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Introducere 
 

Cererea tot mai mare de produse ecologice constituie un potențial 
economic remarcabil al varietăților locale, fiind cele mai potrivite pentru 
cultivarea în sisteme ecologice. Varietăţile locale pot genera venituri 
importante pentru populaţia rurală şi pot stimula, în acest fel, conservarea 
diversităţii genetice în fermă (ZEVEN, 1998). 

Varietățile locale sunt foarte importante pentru agricultura de 
subzistență și continuă să aibă un rol important pentru așa numita “piață de 
nișă”. Corelarea varietăţilor locale specifice cu anumite zone şi localităţi 
poate contribui inclusiv la consolidarea identităţii culturale locale 
(VETELÄINEN and al., 2009).  

Varietăţile locale se caracterizează prin heterogenitate mare. Ele au 
avantajul de a fi mult mai bine adaptate la condiţii de stres biotic şi abiotic 
(boli, dăunători, secetă, conţinut scăzut de nutrienţi etc.) şi de a avea calităţi 
gustative excelente, care ar putea justifica un preţ de valorificare mai mare 
decât al populațiilor comerciale (SANCHEZ and al., 2008).  

Nivelul de antioxidanţi din tomatele organice este mai mare decât 
cel din legumele cultivate convenţional, arată un studiu realizat recent de 
oamenii de ştiinţă spanioli. Agricultura organică se face fără îngrăşăminte 
chimice pe bază de azot, de aceea plantele crescute astfel îşi activează 
propriul mecanism de apărare împotriva dăunătorilor, iar acest proces 
creşte şi nivelul de antioxidanţi (ANNA VALLVERDÚ–QUERALT ET AL., 
2011). 

 

Stadiul actual al cunoașterii 
 

1. Principalele boli ale culturii de tomate 
Tomatele în cursul dezvoltării lor de la sămânţă până la recoltare, 

precum şi în perioada de păstrare sunt afectate de numeroşi factori biotici 

şi abiotici care pot influenţa sănătatea lor. Trecerea de la starea de sănătate 

la starea de boală este un proces ce se realizează treptat şi presupune o 

situaţie intermediară care poate fi reversibilă dacă factorii care au impus-o 

dispar. Bolile cauzate de microorganisme infecţioase, provocate de ciuperci, 

bacterii, virusuri şi nematozi, se pot răspândi foarte rapid de la o plantă la 

alta în condiţii favorabile de mediu (DAMICONE and LYNN 

BRANDENBERGER, 2010). 

Bolile şi dăunătorii pot provoca daune însemnate, reducând 

calitatea şi cantitatea tomatelor. Pentru prevenirea şi tratarea acestora se 
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utilizează pesticide cu acţiune cât mai eficientă. Mărirea dozelor de 

pesticide cu scopul de a obţine rezultate sigure în lupta cu bolile şi 

dăunătorii poate avea efecte nedorite, inclusiv acumularea de cantităţi mari 

de reziduuri în produse (MANUELA CIOBANU, 2013). 

O metodă alternativă la folosirea pesticidelor este combaterea 

integrată, aceasta include utilizarea unor diferite metode de populațiae, 

controlul biologic al bolilor şi dăunătorilor cu feromoni şi pesticide 

microbiene, ingineria genetică, insecte antagoniste (MANUELA POGĂCEAN 

şi MARIA GAVRILESCU, 2009). 

În prezent, cercetările în domeniul protecţiei fitosanitare a 

plantelor legumicole sunt orientate spre descoperirea mijloacelor de 

obţinere a maximului de recoltă în condiţiile conservării şi potenţării active 

şi dinamice a sistemului nefertilizat exploatat. Diferite bacterii şi fungi din 

sol sunt capabile să colonizeze rădăcinile plantelor şi pot avea efecte 

benefice asupra acestora. Aceste microorganisme pot interacţiona şi forma 

asociaţii endofite, influenţând astfel creşterea plantelor, randamentul şi 

rezistenţa lor faţă de boli (ROSA HERMOSA et al., 2012). 

 

1.1. Micoze şi boli produse de fungi și patogeni 
asemănători fungilor 

În acest subcapitol sunt enumerate și descrise bolile produse de 
fungi și patogeni asemănători fungilor.  

 

 1.2. Bolile bacteriene ale tomatelor 
Subcapitol în care sunt prezentate bolile bacteriene ale tomatelor, 

precum și descrierea agentului patogen. 
 

