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INTRODUCERE 

Termenul hidroponic este derivat din combinaţia a două cuvinte de origine 
greacă, hydro însemnând apă şi ponos însemnând muncă. Acesta a apărut prima dată 
într-o publicaţie ştiinţifică, în 1937, într-un manuscris publicat de Dr. W.F. Gericke, în 
revista ştiinţifică Science. Acesta a acceptat sugestia de a denumi o alternativă la cultura 
convenţională în sol, venită din partea lui W.A. Setchell de la Universitatea din California. 
Dr. Gerike a început să experimenteze culturile hidroponice la sfârşitul anilor 1920 şi a 
publicat una dintre primele cărţi despre această tehnologie, în 1940.  

Creşterea populaţiei pe fondul aglomerărilor urbane, resurselor naturale limi-
tate şi încălzirii globală, pune în pericol siguranţa alimentară la nivel mondial. Tehnologia 
culturilor hidroponice poate reprezenta o alternativă la metodele clasice de cultură în 
sol, prin ameliorarea unor efecte negative din agricultura convenţională. În acest context, 
în ultimii ani, a crescut foarte mult utilizarea culturilor hidroponice în mediu controlat.  

Un studiu al Universităţii din Arizona, SUA, a prezentat avantajele şi dezavan-
tajele cultivării în sisteme hidroponice, comparativ cu plantele cultivate în sol. Cultura 
hidroponică a salatei a avut o producţie de 11 ±1,7 ori mai mare decât salata cultivată 
în câmp, consumându-se de 17±6 ori mai puţină apă şi de 82 ±11 ori mai multă energie 
electrică, decât în cazul culturii convenţionale la sol. Acest studiu estimează o creştere 
a valorii produselor cultivate în sisteme hidroponice de 6,5%, ajungând la 27,33 mld $ 
în 2020. Această creştere economică se prognozează şi pentru serele de tip SMART, 
automatizate, pentru care se estimează o creştere de 14,8% până în 2020, ajungând la 
o valoare de piaţă de 1,2 mld $. Sistemele de iluminarea artificială LED au cea mai mare 
creştere pe acest segment de piaţă şi asta datorită duratei lungi de viaţă a becurilor 
(50000 ore) şi faptului că au un consum de energie electrică cu până la 50% mai mic 
decât lămpile fluorescente şi până la 80% mai mic decât cele incandescente (Stimmel, 
2016). 

Plantele medicinale în cultură hidroponică şi mediu controlat. 
In secolul XIX-lea s-au izolat primele substanţe active din plantele medicinale, 

care au cunoscut tot mai multă recunoaştere pentru principiile active ce pot fi valorifi-
cate în produse farmaceutice. Plantele medicinale pot fi cultivate în câmp, în mediu con-
trolat, sau recoltate din flora spontană. Metabolismul secundar nu este esenţial pentru 
supravieţuirea plantelor, dar are un rol important în mecanismul de apărare împotriva 
factorilor de stres biotic şi abiotic. Substanţele active rezultate au rol benefic pentru 
sănătatea oamenilor. Cunoaşterea modului în care factorii culturii influenţează dinamica 
metaboliţilor secundari din plante, poate duce la aplicarea unor protocoale specifice 
care să îmbunătăţească produsele vegetale din punct de vedere cantitativ, dar şi calita-
tiv. Sistemele de cultură fără sol utilizează mai puţină apă decât cultura convenţională 
la sol, dar au nevoie de mai multă energie electrică, producţiile în culturile hidroponice 
fiind mai ridicate faţă de agricultura tradiţională. Mai mult, sistemele fără sol facilitează 
aplicarea controlată a unor factori de stres pentru plante, prin controlul ridicat asupra 
culturii. Mediul protejat permite utilizarea unor mijloace biologice de control al dăună-
torilor, eliminând strategii fitopatologice agresive. 
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DE CERCETARE 

Cercetarea prezentă are scopul de a studia unele plante medicinale în cultura 
hidroponică şi modul în care acestea sunt influenţate de mediul de cultură şi de condi-
ţiile de mediu. Teza abordează o serie de teme relevante pentru cultura plantelor medi-
cinale în sisteme hidroponice şi aeroponice, cum ar fi:  

- influenţa sistemelor de cultură şi a factorilor de mediu asupra principiilor 
active din plante; 

- dinamica oxigenului dizolvat în apă; 
- controlul biologic al bolilor şi dăunătorilor folosind organisme benefice apli-

cate pe substraturi sterile; 
- producerea de material săditor în diferite regimuri de lumină şi în substraturi 

sterile. 

