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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Tomatele provin din America Centrala şi de Sud. La originea formelor cultivate în 

prezent, este var, Cerasiforme din cadrul speciei Lycopersicon esculentum. Din zona de 

origine, Peru şi Ecuador, tomatele au ajuns în Mexic unde cu 200 de ani î.e.n. erau 

folosite ca plante medicinale şi apoi pentru consum. După descoperirea Americii au fost 

aduse în Europa, la început în Spania, Portugalia şi Italia, iar ulterior în sec. XVII-XIX, 

s-au răspândit şi în celelalte state. 

Cunoscută sub o multitudine de denumiri de-a lungul istoriei şi a civilizaţiilor, 

iniţiala xtomatl cum a fost numită de mayaşi, este faimosul Liebesapfel (mărul dragostei 

în germană), pomodoro (mărul de aur în italiană), dar şi piersica lupului, după denumirea 

latină Lycopersicum esculentum, fiind considerată un afrodisiac ce poate deveni letal (cu 

siguranţă şi datorită apartenenţei la Familia Solanaceae, cu reprezentanţii ei foarte toxici) 

(HENDRICKSON, 2005). 

Tomatele sunt plante ierboase, anuale, în condiţiile climatului nostru. În zonele de 

origine, cu climat tropical şi subecuatorial plantele sunt perene (INDREA şi colab., 2009; 

POPESCU, 1996; POPESCU şi ATANASIU, 2000; POŞTA, 2008). 

Rădăcina tomatelor este pivotantă, pivotul principal poate pătrunde, în solurile 

uşoare, până la 2-3 m. Tulpina este ierboasă, cu poziţie erectă numai în prima parte a 

vegetaţiei, după care sub greutatea frunzelor şi fructelor cade pe sol, necesitând mijloace 

de susţinere (CIOFU şi colab., 2004). Frunzele sunt acoperite cu perişori glandulari care 

degajă la atingere un miros caracteristic (BUTNARIU, 1970; BUTNARIU şi colab., 1992). 

Foliolele au diferite forme, sunt întreagi sau dinţate, netede sau gofrate, conferindu-i 

frunzei un aspect caracteristic soiului. Floarea este pe tipul 5 cu petalele galbene, 

concrescute la bază cu tubul corolei, iar anterele sunt unite, formând un con care acoperă 

pistilul. Polenizarea este autogamă stilul fiind mai scurt decât staminele, iar polenul cade 
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pe stigmat în timpul deschiderii florii (CIOFU şi colab.; 2004; MUNTEANU, 2001; STAN şi 

MUNTEANU, 2001). 

Fructul este de tip baca cărnoasă, de forma, mărime şi culoare diferite în funcţie 

de soi. Greutatea medie a fructelor variază de obicei de la 30-40 g până la 300-

500g. Diametrul fructului este de 1-1,5 cm la cerasiforme şi până la 10 cm, pentru 

majoritatea soiurilor. Culoarea fructelor este roşie, cu nuanţe diferite , dar în 

ultimii ani se cultivă şi unele soiuri care au fructe de culoare galbenă-portocalie. În 

secţiune transversală, fructul prezintă un număr diferit de loji seminale în care sunt 

dispuse seminţele. Cu cât numărul lojelor este mai mare, cu atât fructele sunt mai 

cărnoase şi mai bune pentru consum în stare proaspătă. 

Prinderea fructului de pedicel se poate realiza, în funcţie de soi, în mod diferit. 

Forma normală permite desprinderea fructului cu o porţiune din pedicel, în timp ce la 

unele soiuri, datorită lipsei articulaţiei, desprinderea se face fără pedicel (jointless).  

Tomatele cresc şi fructifică normal în condiţii de mediu asemănătoare cu cele în 

care s-au format. Ele sunt plante termofile, heliofile, hygrofile şi exigente faţă de nutriţia 

minerală (INDREA şi colab., 2007):  

• Temperatura optimă de creştere şi fructificare este de 19-26oC ziua şi 13-19oC 

noaptea.  

• Lumina este cel mai important factor care poate afecta producţia tomatelor din 

sere. Cantitatea limitată de lumină din extrasezon poate reduce semnificativ 

producţia, datorită faptului că deşi inflorescenţele şi florile se formează, nu are loc 

fecundarea, drept urmare nu se produc fructele (PAPADOPOULOS, 1991; 

PAPADOPOULOS and PARARAJASINGHAM, 1997). Nivelul minim de intensitate al 

luminii este de 5-6 klx, iar optimul se situează la peste 20 klx. Durata cea mai 

favorabilă de lungime diurnă a luminii este de 14-16 ore; lumina continuă produce 

fenomene degenerative (BERAR, 1998; HORGOŞ 2000). 