1.3. Bolile virotice ale tomatelor 
Conținutul acestui subcapitol cuprinde enumerarea și descrierea 

bolilor viroticeale tomatelor. 
 

2. Metode de control ale bolilor din cultura de 
tomate 

Cultura tomatelor din spaţii protejate este foarte importantă din 
punct de vedere economic, de aceea necesită un control riguros al bolilor şi 
dăunătorilor. În ultima perioadă producătorii adoptă o metodă de 
management integrat al bolilor şi dăunătorilor, care implică diferite 
strategii agrotehnice, chimice şi biologice (SHIPP, 2013).  
2.1. Metode convenţionale  
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Problematica combaterii integrate este deosebit de complexă în special în 
legumicultură, unde se impune mai mult decât în oricare alt sector din 
agricultură să se îmbine în mod armonios și eficace totalitatea măsurilor de 
luptă contra agenților patogeni într-o schemă completă de combatere, 
având în vedere totodată eliminarea sau cel puțin reducerea din efectele 
secundare negative ale pesticidelor și obținerea de legume cu un grad de 
poluare cât mai scăzut (MARINESCU și colab., 1986).                      Combaterii 
integrate îi revine sarcina protejării mediul înconjurător, protejării 
speciilor utile şi menţinerii echilibrului biologic în agroecosisteme 
(CARMEN PUIA 2003). 

2.2. Metode neconvenţionale  

Metodele alternative în protecția plantelor au un grad ridicat de 

durabilitate.  

O pondere importantă în cadrul acestor metode neconvenționale o 
are controlul biologic. Prin control biologic se înțelege inhibarea creșterii 
sau reproducerii infecției provocate de un organism, folosind un alt 
organism. Microorganismele folosite în procesul de biocontrol pot acționa 
în diferite moduri: prin hiperparazitism, prin antagonism, prin 
bacteriofagie, ca și antibiotice, prin concurența pentru nutriție și spațiu, 
prin inducerea rezistenței plantelor de cultură (HEYDARI and PESSARAKLI, 
2010).  

2.2.1. Utilizarea micorizelor vezicular arbusculare în controlul 

bolilor din cultura de tomate  

Ciupercile micoriziene sunt o parte esenţială a eco-sistemului, 
reprezintă componenta cheie a rizosferei deoarece formează asociaţii 
simbiotice cu aproximativ 90% din speciile de plante de pe pământ 
(SCHEFFKNECHT et al., 2006). 

Micorizele sunt rezultatele unei asociaţii în cursul căreia radicelele 
plantelor sunt colonizate de ciuperci microscopice specifice. Plantele si 
ciupercile micoriziene se află intr-o relaţie simbiotică sau de parazitism 
reciproc fiziologic, echilibrat denumit mutualism (IRINA GREBENIŞAN, 
2007). 

Ciupercile micoriziene aprovizionează plantele cu nutrienţi şi apă, 
primind în schimb o parte din elementele asimilate de plante prin 
fotosinteză (KARIN HAGE-AHMED et al., 2013; SREEVANI and REDDY, 
2004). 

Fungii micorizieni formează o barieră fizică ce împiedică accesul 
fitopatogenilor din sol. Mantaua fungică acoperă părţile mai fragile a 
radicelelor. Mulţi fungi micorizieni produc acizi volatili cu efect fungistatic 
şi antimicotic care limitează dezvoltarea microorganismelor, menţinând un 
echilibru între fungi simbiotici şi cei patogeni din sol (IRINA GREBENIŞAN 
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2007). 
Micoriza arbusculară şi rolul ei de bioprotecţie sunt de mare 

interes în contexul agriculturii durabile (KARIN HAGE-AHMED et al., 2013). 
Având în vedere toate aceste efecte benefice, ciupercile 

producătoare de micorize sunt folosite sub forma unor biopreparate 
inoculante în agricultură şi silvicultură. Biopreparatele se obţin prin 
cultivarea ciupercilor de endomicorize pe rădăcinile unor plante cu 
dezvoltare vegetativă mare. De exemplu ciuperca Glomus e cultivată pe 
rădăcini de salată, din care se prepară produsul VAM comercial (IRINA 
GREBENIŞAN, 2007). 