 
Fig.1. Organizarea experienţelor şi etapele cercetării
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Obiectivele generale: 

 studiul unor specii de plante medicinale în sisteme hidroponice şi aeroponice (sună-
toare, lavandă şi cimbru de cultură); 

 studiul unor factori de mediu ca factori de stres pentru plante (temperatură, umidi-
tate, regim de apă şi de lumină, soluţii nutritive) şi influenţa lor asupra acumulării de 
principii active; 

 studiul dinamicii oxigenului dizolvat în apă în funcţie de mai factorii de mediu, 
tehnologici şi timp; 

 controlul bolilor şi dăunătorilor folosind organisme benefice; 
 studiul asupra germinaţiei seminţelor şi dezvoltării răsadurilor în diferite regimuri 

de lumină şi substraturi sterile; 
 determinarea compuşilor polifenolici din răsadurile de lavandă cultivată în diferite 

regimuri de lumină şi substraturi sterile 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

Prezenta teză conţine un număr de 131 de pagini, fiind structurată în două părţi 
principale ce conţin: 41 grafice, 23 fotografii, şi un tabel. 

 

PARTEA ÎNTÂI: Stadiul actual al cunoaşterii 
 

Capitolul 1 se referă la importanţa farmaceutică a plantelor medicinale şi cro-
nologia evenimentelor care au dus la cultivarea lor în mediu controlat. S-a descris poten-
ţialul proprietăţilor curative ale plantelor medicinale în sănătatea oamenilor. 

Capitolul 2 se referă la tehnologiile de cultură a plantelor medicinale, făcând o 
comparaţie între cultura în câmp, recoltarea din flora spontană şi cultura în mediu pro-
tejat. În acest capitol se argumentează necesitatea cultivării de plante medicinale în 
mediu protejat prin adresarea provocărilor impuse de factorii climatici. 

Capitolul 3 descrie cele mai importante elemente pentru cultura plantelor 
medicinale în mediu controlat şi cultură hidroponică, cuprinde cercetările anterioare 
care demonstrează avantajele culturii în sisteme hidroponice şi aeroponice. Tematica 
abordată în acest capitol face referire la următoarele aspecte: 

- soluţia nutritivă în care sunt descriu parametrii cei mai importanţi ai acesteia: 
conductivitate electrică, pH şi oxigen dizolvat în apă; modul în care soluţia nutritivă 
poate influenţa metabolismul secundar al plantelor. 

- aspecte privind metabolismul secundar al plantelor şi modul în care acesta 
este influenţat de factorii abiotici şi biotici; 

- descrierea şi prezentarea factorilor ontogenetici şi a factorilor morfogenetici care 
au efect asupra dinamicii substanţelor active din plante;  cercetări anterioare care au 
demonstrat distribuţia inegală a principiilor active, în organele vegetative ale plantelor; 

- mecanismul de apărare a plantelor împotriva dăunătorilor şi a factorilor de 
mediu aflaţi în parametri de stres (hidric, temperatură, radiaţie solară); 

- necesitatea identificării momentului optim de recoltare; 
- controlul biologic al dăunătorilor şi bolilor în mediu protejat şi cultură hidro-

ponică;
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- metodele de aplicare a insectelor şi altor organisme benefice în cultură fără 
sol; 

- producerea de material săditor în sisteme fără sol, folosind iluminare artifi-
cială; descrierea proceselor de germinare a seminţelor şi modul în care acestea sunt 
influenţate de lumină; importanţa creşterii răsadurilor până la momentul introducerii 
în sisteme şi principiile active din această perioadă juvenilă a plantelor; 

- necesitatea alegerii de substraturi sterile şi modul de a adresa provocările 
apărute, prin optimizarea sistemelor de cultură. 

 

PARTEA A DOUA: Contribuţii personale 
 

În a doua parte s-au prezentat rezultatele a patru experimente distincte care 
au avut scop atingerea obiectivelor tezei care să ajute la avansul ştiinţei în domeniul 
cultivării de plante medicinale, cu un grad mare de aplicabilitate. 
 