• Deşi plantele au un consum relativ ridicat de apă, 0,2-2 l/zi/plantă, în funcţie de 

vârstă, şi un coeficient de transpiraţie mijlociu (350-500), cerinţele pentru apă a 

tomatelor pot fi considerate moderate. 
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• Nutriţia minerală a tomatelor prezintă unele particularităţi de care trebuie să se ţină 

seama la fertilizare. Astfel, consumul specific este variabil în funcţie de sistemul 

de cultură, soi, producţie, gradul de aprovizionare al solului cu elemente minerale 

(INDREA şi colab., 2007; BĂRBAT şi CALANCEA , 1970). 

• Solurile recomandate pentru tomate sunt cele mijlocii. Terenurile nisipoase sunt 

recomandate pentru culturile timpurii, cu condiţia asigurării elementelor nutritive 

şi a apei. Solurile argiloase nu sunt potrivite pentru cultura tomatelor (CIOFU şi 

colab.; 2004). 

 

Necesităţile de consum ale populaţiei care impun folosirea zilnică a legumelor în 

dietă, mai ales în stare proaspătă dar şi preparate, au determinat adoptarea în producţie a 

numeroase sisteme de cultură. Aceste sisteme urmăresc în primul rând eşalonarea 

producţiei cât mai îndelungată în cursul anului (INDREA şi APAHIDEAN, 1995; INDREA şi 

APAHIDEAN, 1997). Din acest punct de vedere la noi se practică: culturi în câmp (în 

liber), culturi forţate, şi culturi protejate în adăposturi permanente, neîncălzite sau în 

adăposturi temporare. 

Sistemele de cultură „f ără sol” au apărut şi s-au extins din necesitatea de a 

contracara neajunsurile pe care solul le reprezintă ca suport de cultură: raport 

necorespunzător între partea solidă, apă şi aer a solului, fenomenul de „oboseală a 

solului”, cauzate de starea fitosanitară, dezechilibre de nutriţie greu de controlat ce apar 

în solurile intens cultivate cu aceleaşi specii de plante (INDREA şi colab., 2007, STAN şi 

STAN, 2010). 

Unul dintre principalele avantaje ale culturilor „fără sol” este faptul că se evită 

scăderea fertilităţii naturale a solului (VERDONCK, 1975). Pe lângă aceasta se evită 

anumite boli sau atacuri ale dăunătorilor care sunt caracteristice culturilor efectuate în 

câmp (TZORTZAKIS and ECONOMAKIS, 2008). 

Culturile „fără sol” din sere pot constitui o alternativă la culturile clasice pentru 

legumele cu valoare economică ridicată, incluzând în această categorie tomatele. 

Legumele de seră pot fi cultivate pe diferite substraturi fără sol, atâta timp, cât se asigura 

o irigare şi o fertilizare corespunzătoare (CANTLIFFE et al., 2003). Rezultate foarte bune 

s-au obţinut în urma cultivării tomatelor pe substraturi formate din amestecuri de turbă, 
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perlit şi scoarţă de răşinoase (CANTLIFFE et al., 2003; BOHME, 1995; MALOUPA et al., 

2001). 

 

Scopul cercetărilor este acela de a perfecţiona sub unele aspecte tehnologia de 

cultură a tomatelor de seră, în pungi de polietilenă, pe substrat organic (turbă, mraniţă, 

pământ de ţelină), utilizând  materiale uşor accesibile şi necostisitoare, prin obţinerea de 

producţii timpurii mai mari decât cele rezultate în urma sistemului clasic de cultură în sol. 