 
2.2.2. Utilizarea unor bacterii în controlul bolilor din cultura 

de tomate  
Deoarece folosirea fungicidelor chimice în cantităţi mari nu a 

condus la efectele scontate s-a impus orientarea către surse nefertilizate, şi 
anume către produse de origine bacteriană cu activitate de combatere a 
bolilor infecţioase a plantelor de cultură (LUIZA JECU şi colab., 2009).  

Promovarea creșterii plantelor cu rizobacterii se bazează pe 
producția de regulatori de creștere, protejarea plantelor față de atacurile 
patogenilor și mobilizarea nutrienților (KLOPPER et al., 1999). 

Bacteriile reprezintă grupul cel mai numeros şi mai activ din sol, 
fiind implicate în circuitul carbonului, azotului, fosforului, sulfului; participă 
la procesele de mineralizare asigurând fertilitatea solului şi nutriţia 
plantelor; participă la solubilizarea compuşilor organici şi anorganici 
insolubili şi inacceptabili plantelor; fixează azotul molecular atmosferic 
necesar pentru nutriţia plantelor; participă la formarea şi degradarea 
humusului (KLOPPER et al., 1999). 

Mulţi biofertilizatori se bazează în principal pe rizobacterii, acestea 
exercită efecte benefice asupra dezvoltării plantelor, în principal legate de 
creşterea disponibilităţii nutrienţilor pentru plante (VESSAY, 2003). 

 

Contribuții personale 

3. Obiectivele cercetării 

Studiul de față analizează potențialul de utilizare a bioproduselor 
cu AMF și rizobacterii în cultura protejată populațiilor locale de tomate.  

Pentru finalizarea tematicii abordate s-a realizat un studiu 
comparativ a trei populaţii locale de tomate stabilindu-se următoarele 
obiective: 

 Monitorizarea calității semințelor de tomate selectate din 
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populația locală. 
 Studiul impactului pe care îl are aplicarea metodelor convenţionale 

şi neconvenţionale asupra parametrilor de dezvoltare a plantelor 
de tomate. 

 Studiul efectului pe care îl are utilizarea metodelor convenţionale 
şi neconvenţionale asupra nivelului de colonizare micoriziană din 
sistemul radicular al plantelor de tomate. 

 Monitorizarea apariţiei principalilor agenţi patogeni în cadrul celor 
trei populaţii de tomate ca urmare a tratamentelor şi fertilizărilor 
realizate. 

4. Materialele utilizate și metodologia aplicată  

4.1. Material vegetal 
În experiența întreprinsă s-au folosit trei populații de tomate 

selectate din populația locală: Hostáti, Roz și Inimă de bou. 
Populația locală Hostáti este o varietate tradițională cu creștere 

nede-terminată folosit atât în cultura de câmp, cât și în solarii. Este un 

cultivar viguros, semitimpuriu, care cultivat în zonele de origine este 

rezistent atât la stresul biotic cât și la cel abiotic oferind o producție stabilă 

și sigură fără a fi necesară utilizarea unor substanțe chimice. Fructul soiului 

este rotund-oval, de culoare roșie, cu o greutate medie cuprinsă între 150-

200g. Pulpa fructelor este fermă, cărnoasă, cu gust răcoritor, dulce acrișor, 

o combinație ideală între aciditate și zaharuri. În condiții optime a factorilor 

de mediu formează în medie 4-7 fructe/inflorescență. Se pretează pentru 

consum  în stare proaspătă, în salate, în ciorbe, sosuri și pentru bulion. 

Populația locală Roz este o varietate tradițională cu creștere 

nedeterminată, utilizată atât în culturi de câmp cât și în solarii. Este un 

cultivar viguros, semitimpuriu. Fructul soiului este turtit, de culoare roz, cu 

o greutate medie cuprinsă între 200-400g. Pulpa fructelor este cărnoasă, cu 

gust dulce. În condiții optime a factorilor de mediu plantele formează în 

medie 4-6 fructe/inflorescență. Fructele nu prezintă aura verde la nivelul 

pedunculului, coacerea fiind uniformă pe întreg fructul. Se pretează pentru 

consum în stare proaspătă și prelucrată. 