Studiu comparativ asupra creşterii, dezvoltării şi acumulării de substanţe 
bioactive la Hypericum perforatum şi Thymus vulgaris, cultivate în sisteme 
hidroponice şi aeroponice, respectiv, în cultură clasică, în sol 

 
Materiale şi metode 
Sunătoarea obţinută din seminţe şi cimbrul de cultură obţinut din seminţe şi 

butaşi au fost plantate în sistemele hidroponice, aeroponice şi în sol, în aceeaşi cameră 
de vegetaţie de la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Dresden, Germania. Plantele s-au 
organizat în blocuri randomizate, în două repetiţii. Sera a fost controlată online având 
următorii parametrii: temperatură 22±2oC, umiditate 65±5%, iluminare suplimentară 
prin lămpi Phillips 400W, fotoperiodism: 06:30-21:30 (15h), aerisire automată la ±2oC, 
faţă de temperatura programată. Înainte de recoltare, s-au setat parametri de mediu 
pentru a induce stres plantelor. Acest lucru s-a făcut gradual, ajungând la următoarele 
setări: temperatură 28/22oC (zi/noapte) şi umiditatea de 40±5%. Iluminarea suplimen-
tară s-a mărit treptat, până la 18 ore pe zi. Irigările s-au diminuat în volum pentru a 
induce un scenariu de secetă. Soluţia nutritivă în faza vegetativă a fost: Universol Blue 
(NPK: 3-2-3), EC=1,2±0,2 mS şi pH= 6,8±0,4. Soluţia nutritivă în faza generativă a fost: 
Universol Violet (NPK: 1-1-3), EC= 1,2±0,2 mS şi pH= 6,4±0,4. S-au efectuat determinări 
morfologice, fiziologice şi a profilului biochimic al plantelor, făcându-se observaţii 
constante privind factorii de mediu, soluţia nutritivă, controlul bolilor şi dăunătorilor. 
 

Rezultate şi discuţii 
Cimbrul de cultură obţinut din butaşi cultivat în sol a avut biomasă medie de 

două ori mai mare (14 g) faţă de cel cultivat în sistemele hidroponice (7 g). Acest lucru 
s-a corelat cu efectul redus al controlului la boli şi dăunători aplicat la sistemele hidropo-
nice faţă de cultivarea la sol. Plantele obţinute din seminţe nu au avut diferenţe semni-
ficative de biomasă (6 g) între variante. Cantitatea uleiului volatil din plantele crescute 
în sisteme hidroponice nu a fost semnificativ diferită faţă de cantitatea celor cultivate 
în sol, atât în cazul plantelor obţinute din butaşi (1,6 mgL-1, respectiv 1,2 mgL-1), dar şi în 
cazul celor obţinute din seminţe (0,7 mgL-1).
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Sunătoarea cultivată în sistemele hidroponice şi aeroponice a avut o dezvoltare 
mai rapidă, ajungând la faza de înflorire cu aproximativ 30 de zile înaintea plantelor 
cultivate în sol. Sistemul de cultură PandaHydro a avut de 8 ori mai multe flori, pe când 
celelalte sisteme hidroponice şi aeroponice au avut de circa 3-5 ori mai multe flori, decât 
plantele cultivate în sol. Sistemul aeroponic a înregistrat diferenţe semnificative în ceea 
ce priveşte biomasa (28 g). Sistemul hidroponic PandaHydro a avut cele mai dezvoltate 
plante, dar a existat o variaţie foarte mare între determinări (18g-52 g). Biomasa în sis-
temul hidroponic HydroTower nu a fost semnificativ diferit fată de cultura în sol (circa 
15 g). Conţinutul de hipericină a fost de două ori mai ridicat în plantele cultivate în cul-
turi hidroponice, faţă de cele cultivate în sol. Conţinutul de microelemente a fost mai 
crescut în plantele cultivate în sol, pe când conţinutul de macroelemente a fost mai cres-
cut în plantele cultivate în sistemele hidroponice şi aeroponice. Deoarece diferenţele 
dintre numărul de organe florare şi lungimea tulpinii sunătoarei cultivate în sistemele 
hidroponice au fost foarte semnificativ diferită faţă de cea cultivată în sol, s-au folosit 
ca factori în calcularea statistică a covariatei. Astfel s-a arătat că diferenţele de conţinut 
în hipericină a plantelor cultivate în sisteme fără sol, faţă de cele cultivate în sol, nu au 
fost semnificative. 
 