 

 Obiectivele prin care s-a urmărit realizarea scopului propus: 

• studierea comportării tomatelor de seră în cultura „f ără sol” în comparaţie cu 

cultura clasică în solul serei; 

• studierea comportării unui sortiment de hibrizi de origine străină în sistemul de 

cultură pe substrat organic, atât în solul serei cât şi în pungi de polietilenă, 

• stabilirea compoziţiei substratului de cultură, folosind materiale organice (turbă, 

pământ de ţelină, mraniţă);  

• studierea diferitelor reţete de fertilizare pentru a stabili cantităţile optime de 

nutrienţi, necesare creşterii potenţialului productiv; 

Alte aspecte legate de sistemul de cultură ce au fost urmărite: 

• evoluţia microclimatului în pungile cu substrat şi în seră; 

• evoluţia compoziţiei chimice a substratului organic pe parcursul culturii;  

• evoluţia stadiului de aprovizionare în elemente minerale a solului serei în cazul 

culturilor comparative ale unor hibrizi de tomate în sol şi pe substrat organic; 

• creşterea şi fructificarea plantelor; 

• dinamica producţiei; 

• producţia timpurie şi totală; 

• calitatea fructelor; 

• indicatorii de eficienţă economică a culturii; 

Experienţele organizate au fost polifactoriale, fiind alcătuite din patru factori 

experimentali, fiecare cu graduările aferente: 

• Materialul biologic: hibrizii Cronos F1 şi Menhir F1; 
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• Sistemul de cultură: cultura în solul serei şi cultura fără sol, în pungi de polietilenă, 

pe substrat organic (80% turbă şi 20% pământ de ţelină şi mraniţă); 

• Fertilizarea de bază: efectuată cu doză simplă de îngrăşăminte (Complex III 300 

kg/ha – N:P:K 15:15:15 la cultura în sol şi Complex III 3 kg/m3 la cultura în pungi) 

şi cu doză dublă de îngrăşăminte (Complex III 300 kg/ha + Multicote 4 N:P:K 300 

kg/ha 15:7:15 + ME (microelemente) la cultura în sol şi Complex III 3  kg/m3 + 

Multicote 4, 3 kg/m3 la cultura în pungi); 

• Fertilizarea suplimentară: efectuată radicular (1% Complex III 15:15:15, o dată la 

2 săptămâni) şi radicular + foliar (se aplică fertilizarea radiculară + 0,5% Ferticare 

10:5:26, o dată la 7-10 zile).  

 

Prin combinarea celor patru factori au rezultat un număr de 16 variante 

experimentale, care au fost aranjate în câte patru repetiţii fiecare.  

 

Concluzii privind rezultatele experimentale obţinute în anul 2006 

Hibridul Menhir, cultivat in pungi, cu aplicarea dozei duble de îngrăşăminte + 

fertilizare foliară a înregistrat cea mai mare înălţime medie, cu cele mai multe frunze şi 

inflorescenţe, realizând totodată cel mai mare procent de legare al florilor. 

Cel mai mare volum de producţie s-a recoltat în prima decadă a lunii iunie, cel mai 

mic în luna aprilie. 

Cel mai mare procent de fructe de calitatea extra s-a observat la hibridul Cronos, 

cultivat în pungi, cu aplicarea dozei simple de îngrăşăminte şi fertilizare foliară, iar cel 

mai mare procent de fructe de calitate extra + calitatea I-a la hibridul Menhir, cultivat tot 

în pungi, însă cu aplicarea dozei duble de îngrăşăminte şi fertilizare foliară. 

Influenţa unilaterală a factorilor experimentali arată că producţii semnificativ 

ridicate se pot obţine prin efectuarea culturilor în pungi şi utilizarea hibridului Menhir, în 

timp ce influenţa combinată a factorilor relevă faptul că producţia maximă, de 125 t/ha, s-

a atins la hibridul Menhir, cultivat in pungi, cu aplicarea dozei duble de îngrăşăminte + 

fertilizare foliară. 

 

Concluzii privind rezultatele experimentale obţinute în anul 2007 
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Cultura în pungi a hibrizilor a permis o creştere mai viguroasă a plantelor, la 

aceste variante înregistrându-se valori mari ale înălţimii plantelor, ale numărului de 

frunze şi inflorescenţe. Tot în cazul acestora procentele de legare au fost semnificativ mai 

mari. 

Dinamica recoltărilor relevă faptul că din producţia totală, cel mai mare procent de 

fructe a fost recoltat în luna iunie, urmat de luna mai, apoi de luna iulie, cea mai mică 

cantitate de fructe fiind recoltate în a treia decadă a lunii aprilie. 

Chiar dacă în cazul culturii efectuate în sol, doza simplă de îngrăşăminte asigură 

mai multe fructe de calitate extra, la cultura din pungi, dozele duble şi fertilizările faziale 

produc aceaşi efect. Procentul de fructe de calitate extra + calitatea I depăşesc 90% în 

cazul tuturor variantelor. 

