprafeţei foliare şi a înălţimii 
plantelor, astfel fiind cel mai viguros hibrid, urmat de Marfa şi Beril. Dezvoltarea 
puternică a aparatului foliar permite acestor plante o asimilare maximală în urma 
proceselor de fotosinteză. 

3. Hibridul Nemo-Neta a demonstrat o rezistenţă înaltă la crăpare, prin urmare s-a mărit 
recolta standard. Fermitatea maximală a fructului permite folosirea acestui hibrid pentru 
export. 

4. Din hibrizii indeterminanţi studiaţi în experienţă nu toţi pot fi recomandaţi pentru o 
astfel de cultură. vulnerabilitatea  hibrizilor Cristal, Aurelius, Marisa la boli şi viroze 
micşorează recolta calitativă şi diminuează  potenţialului soiului.  

5. Pentru obţinerea unei eficienţe economice maxime (97,7%) la tomatele 
indeterminante  în câmp deschis, recomandăm folosirea hibridului Nemo-Neta.  
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CULTIVAREA MĂRARULUI ŞI  PĂTRUNJELULUI PENTRU FRUNZE ÎN 
GHIVECE CU DIFERITE VOLUME DE NUTRIŢIE 

NOVAC TATIANA 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The production of vegetables for leaves in pots is widely practiced 

abroad, representing from the economical and technological point of view a new method 
that means the intensification of production technologies leading to shortening the time of 
production and offering some protecting conditions of cultures that will not affect the 
quality of the plants obtained. Because of the lack of land for a garden, the vegetable 
culture for leaves can pots ranged in tiers. 

Key words: parsley, dill, containers of different volumes of greengrocery nutrition.  
INTRODUCERE 

Producerea legumelor pentru frunze în ghivece se practică pe scară destul de mare în 
străinătate, reprezentând din punct de vedere economic, dar şi sub aspect tehnologic, o metodă 
nouă, care presupune intensificarea tehnologiilor de producere, ducând la scurtarea timpului de 
producere şi asigurarea unor condiţii de cultură protejate care sa nu afecteze calitatea plantelor 
obţinute.  În lipsă de teren pentru gradină, cultura legumelor pentru frunze se poate organiza şi 
într-un spaţiu mai restrâns, utilizând ghivecele sub formă terasată. 

Creşterea legumelor pentru frunze în ghivece permite valorificarea acestora în orice 
perioadă a anului. Cultivarea în ghivece prezintă următoarele avantaje: 

Nu depinde de solul terenului protejat, elimină o parte din lucrările solului,  munca 
este repartizată în tot timpul anului iar livrarea producţiei se poate face continuu, se 
elimină realizarea prin mănunchiuri, ambalajul - ghiveciul stimulează vânzarea; 
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