Concluzii şi recomandări 
 cimbrul de cultură obţinut din seminţe are dezvoltare bună în sistemele hidroponice; 
 trebuie să se implementeze o strategie de prevenţie şi control al dăunătorilor, care să 

se preteze la sistemele fără sol; 
 nu au existat diferenţe notabile ale uleiului volatil în cimbrul de cultură cultivat în 

sisteme hidroponce comparativ cu plantele cultivate în sol; 
 sunătoarea cultivată în sistemele hidroponice a ajuns cu 30 de zile mai rapid la faza 

de înflorire faţă de plantele cultivate în sol; 
 la recoltare, plantele cultivate în sisteme fără sol au avut semnificativ mai multe flori 

faţă de cele cultivate în sol; 
 sunătoarea cultivată în sistemul aeroponic a avut cea mai bună dezvoltare; 
 sunătoarea cultivată în sistemele hidroponice a avut o biomasă mai mare faţă de 

plantele cultivate în sol, dar nu statistic semnificativă; 
 conţinutul de hipericină din sunătoarea cultivată în sistemele hidroponice şi aeroponice 

a fost semnificativ mai mare faţă de plantele cultivate în sol; 
 sistemele hidroponice au efect indirect asupra acumulării de substanţe active din 

plante, prin scurtarea perioadei de vegetaţie a sunătoarei, iar hipericina este influenţată 
direct de factorii de mediu. 

 
Dinamica oxigenului dizolvat în apă în funcţie de factorii de mediu, 
factorii tehnologici şi de timp, în diferite sisteme hidroponice şi 
aeroponice 

 
Materiale şi metode 
Fiecare factor experimental a fost testat prin măsurarea oxigenului dizolvat în 

apă, în trei repetiţii şi în repetate rânduri în zile diferite. Pentru temperatură, toate 
sistemele au fost puse în cameră frigorifică cu temperatură relativă în aer 5oC şi în seră 
cu o temperatură oscilând de la 10oC, până la 35oC. Iluminarea artificială s-a făcut prin 
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lămpi Phillips HPS de 400W care au fost controlate printr-un software online. Diferen-
ţele în ceea ce priveşte conductivitatea electrică s-au făcut folosind recipiente de labo-
rator (1000ml). S-au folosit 3 tipuri de fertilizant Universol Blue cu NPK 3-2-3, Violet 
cu NPK 1-1-3 şi Orange cu NPK 3-1-5. Diferenţele de concentraţii s-au obţinut prin ames-
tecul soluţiei în apă, obţinând 1, 1,5 şi 2 mS. Măsurătorile au fost realizate cu un aparat 
ExStik® II Dissolved Oxygen DO600, şi au înregistrat cantitatea oxigenului dizolvat în 
apă, temperatura soluţiei, data, ora, temperatura din atmosferă, timpul de la ultima 
irigare, sistemul hidroponic şi partea componentă a sistemului hidroponic. 

 
Rezultate şi discuţii 
Studiul s-a făcut pentru toate sistemele hidroponice şi s-a demonstrat prin apli-

carea coeficienţilor Pearson şi Spearman şi a regresiei geometrice (R=0,909), o corelaţie 
distinct semnificativă (p<0,001), între temperatură şi oxigenul dizolvat în apă. Cu cât 
creşte temperatura din soluţie, cu atât scade saturaţia acesteia. Iluminarea artificială nu 
are un efect direct asupra oxigenului dizolvat în apă, dar s-a observat că iluminarea cu 
LED este recomandabilă pentru că emană mai puţină căldură decât cea clasică, cu HPS. 
Nu s-au observat diferenţe semnificative între componentele sistemelor (rezervor, iriga-
toare, drenaj, bazin sistemul radicular). Sistemul aeroponic EZClone a înregistrat concen-
traţia cea mai mare de oxigen dizolvat în apă (8,5 mgL-1) comparativ cu celelalte sisteme 
hidroponice. Din punctul de vedere al raportului NPK, formula de fertilizant influenţează 
oxigenul dizolvat în apă, dar nu există diferenţe semnificative între concentraţiile diferite 
ale soluţiei nutritive (1, 1,5 şi 2 mS conductivitate electrică). În ceea ce priveşte tipul de 
sistem folosit, nu au existat diferenţe semnificative de saturaţie a soluţiei nutritive, sin-
gura observaţie notabilă a fost temperatura mai mare în cazul sistemului aeroponic 
EZCLone (25oC). La compararea diferitelor componente ale sistemelor, nu au existat 
diferenţe semnificative, decât la sistemul PandaHydro, unde s-a observat că soluţia dre-
nată are o saturaţie mai scăzută decât cea din rezervor. Nu s-au găsit corelaţii semnifi-
cative între sistemul de irigare (continuă sau discontinuă) şi oxigenul dizolvat în apă. 
Măsurătorile repetate au arătat că între orele 14:00 şi 18:00 există fluctuaţii mari care 
fac ca perioada din zi să fie un factor esenţial în determinarea oxigenului dizolvat în apă. 