Populația locală Inimă de Bou este o varietate tradițională, cu 

creștere nedeterminată, folosit în cultura mea de câmp și solarii. Este un 

cultivar foarte viguros, cu fructe mari în formă de inimă. Varietate de masă 

semitimpurie, cu fruct voluminos și neted. Pulpa fructelor este cărnoasă, cu 

gust răcoritor, dulce, cu o aromă discretă. Cultivate în zonele de origine, 
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acestea sunt mai rezistente decât hibrizi atât la stresul abiotic cât și la 

stresul biotic și oferă o producție stabilă și sigură. În condiții favorabile de 

mediu plantele formează în medie patru-șapte fructe/inflorescență. 

  
4.2. Biopreparate utilizate 
Biopreparatele utilizate în experimente ca și fertilizanți au constat 

în:  
o un produs pe bază de fungi micorizieni, Mykosoil,  
o un produs pe bază de tulpini bacteriene, Bactofil  

4.3. Metodologia aplicată în experimentele de 

laborator 

4.3.1. Analiza încărcăturii patogene a semințelor  
Metoda de cercetare pentru monitorizarea microflorei de pe 

semințe a fost testul pe sugativă, analog camerei umede. (CRISTINA RAICU 
și DOINA BACIU,1978). 

4.3.2. Analiza probelor radiculare în vederea determinării 
nivelului de colonizare micoriziană  

 Colorarea probelor, fază pentru realizarea căreia s-a modificat 
metoda descrisă de către Phillips and Hayman (1970) şi dezvoltată de 
Vierheilig et al. (1998) și modificată către Stoian 

 Estimarea colonizării micoriziene s-a realizat conform 
parametrilor propuşi de Trouvelot et al. (1986, citat de www.dijon.inra.fr):  

 Frecvenţa micorizelor în sistemul radicular (%)  
 Intensitatea colonizării micoriziene în sistemul radicular (%)  
 Intensitatea colonizării micoriziene în fragmentele de rădăcină (%)  
 Abundenţa arbusculilor în părţile micorizate ale fragmentelor de 

rădăcină (%)  
 Abundenţa arbusculilor în sistemul radicular (%)  

Pentru a crea o imagine cât mai precisă şi completă asupra 
gradului de colonizare micoriziană s-a adaptat formula de calcul a gradului 
de atac folosită în aprecierea stării fitosanitare a culturilor agricole. În 
cadrul acestei lucrări gradul de atac a fost denumit grad de colonizare 
micoriziană (%). 

 

4.4. Metodologia aplicată în experimentele de câmp 
În vederea desfășurării cercetărilor, a fost amplasat câmpul 

experimental într-un solar cu lungimea de 19,2 m și lățime de 6 m, aflat în 
cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca. 

Cercetarea a fost organizată ca o experiență polifactorială, metoda 
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de așezare fiind dreptunghi latin, în trei repetiții, având următorii factori 
experimentali: 
VII 

 Factorul 1  
 Cultivarul  

o Hostáti 
o Roz 
o Inimă de bou 

 Factorul 2  
 Fertilizantul 

o Nefertilizat  
o Mykosoil 
o Bactofil 

 Factorul 3  
 Tratamentul 

o Convențional (Ridomil, Bravo) 
o Neconvențional (Zeamă bordeleză, Macerat de 

urzică) 
Din combinația celor trei factori experimentali  s-au obținut 18 

variante experimentale. La nivelul fiecărei variante experimentale s-au 
plantat 6 răsaduri de tomate cu o distanță de plantare de 80 cm între 
rânduri și 33 cm între plante/rând. nivel de experiență varianta 
nefertilizată este considerată martor. 

 

5. Rezultate privind calitatea semințelor 
Pe semințele celor trei populații locale de tomate s-au identificat 

Cladosporium fulvum, Alternaria sp. și Aspergillus niger. Cea mai ridicată 
frecvență a avut-o agentul patogen Cladosporium fulvum, pe semințele 
cultivarului Inimă de bou, în procent de 16,66%. Cea mai ridicată frecvență 
a agentului Alternaria sp. s-a semnalat pe semințele cultivarului Roz în 
procent de 10%.  

 

6. Rezultate privind parametrii de dezvoltare ai 
plantelor de tomate 

Analizarea parametrilor de dezvoltare ai plantelor aparţinând 
celor trei populații de tomate luate în studiu pe parcursul celor trei ani 
experimentali s-a realizat prin efectuarea de observaţii şi măsurători 
asupra dinamicii de creştere în diferite secvenţe de vegetaţie, asupra 
nivelului de fructificare pe diferite etaje de dezvoltare a plantelor şi asupra 
parametrilor de producţie. 