Producţia timpurie a fost influenţată pozitiv de efectuarea culturilor în pungi, 

comparativ cu efectuarea culturilor în sol, de folosirea hibridului Menhir faţă de hibridul 

Cronos şi de efectuarea fertilizării foliare. 

Din punct de vedere al producţiei totale diferenţe de producţie foarte semnificativ 

pozitive din punct de vedere statistic s-au înregistrat în urma cultivării în pungi a 

plantelor, comparativ cu sistemul clasic de cultură, luării în cultură a hibridului Menhir, 

utilizării dozelor duble de îngrăşăminte, dar şi efectuării fertiliz ărilor faziale. 

Cea mai mare producţie înregistrată în anul 2007, 137,58 t/ha, s-a înregistrat la 

hibridul Menhir, cultivat în pungi, cu aplicarea dozelor duble de îngrăşăminte şi a 

fertilizărilor faziale. 

 

Concluzii privind rezultatele experimentale obţinute în anul 2008 

Din punct de vedere al creşterii şi fructificării s-a observat că hibridul Menhir a 

prezentat plante mai înalte, comparativ cu hibridul Cronos, fertilizarea foliară având un 

efect benefic asupra numărului de frunze şi inflorescenţe. 

Cel mai mare procent de legare s-a înregistrat la hibridul Menhir în pungi, cu 

aplicarea dozei duble de îngrăşăminte, şi fertilizare foliară, cel mai mic la hibridul Cronos, 

cultivat în pungi, cu aplicarea dozei simple de îngrăşăminte şi cu fertilizare foliară. 

Cea mai mare producţie totală, 142,55 t/ha, s-a înregistrat la varianta Menhir 

cultivat în pungi, fertizat cu doză dublă de îngrăşăminte şi foliar, variantă care a avut şi 
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cea mai mare cantitate de fructe de calitate extra. El a fost urmat de hibridul Cronos, 

cultivat în aceleaşi condiţii, 133,5 t/ha, variantă la care s-a observat cel mai mare procent 

de fructe de calitate extra (86,74%) Cea mai mică producţie, de 102,12 t/ha, s-a notat la 

hibridul Cronos, cultivat în sol, cu aplicarea dozei simple de îngrăşăminte.  

Cea mai mare parte a producţiei s-a recoltat în luna mai, urmat de recolta lunii 

iunie, a lunii iulie, şi mai apoi a lunii aprilie. 

Influenţa unilaterală a factorilor experimentale asupra producţiei timpurii au arătat 

faptul că în acest an o producţie mai mare s-a înregistrat în cazul culturilor efectuate în 

sol, hibridul Menhir înregistrând şi în acest an o producţie mai mare decât hibridul 

Cronos, prin aplicarea dozei duble de îngrăşăminte şi a fertilizărilor foliare. 

În cazul producţiei totale s-au înregistrat diferenţe foarte semnificativ pozitive de 

producţie în cazul variantelor cultivate în pungi, la care s-a folosit hibridul Memhir, şi la 

care pe lângă aplicarea cantităţii duble de îngrăşământ s-a efectuat şi fertilizarea foliară. 

 

Concluzii privind rezultatele experimentale medii obţinute în perioada 2006-2008  

Influenţa unilaterală a factorilor asupra producţiei timpurii medii înregistrate în 

perioada 2006-2008, arată faptul că există diferenţe foarte semnificativ pozitive între 

producţiile înregistrate, prin utilizarea diferitelor variante de cultură: în cazul culturii în 

pungi faţă de cultura în sol, în cazul utilizării hibridului Menhir faţă de hibridul Cronos, 

şi în cazul efectuării fertiliz ării foliare. În acelaşi timp aplicarea dozei duble de 

îngrăşăminte a asigurat o diferenţă de producţie distinct semnificativ pozitivă. 

Ca şi în cazul producţiei timpurii, şi în cazul celei totale diferenţe de producţie 

asigurate statistic s-au înregistrat în cazul influenţei unilaterale ale tuturor factorilor. 

Astfel, diferenţe foarte semnificativ pozitive s-au observat în cazul sistemului de cultură 

(în favoarea sistemului de cultură în pungi), a dozei de îngrăşăminte aplicate (în favoarea 

dozelor duble) şi a efectuării fertiliz ării faziale, în timp ce o diferenţă distinct 

semnificativ pozitivă s-a înregistrat în cazul hibridului utilizat, hibridul Menhir având 

producţie totală medie mai mare decât celălalt hibrid folosit în experienţe. 