 
Concluzii şi recomandări 

 soluţia nutritivă trebuie menţinută la o temperatura scăzută (sub 20oC) pentru a menţine 
cantitatea de oxigen dizolvat în apă, în parametri optimi (6,5 mg L-1); 

 soluţia nutritivă specifică fazei generative corelează cu o cantitatea mai mică de oxigen 
dizolvat în apă, faţă de soluţia nutritivă specifică fazei vegetative; 

 iluminarea artificială are un efect indirect asupra oxigenului dizolvat în apă, prin căl-
dura emanată de către diferitele lămpi, influenţând temperatura soluţiei nutritive din 
apă; 

 tipul de sistem de cultură şi componentele în care circulă sau se înmagazinează apa, nu 
au un efect determinant pentru oxigenul dizolvat în soluţia nutritivă; 

 sistemele aeroponice au în general soluţia nutritivă mai saturată decât sistemele 
hidroponice; 

 perioada de timp între două seturi de irigaţii nu influenţează oxigenul dizolvat în apă; 
 fluctuaţiile mari pe parcursul unei zile a oxigenului dizolvat în apă, trebuie aprofun-

date prin cercetare, pentru a determina cauzele şi efectul asupra creşterii plantelor;
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 oxigenul dizolvat în apă are un efect determinant în creşterea şi dezvoltarea plante-
lor, dar şi în acumularea de substanţe bioactive. 

 
 

Controlul biologic al ciupercii Fusarium oxysporum prin inoculare 
radiculară cu Trichoderma spp. la răsadurile de Hypericum perforatum, 
cultivate în vată minerală şi sol 

 
Materiale şi metode 
Studiul s-a efectuat în două serii, metodele de inoculare a plantelor cu Fusarium 

oxysporum şi cu Trichoderma, fiind diferite. Soluţia cu Trichoderma s-a realizat folosind 
un produs comercial (Promot WP©) solubil în apă. Acest produs conţine spori de Tricho-
derma harzianum în raport de 2 x 10-7CFUg-1 şi Trichoderma konigii în raport de 3 x 10-

7CFUg-1. Soluţia s-a amestecat în raport de 1kg produs la 100l apă. Fusarium oxysporum 
a fost izolat din căpşuni (Fragaria spp.) la Institutul Horticol - Pomicol JKI din Dresden, 
Germania. Ciuperca a fost cultivată pe agar de dextroza de cartof, incubată la 20oC, la 
întuneric, în laboratoarele de la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Dresden. Soluţia 
concentrată obţinută (10-7CFUg-1) s-a amestecat cu apa în raport de 1%, pentru a avea 
aceeaşi concentraţie ca cea în care s-a folosit Trichoderma spp. 

Pentru prima serie de experimente s-au organizat şase variante: 
A) netratat (control);  
B) inoculat cu Fusarium oxysporum; 
C) inoculat cu Trichoderma spp.; 
D) inoculat cu Fusarium oxysporum, iar după o oră, inoculat cu Trichoderma spp.; 
E) inoculat cu Trichoderma spp., iar după o oră, inoculat cu Fusarium oxysporum; 
F) inoculat cu Fusarium oxysporum şi cu Trichoderma spp. în acelaşi timp. 

 
Pentru a doua serie de experimente s-au organizat patru variante: 

A) netratate (control); 
B) inoculate cu Fusarium oxysporum;  
C) inoculate cu Trichoderma spp.;  
D) inoculate cu Fusarium oxysporum şi cu Trichoderma spp. 
 

Plantele au fost lăsate circa o oră pentru a absorbi soluţia. Apoi, plantele au 
fost alese randomizat plantându-se în ghivecele cu amestec de sol (C200) şi 20% nisip, 
având un diametru de 11 cm şi volum aproximativ 500cm3, şi în cuburi de vată mine-
rală (7x7x10 cm3). Camera de vegetaţie a fost programată la o temperatură de 21±2oC 
şi  umiditate relativă de 60±15%, irigarea automată a fost corelată cu radiaţia solară, 
odată la 3 zile timp de 15 minute/irigare. 

 
Rezultate şi discuţii 
Cele două experimente realizate în acest studiu au demonstrat că metoda de 