6.1. Analiza dinamicii de creştere 
Dinamica de creştere a plantelor pentru cele trei populații de 
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tomate luate în studiu s-a analizat în cadrul a patru secvenţe de vegetaţie, 
din 10 în 10 zile, începând cu ziua 20 de la plantare pentru cei trei ani 
experimentali (2013, 2014 și 2015). 

În cadrul interacţiunii analizate, cultivarul are cel mai mare impact 
asupra dezvoltării supraterane a plantelor de tomate. 

Din punct de vedere al parametrului analizat s-a evidențat 
cultivarul Hostáti cu cele mai mici valori înregistrate, fiind urmat în sens 
crescător de cultivarul Roz și în final de Inimă de bou care a avut cele mai 
ridicate valori ale dinamicii de creștere, sugerând influența mult mai 
accentuată a factorilor experimentali.  

6.2. Analiza parametrilor de producție 

Din punct de vedere al parametrilor de producţie s-au realizat 

măsurători prin cântărire asupra masei medii a fructelor, producţiei medii 

obţinute la nivel de plantă precum şi asupra producţiei totale obţinute la 

hectar pe parcursul celor trei ani experimentali.  

6.2.1 Analiza nivelului de fructificare 

Nivelul de fructificare a plantelor din cadrul celor trei populații de 
tomate a fost analizat pe primele trei etaje de dezvoltare, etaje considerate 
mai reprezentative, pe parcursul celor trei ani experimentali. 

Influența pozitivă a tratamentelor și a fertilizării aplicate pe 
vegetație asupra fructificării plantelor a fost evidentă pentru toate cele trei 
populații locale de tomate luate în studiu pe tot parcursul experienței. 

Cel mai înalt nivel de fructificare, 73,14%, a atins cultivarul Inimă 
de bou crescut în condiții ecologice pe care s-a aplicat o fertilizare cu 
preparate bacteriene în anul 2013.  

6.2.3. Masa medie a fructelor  
Cultivarul a cărui masă medie a fructelor a fost cel mai puternic 

influenţată de tratamentele şi fertilizările aplicate în perioada de vegetaţie 
a fost populația de tomate Roz.. În anul 2013 acest cultivar aflat sub 
tratament convențional și micorizat a înregistrat cele mai mari fructe, de 
314,37g.  

6.3.2. Producţia medie pe plantă  
Producţia medie obţinută la nivel de plantă sub influenţa 

tratamentelor si fertilizărilor aplicate a evidenţiat cultivarul de tomate 
Inimă de bou ca având cele mai ridicate valori producții medii pe plantă, 
dar şi efectul pozitiv al aplicării preparatelor bacteriene pentru toate cele 
trei populații de tomate luate în studiu. 

Micorizarea suplimentară a influențat semnificativ producția 
medie pe plantă în cazul cultivarului Inimă de bou, acesta atingând valoarea 
cea mai ridicată în anul 2013 în condiții de tratament ecologic, 
4,68kg/plantă.  

6.3.3. Producţia totală 
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Influența benefică  a micorizării și bacterizării suplimentare se 
poate observa și în cazul producției totale la toate cele trei populații locale 
de tomate luate în studiu, indiferent de natura tratamentului aplicat.  

Cultivarul cu cea mai mare productivitate este cultivarul Inimă de 
bou, înregistrând cea mai ridicată valoare în anul 2013 cu 179,87t/ha cu 
varianta crescută in condiții de tratament ecologic și fertilizat cu fungi 
micorizieni. 

Cea mai slabă producție a înregistrat cultivarul Roz în condiții de 
tratament convențional, crescut sub influența mixturii bacteriene, 
104,23t/ha, în anul 2014. 

7. Rezultate privind nivelul de colonizare 
micoriziană din sistemul radicular al plantelor de tomate 

Pentru estimarea nivelului de colonizare micoriziană din sistemul 
radicular al plantelor de tomate în cei trei ani experimentali s-au analizat 
efectul tratamentelor şi fertilizărilor aplicate pe vegetaţie asupra 
intensităţii colonizării corticale şi a procentului de colonizare arbusculară. 