Cea mai mare producţie totală medie obţinută în perioada 2006-2008 s-a 

înregistrat la hibridul Menhir cultivat în pungi, cu aplicarea dozei duble de îngrăşăminte 

şi efectuarea fertilizării foliare. 
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Concluzii privind analizele efectuate asupra solului 

În urma analizelor efectuate cu scopul determinării umidităţii solului la începutul 

culturii în anul 2006 s-a ajuns la concluzia că media umidităţii solului, în procente de 

masă a avut o valoare de 29,95%. 

Solul serei a prezentat un exces de azot spre deosebire de cultura în pungi, 

fenomen des întâlnit în sere datorită fenomenului de levigare. Celelalte elemente se 

încadrează toate în limite normale cu excepţia Ca-lui care se găseşte la limita inferioară la 

cultura în pungi, cu toate că s-au făcut fertilizări suplimentare cu azotat de Ca odată la 2 

săptămâni pentru a preîntâmpina putrezirea apicală a fructelor. 

 

Concluzii privind determinările calitative efectuate asupra fructelor de tomate 

Cele mai mari acumulări de substanţă uscată solubilă s-au observat la variantele 

cultivate în pungi de PE, fertilizate cu doze mai mari, atât radicular cât şi foliar. 

Conţinutul în elemente nutritive al fructelor ce au aparţinut variantelor cultivate în 

solul serei, s-a încadrat în valori normale sau mai mici decât cele optime, iar cele 

cultivate în pungi, pe substrat organic şi fertilizate atât radicular cât şi foliar, au avut 

valori mai ridicate ale Na, K, Fe, Mn şi Zn, mult mai mari decât optimul, ceea ce corelat 

cu producţia mai ridicată obţinută în cazul acestui sistem de cultură. 

Cantitatea de vitamina C din fructe a variat, mai ales, în funcţie de sistemul de 

cultură utilizat: astfel în cazul fructelor obţinute în urma cultivării plantelor în sol, 

conţinutul de vitamina C a fost mai mic, spre deosebire de cultivarea acestora în pungi de 

PE. Cantitatea maximă de vitamina C determinată a fost de 31,97 mg/100 g s.p. 

Determinările acidităţii din fructele de tomate duc la concluzia că acumularea 

acesteia este mult influenţată de materialul biologic ales precum şi de tipul sistemului de 

cultură şi fertilizare adoptat. Se poate concluziona că la variantele fertilizate cu doze mari 

de îngrăşăminte, a crescut şi aciditatea titrabilă în fructe, hibridul Menhir prezentând un 

conţinut mai ridicat al acidităţii, o aciditate ridicată observându-se şi în cazul fructelor 

obţinute în urma culturii efectuate în pungi în comparaţie cu sistemul clasic de cultură. 

 

Cele mai importante recomandări  ale acestei teze de doctorat sunt următoarele: 
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• Obţinerea unor plante viguroase, cu înălţimi mari, cu un număr mare de frunze, 

inflorescenţe şi fructe este posibilă prin cultivarea plantelor în pungi de polietilenă, 

cu aplicarea fertilizărilor radiculare, dar şi foliare. 

• Respectând perioadele de însămânţare, repicat, înfiinţarea a culturilor prezentate în 

teză producţii mari se pot obţine la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, 

moment în care pe piaţă există un deficit în ceea ce priveşte aceste legume, preţul 

de valorificare fiind mare. 

• Pentru obţinerea unor producţii ridicate se recomandă trecerea de la sistemul clasic 

de cultură la cultura în pungi de polietilenă, fertilizarea cu cantităţi ridicate de 

îngrăşăminte, fertilizarea făcându-se atât la nivel radicular, cât şi foliar. 

• Hibridul Mehnir, în comparaţie cu hibridul Cronos, a prezentat o producţie mai 

mare, un procent mai ridicat de fructe de calitate extra, fructele fiind mai valoroase 

din punct de vedere nutriţional, ceea ce îl recomandă pentru a fi luat în cultură. 

• Pentru obţinerea unor fructe cu un conţinut mai ridicat în substanţă uscată, 

vitamina C şi aciditate se recomandă cultivarea tomatelor în pungi de polietilenă, 

spre deosebire de cultivarea acestora în solul serei. 