inoculare cu Trichoderma spp. este foarte importantă, mai ales în substrat steril, unde o 
populaţie de microorganisme se stabilizează cu dificultate. Surprinzător, inocularea 
substraturilor a fost deficitară. Rezultatele arată că în ceea ce priveşte lungimea plantelor, 
cele care au avut o creştere mai bună au fost plantele neinoculate (28 cm), iar cele care
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 au fost inoculate cu Fusarium şi Trichoderma, au avut cea mai slabă creştere (17 cm). 
Plantele netratate au avut cea mai mare biomasă, dar nesemnificativă în comparaţie cu 
plantele inoculate cu Trichoderma şi semnificativ mai mare decât restul. Plantele inocu-
late cu Fusarium oxysporum nu au avut biomasă semnificativ mai mică decât cele inocu-
late cu Trichoderma. Rezultatele au arătat că plantele netratate au avut cea mai mare 
biomasă radiculară, dar statistic nesemnificativ diferită faţă de plantele inoculate cu 
Fusarium sau Trichoderma. Cele mai mici rădăcini le-au avut plantele inoculate cu ambele 
soluţii în acelaşi timp. Plantele în care s-a folosit Trichoderma au avut dezvoltare slabă 
şi mortalitatea în rândul acestora a fost foarte ridicată (<0,5 unde 1 = plantă în viaţă şi 
0 = plantă moartă), înregistrându-se o diferenţă distinct semnificativă (p<0,001; chi2= 
388.433 testul Tarone-Ware).  

Cel de-al doilea experiment, în care plantele au fost inoculate direct la nivelul 
sistemului radicular, a înregistrat rezultate în concordanţă cu studiile anterioare. În ceea 
ce priveşte lungimea tulpinilor, plantele din sol au fost semnificativ mai mari decât plan-
tele crescute în vată minerală. Nu au fost diferenţe semnificative între tratamente, la 
acelaşi tip de substrat. Suprafaţa foliară cea mai mare a fost în cazul plantelor inoculate 
cu Fusarium oxysporum cultivate în sol, iar cea mai mică, în cazul plantelor netratate, în 
vată minerală. Restul variantelor cu Trichoderma au avut măsurători comparabile. Plan-
tele cultivate în sol, netratate şi cele cu Trichoderma au avut semnificativ mai multă bio-
masă faţă de celelalte tratamente (de două ori mai mare). Este interesant de observat 
că cele tratate atât cu Fusarium cât şi cu Trichoderma au avut biomasă mai ridicată faţă 
de cele inoculate doar cu Fusarium, arătând că inocularea cu Trichoderma are un efect 
pozitiv de prevenţie a patogenului Fusarium oxysporum. În cazul materiei uscate a rădă-
cinilor nu au existat diferenţe semnificative între plantele cultivate în sol. A fost verifi-
cată distribuţia mortalităţii folosind testul Tarone-Ware, dar nu s-a înregistrat o dife-
renţă semnificativă (p>0,05; chi2=12,695), toate variantele aflându-se peste 0,8 indice 
de supravieţuire (1=răsad în viaţă, 0= răsad mort). 

 
Concluzii şi recomandări 

 metoda de inoculare are o importanţă foarte mare în succesul controlului biologic al 
bolilor şi dăunătorilor; 

 inocularea cu Trichoderma ar trebui făcută preventiv, înainte de apariţia simptomelor 
patogenului, acesta ajutând şi la stimularea creşterii plantelor; 

 soluţia de inoculare din cele două organisme amestecate, poate fi deficitară deoarece 
aceasta concurează, micşorând diversitatea microbiană la nivelul radicular, mai ales 
în substrat steril; 

 inocularea cu Trichoderma spp. la nivelul substratului a fost deficitară 
o nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între variante în ceea ce priveşte 

dezvoltarea plantelor; 
o plantele inoculate cu Trichoderma spp. au avut cea mia mare rată de mortalitate; 

 inocularea direct la nivelul radicular a avut succes 
o plantele cultivate în sol au avut o creştere mai mare faţă de plantele cultivate 

în vată minerală; 
o nu au fost diferenţe semnificative între tratamente, la acelaşi tip de substrat; 
o plantele cultivate în sol, netratate şi cele cu Trichoderma au avut semnificativ 

mai multă biomasă faţă de celelalte tratamente (de două ori mai mare);
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o în cazul materiei uscate a rădăcinilor nu au existat diferenţe semnificative între 
plantele cultivate în sol; 
 
 
Studiul capacităţii germinative, dezvoltării răsadurilor şi a conţinutului 
de compuşi polifenolici la Lavandula angustifolia în 3 regimuri de lumină 
şi trei tipuri de substraturi 

 
Materiale şi metode 
Studiul germinaţiei seminţelor şi dezvoltării răsadurilor de lavandă s-a realizat 

prin compararea a trei substraturi de cultură şi trei tipuri de iluminare artificială. Au 
fost observate 51 de plante/ substrat/ sistem de iluminare (51x3x3R, N=459). Tot expe-
rimentul a fost repetat de trei ori rezultând un număr total de 1377 de măsurători pentru 
fiecare obiectiv urmărit în procesul de germinare. De la dezvoltarea primelor perechi 
de frunze adevărate, plantele au fost transplantate în substraturi mai voluminoase, 
micşorând numărul de indivizi observaţi. Astfel, au existat 10 plante / substrat/ sistem 
de iluminare (10x3x3, N=90), iar totalul de măsurători efectuate în cele 3 repetiţii a fost 
de 270, pentru fiecare indice morfologic al plantei şi pentru determinarea biomasei 
finale. După recoltare şi uscare, s-au determinat cantităţile de compuşi polifenolici prin 
analiza GC-MS.  