7.1. Analiza intensităţii colonizării corticale 
Intensitatea colonizării corticale a fost măsurată şi analizată pe 

parcursul celor trei ani experimentali în cadrul a trei secvenţe de vegetaţie. 
Spre deosebire de dezvoltarea supraterană, micorizarea sistemelor 

radiculare este mai dependentă de fertilizare și mai puțin de soiul luat în 
studiu. 

Cu toate că frecvența de micorizare este de 100%, intensitatea 
colonizării este sub 15%. Influența pozitivă a micorizării suplimentare se 
poate observa pe tot parcursul experiențelor, cel mai infuențat populația a 
fost Inimă de bou care a înregistrat  în 2015 cea mai ridicată valoare 
11,90% aflat sub tratament ecologic în condiții de micorizare suplimentară. 

7.2. Analiza procentului de colonizare arbusculară 

 Pentru a estima procentul de colonizare arbusculară s-a analizat 

influenţa factorilor experimentali, tratamentele şi fertilizările aplicate în 

timpul vegetaţiei, asupra abundenţei arbusculare în părţile micorizate ale 

fragmentelor de rădăcină precum şi asupra abundenţei arbusculare din 

întreg sistemul radicular a celor trei populații locale de tomate luate în 

studiu. 

7.2.1. Abundenţa arbusculilor în părţile micorizate ale 

fragmentelor de rădăcină 

Analiza abundenţei arbusculare în părţile micorizate ale 
fragmentelor radiculare s-a realizat pentru fiecare an experimental în 
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cadrul a câte trei secvenţe de vegetaţie, la 20, 40 şi 60 zile de la plantare. 
Influența pozitivă a micorizării suplimentare asupra abundenței 

arbusculare din părțile micorizate ale fragmentelor radiculare  se poate 
observa la toate cele trei populații locale de tomate. 

Parametrul analizat atinge valoarea maximă în anul 2014 în cadrul 
populațiailui Hostáti crescut în condiții de tratament convențional și 
micorizat suplimentar, 64,24%. 

7.2.2. Abundenţa arbusculilor în sistemul radicular 

 Abundența arbusculilor în sistemul radicular  afost influențată 

semnificativ  în urma fertilizării cu micorize, valoarea maximă fiind 

înregistrată în anul 2013 la cultivarul Inimă de bou aflat sub tratament 

convențional, 5,18%. 

8. Rezultate privind incidenţa principalilor 
patogeni în cadrul experimentărilor 

Singura boală aparută în cadrul experienţei a fost alternarioza 
produsă de patogenul Alternaria solani. În cadrul cultivarului de tomate 
Inimă de bou nu s-a manifestat atacul patogenului Alternaria solani în anul 
2013. 

Atacul nu a fost foarte puternic nici în cazul celorlalte populații, 
motiv pentru care gradul de atac nu a manifestat diferenţe semnificative 
faţă de martor 

Cel mai ridicat grad de atac s-a observat la populația Roz în anul 
2014, de 4,17% în varianta fără fertilizare suplimentară și tratată 
convențional. 
  

 9. Concluzii și recomandări 
 
 9.1. Concluzii privind monitorizarea calității semințelor 
de tomate selectate din populația locală 

9.1.1. Pe semințele populațiilor locale de tomate studiate s-au 
identificat Cladosporium fulvum, Alternaria sp și Aspergillus niger.  

9.1.2. Cea mai ridicată frecvență a avut-o agentul patogen 
Cladosporium fulvum, pe semințele cultivarului Inimă de bou, în procent de 
16,66%. 

 9.1.3. Cea mai ridicată frecvență a agentului Alternaria sp s-a 
semnalat pe semințele cultivarului Roz în procent de 10%.  

 

9.2. Concluzii privind studiul impactului pe care îl are 
aplicarea metodelor convenționale și neconvenționale asupra 
parametrilor de dezvoltare a plantelor de tomate 
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9.2.1. Influența micorizelor și a preparatelor bacteriene asupra 
creșterii plantelor este evidentă în primele secvențe de vegetație până la 50 
zile de la plantare, moment la care între plante nu au mai fost înregistrate 
diferențe semnificative. 

9.2.2. Nivelul de fructificare a plantelor din cadrul celor trei 
populații locale de tomate a fost influențat semnificativ pe primele trei etaje 
de dezvoltare în urma micorizării și bacterizării suplimentare. 