Camera de vegetaţie a fost setată cu temperatura zi-noapte 21-18oC, umiditatea 
relativă din aer fiind aproximativ 70%. Substratul de sol a fost un amestec de C200 
(substrat pentru însămânţare) amestecat cu nisip (20%). Al doilea substrat a fost de 
vată minerală (Grodan©), iar al treilea Growfiber (INTEGAR©), ultimele două fiind substra-
turi sterile. Sistemele de iluminare utilizate în acest experiment au fost HPS (High Pressure 
Sodium), acestea fiind folosite la scară largă în sere şi două tipuri de LED (Light Emitting 
Diodes, INTEGAR©); Grow (LED G) cu spectru de culoare roşu, albastru şi alb, pretabil 
pentru faza vegetativă şi Bloom (LED B) cu spectru de culoare roşu şi albastru, pretabil 
pentru faza generativă. Fotoperiodismul a fost astfel: 07:00-22:00 (15 ore). S-a folosit 
câte o lampă HPS pentru fiecare repetiţie, poziţionată la 150 cm deasupra plantelor, 
având o intensitate luminoasă medie de 500 µmol m-2s-1. Aceeaşi intensitate luminoasă 
s-a obţinut prin poziţionarea a câte două lămpi LED la o înălţime de 40 cm faţă de cultură.  

In fiecare cub de substrat (1,5x1,5x1,5 cm3) s-a plantat câte o sămânţă de lavandă 
luată randomizat din totalul de seminţe disponibile. S-au folosit câte 2 tăvi de cultură a 
câte 77 substraturi/repetiţie, 3 repetiţii/variantă (N=462). La fiecare irigare cele două 
tăvi s-au rotit şi s-a schimbat locul între ele, pentru a avea cât mai mare uniformitate de 
lumină proiectată la nivelul substratului. Pentru că substratul de sol, vată minerală şi 
Growfiber au capacităţi diferite de retenţie a apei, irigarea s-a împărţit astfel: substratul de 
sol 50%, vata minerală, 30%, iar Growfiber, 20%.  

Temperatura din substrat s-a determinat folosind aparatul Testo data-logger, prin 
inserarea a trei senzori în trei puncte distincte din tăvile de cultură (extremitate şi centru) 
S-a măsurat dinamica temperaturii pe perioada a trei zile consecutive şi pe perioada a 
24 de ore, date măsurate la fiecare 3 secunde, respectiv la fiecare secundă. Intensitatea 
luminoasă a fost măsurată cu un aparat digital care determină numărul de fotoni relativ 
la suprafaţă şi timp (µmol m-2 s-1). Spectrul luminos a fost determinat prin folosirea unui 
spectrometru şi a unui software AVASOFT 8. Indicii de germinaţie a seminţelor, dezvol-
tare a răsadurilor şi formarea de frunze adevărate s-au determinat după formula: 
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Pentru dezvoltarea răsadurilor s-au făcut măsurători morfologice. Recoltarea s-a 

făcut după aproximativ 14 săptămâni de la însămânţare. Plantele s-au uscat folosind 
cuptorul Heraus, la 20oC, pentru 10 zile, după care s-au calculat diferenţele dintre variante 
în ceea ce priveşte biomasa. Conţinutul de compuşi polifenolici a plantelor s-a determi-
nat la laboratorul Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca. 

 
Rezultate şi discuţii 
Alegerea unui substrat steril încă de la faza de însămânţarea poate reprezenta 

un avantaj în reducerea riscului de contaminare cu patogeni naturali din sol. Lămpile 
HPS emană mai multă căldură, fapt ce corelează cu temperatura substratului (+2°C). 
De aceea se poate admite că lămpile LED sunt pretabile pentru a reduce consumul de 
apă şi pericolul de stres hidric şi termic al plantelor. La momentul irigării, s-a înregistrat 
o scădere a temperaturii din substrat, cu 4-5°C. În cazul seminţelor fotosensibile, precum 
cele de lavandă, sistemul de iluminare influenţează germinaţia seminţelor. Plantele cul-
tivate cu HPS au avut de două ori mai mici indici de germinare şi producere de răsad 
faţă de plantele cultivate cu LED, fapt ce poate fi corelat cu efectul asupra parametrilor 
din substratul de cultură.  