9.2.3. Media greutății fructelor este un caracter de cultivar și este 
slab corelată cu nivelul micorizării, în general simbioza scăzând ușor acest 
parametru. Fenomenul are la bază capacitatea de echilibrare a transferului 
elementelor nutritive de către ciupercă în sistemul plantei și egalizarea 
mediei fructelor produse. 

9.2.4 Producția totală obținută a prezentat influențe semnificative 
în urma tratamentelor și fertilizărilor aplicate. Cultivarul Inimă de bou a 
înregistrat cele mai mari producții pe parcursul celor trei ani. Cultivarul 
Roz deși a avut cele mai mari fructe, a înregistrat producțiile cele  mai mici. 
Cultivarul Hostati are o reacție moderată la interacțiunea factorilor 
experimentali, înregistrând producții medii. 

9.2.5. Utilizarea tratamentelor convenţionale şi neconvenţionale nu 
imprimă dezvoltări cu diferenţiere puternică, cele 3 populații având un 
răspuns slab la aceste acţiuni.  

9.2.7. Micorizarea și bacterizarea suplimentară a influențat pozitiv 
parametrii de dezvoltare ai plantelor de tomate, atât sub aspectul 
parametrilor de poducție și de creștere. Acest lucru are o contribuție la 
realizarea unui profit mai mare din punct de vedere economic. 

 

9.3. Concluzii privind studiul efectului pe care îl are 
utilizarea metodelor convenționale și neconvenționale asupra 
nivelului de colonizare micoriziană din sistemul radicular al 
plantelor de tomate 

9.3.1. Diferențele de micorizare sunt vizibile pe tot parcursul 

perioadei de monitorizare, micorizarea suplimentară acționează ca un 

starter în primele două secvențe de vegetație și menține, cu ușoare 

fluctuații, procentul de arbusculi în fragmentele micorizate la un nivel de 

aproximativ 50% pe toată perioada de experimentare.  

               9.3.2. În condiții de micorizare suplimentară plantele de tomate 

accesează cu preponderență aceste resurse în defavoarea microflorei 

existente în sol.  

9.3.4. Micorizarea are valori reduse ale gradului de colonizare, dar 

valori ridicate ale arbusculilor în fragmentele colonizate de fungii 
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micorizieni, cea ce înseamnă că în zonele alocate simbiozei nivelul 

dezvoltării fungilor este foarte ridicat. 

 

9.4. Concluzii privind monitorizarea apariției 

principalilor agenți patogeni în cadrul celor trei populații de 

tomate ca urmare a tratamentelor și fertilizărilor realizate 

9.4.1. Utilizarea biopreparatelor au îmbunătățit torelanța plantelor 

de tomate la atacul diferitelor patogeni, singura boală apărută în cadrul 

experienței a fost alternarioza produsă de patogenul Alternaria solani. 

9.4.3. Aplicarea fertilizării suplimentare cu micorize și preparate 

bacteriene are efecte  pozitive asupra diminuării gradului de atac al 

patogenului Alternaria solani în cazul celor trei populații luate în studiu atât 

sub influența tratamentelor convenționale cât și ecologice. 

 

9.5. Recomandări 

9.5.1. Se recomandă cultivarea acestor trei populații locale de 

tomate în culturi protejate, datorită productivității destul de ridicate și 

adaptabilității lor la tratamentele și fertilzările aplicate pe vegetație. 

9.5.2. Se recomandă folosirea biopreparatelor în cultura de tomate 

deoarece acestea au influențat pozitiv parametri de creștere, de producție 

contribuind la realizarea unui profit mai mare din punct de vedere 

economic. 

 

10. Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei 
 10.1. Cele trei populații locale de tomate Hostáti, Roz și Inimă de 

bou a fost luate pentru prima dată într-un studiu științific. 

10.2. Studiul de față analizează potențialul de utilizare a 

bioproduselor cu asociații micoriziene vezicular-arbusculare (Mykosoil) și 

rizobacterii (Bactofil) în cultura protejată a populațiilor locale de tomate.  

10.3. Măsurarea relației dintre inoculul micorizian și rizobacterian 

este efectuată în condiții de cultură convențională și neconvențională, cu 

scopul de a aprecia gradul de aplicabilitate și adaptare la condițiile locale al 

produselor cu microfloră exogenă.  

10.4. Identificarea variantelor cu rezultate pozitive poate conduce 

la o standardizare a culturii populațiilor locale de tomate cu biofertilizanți 

 larg răspândiți în agricultura mondială. 
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