La determinarea diferenţelor dintre variante în ceea ce priveşte dezvoltarea 
răsadurilor s-a observat un efect opus faţă de rezultatele asupra germinaţiei seminţelor. 
Plantele cultivate cu HPS au avut o dezvoltare mai bună cu aproximativ 10% faţă de 
plantele cultivate cu LED, având lungimi mai mari, precum şi ramificaţii, arie şi număr 
de frunze mai multe. Lavanda din tratamentul cu HPS avut biomasă semnificativ mai 
mare faţă de lavanda cultivată cu LED, iar cele cultivate cu LEDG au avut biomasă mai 
mare, dar nesemnificativ diferită, faţă de cele cultivate cu LEDB. Plantele cultivate cu 
LED au avut internoduri mult mai mici faţă de cele cultivate cu HPS. Din experimentul 
efectuat se poate admite că LED-urile sunt propice pentru germinare şi producerea de 
răsaduri, dar pot să încetinească dezvoltarea plantelor în faza juvenilă. Nu au existat 
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte substraturile de cultură, dar este de notat că 
în fiecare variantă diferită de iluminarea artificială, substratul de sol a rezultat în plante 
mai dezvoltate decât celelalte două substraturi sterile. 

Diferitele spectre de lumină a lămpilor folosite în experimentare au influenţat 
acumularea de principii active din plante. Însă spre deosebire de rezultate asupra dezvol-
tării răsadurilor, tipul de substrat folosit în cultivare a avut un efect mai mare asupra 
principiilor active. Cei mai frecvenţi compuşi polifenolici identificaţi au fost Camphene, 
3-carene, Eucalyptol, Ethyl-2-propan-2yl carbonate, Linalool, endo-Borneol, Lynalil acelatate 
şi Bornyl acetate. Nu au existat diferenţe semnificative între variante, în ceea ce priveşte 
numărul total de compuşi polifenolici identificaţi. În general, plantele cultivate sub Led-uri 
au avut principii active mai concentrate. Substraturile sterile au fost mai bune pentru 
obţinerea de plante mai concentrate în principii active. Acest lucru poate fi corelat cu 
faptul că substraturile sterile reprezintă un factor de stres mai mare pentru plante şi 
astfel determină ca metabolismul secundar să răspundă la mediul creat.
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Concluzii şi recomandări 
 spectrul de culoare al lămpilor utilizate în producerea de material săditor trebuie 

selectat în funcţie de faza de vegetaţie şi de obiectivele propuse (producţie ridicată 
sau conţinut de principii active); 

 temperatura din substrat poate influenţa germinaţia seminţelor şi dezvoltarea răsa-
durilor în faza incipientă; 

 lămpile HPS determină o temperatură mai ridicată în substratul de cultură, faţă de 
lămpile LED; 

 în cazul seminţelor fotosensibile, se recomandă utilizarea lămpilor LED cu spectrul 
de lumină albastru, preponderant; 

 la dezvoltarea răsadurilor, de la formarea de cotiledoane, până la formarea de frunze 
adevărate se recomandă aplicarea pe lângă spectrul de lumină albastru şi pe cel roşu; 

 până la faza generativă, se recomandă aplicarea unui sistem mixt de LED şi HPS; 

 pentru a stimula acumularea de substanţe active, plantele trebuie supuse unei 
iluminări cu spectrul de lumină albastru, iar pentru a obţine producţie mai ridicată 
se recomandă aplicarea spectrului de culoare roşu; 

 regimul de irigaţii trebuie să fie specific controlat în funcţie de caracteristicile subs-
tratului, pentru a crea un mediu optim de dezvoltarea a sistemului radicular;  

 în cazul sistemului de iluminare HPS, solul a rezultata în plante mai concentrate în 
substanţe active, pe când în cazul LED-urilor, substraturile sterile au rezultat în plante 
mai concentrate în compuşi polifenolici; 

 substraturile sterile pot reprezenta un factor de stres care să ajute la acumularea de 
principii active; 

 este nevoie de o mai amplă cunoaştere cu privire la diferiţi compuşi şi modul în care 
aceştia se acumulează în plante, ca răspuns la factorii de stres, pentru a realiza pro-
tocoale de cultivare care să rezulte în plante cu cantităţi ridicate de metaboliţi impor-
tanţi pentru sănătatea oamenilor. 
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