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INTRODUCERE 
 

Din cauza creşterii numerice accelerate şi a emancipării populaţiei umane şi 

implicit a cerinţelor acesteia, mai ales de hrană, natura este tot mai neputincioasă.  

În aceste condiţii, omul a fost nevoit să-şi producă singur cea mai mare parte din 

alimente, precum şi materialele necesare pentru construcţii şi îmbrăcăminte printr-o 

serie de activităţi care au stimulat productivitatea principalelor componente naturale 

ale agriculturii:  

 solul,  

 clima,  

 plantele şi  

 animalele.  

Ca urmare a goanei după profit, agricultura s-a îndepărtat tot mai mult de 

natură, concomitent cu dezvoltarea creaţiilor umane - mecanizarea, chimizarea, 

irigarea şi, mai nou, ingineria genetică.  

În acest context, suferinţele naturii sunt tot mai multe şi mai accentuate şi se vor 

răsfrânge, mai devreme sau mai târziu, asupra omului prin intensificarea fenomenelor 

distructive, cum sunt cele care nu numai că pot aduce importante prejudicii, dar şi 

cresc vulnerabilitatea sistemelor vii la hazarde. Printre acestea nominalizăm: 

inundaţiile, alunecările de teren, avalanşele, scăderea fertilităţii naturale a solurilor, 

poluarea, deşertificarea etc.. La cele evidenţiate, se mai poate adăuga şi problematica 

deosebit de importantă a frecvenţei şi inetensităţii, în creştere, a bolilor ce afectează 

sistemul imunitar vegetal, animal şi uman.  

Industrializarea şi modernizarea tuturor aspectelor vieţi sociale a cauzat o 

puternică poluare a mediului. 

Una dintre consecinţele acestei poluări a fost şi contaminarea unor arii întinse 

de terenuri, aer şi ape cu agenţi chimici.  

Multe dintre speciile de animale şi plante sunt dispărute sau pe cale de 

dispariţie, şi din ce în ce mai mulţi oameni se întreabă dacă toate acestea sunt 

necesare, şi mai ales care sunt măsurile care se pot adopta pentru a păstra natura 

curată şi a conserva viaţa pe Pământ pentru generaţiile viitoare.  

Cerinţa agriculturii pe plan naţional şi nu numai, este de a realiza progrese în 

obţinerea unor produse agroalimentare diversificate, calitative şi în cantităţi 

suficiente; cerinţă care stă la baza dezvoltării social-economice a României.  
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1. Consideraţii generale cu privire la cultura  

     de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus  
Fasolea aparţine familiei Phabaceae, genul Phaseolus L. ce cuprinde aproximativ 

20 de specii, de origine americană sau asiatică (MUNTEAN și colab., 2011; BÎLTEANU și 

BÎRNAURE, 1989; MIHĂILESCU GHENȚA, 1990). 

Phaseolus vulgaris (L.) Savi. (fasolea comună) este specia de origine americană 

cea mai răspândită. Originară din Mexic şi Argentina (unde au fost găsiţi strămoşii 

sălbatici), are forme numeroase, grupate în 4 varietăţi principale, care se diferenţiază 

după forma boabelor („sphaericus”, „ellipticus”, „oblongus”, „compressus”), existând şi 

multe tipuri intermediare, date de un anumit procent de polenizare încrucişată, printre 

care şi varietatea Nanus, respectiv faslolea pitică (BÂLTEANU şi colab., 1991; 
CEAUŞESCU şi colab., 1984; CHILOM PELAGHIA, 2002). 

 

2. Aspecte referitoare la cultura  Phaseolus vulgaris L.  

     în câmp electromagnetic de mică putere 
         Metodele fizice pentru creşterea producţiei de legume se bazează pe utilizarea unor 

factori fizici pentru stimularea creşterii plantelor şi procedee de tratament inovative, 

acestea având drept obiectiv accelerarea procesului de creştere a plantelor proporţional cu 

randamentul producţiei (ALADJADJIYAN ANNA 2000;2007; ALEXANDER şi DOIJDE, 1995; 

DAS şi BHATTACHARYA, 2006). După cum precizează BAICU şi SAVESCU (1986), HOZA 

GHEORGHIŢA (2003),  SAMOIL (2007), OROIAN (2008), modul  sigur din punct de vedere 

al protecţiei mediului de îndeplinire a obiectivelor sus menţionate include folosirea 

raţională a unor produse chimice dar şi înlocuirea unora cu tratamente fizice 

corespunzătoare. Agricutura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, 

diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei şi mediului. Producţia 

ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea produselor tradiţionale nocive, cunoaşte o 

preocupare specială de câteva decenii în ţările dezvoltate economic (OANCEA, 1998). 

Interesul pentru produsele şi producţia ecologică este în continuă creştere şi în ţara 

noastră. Regretabil este faptul că suprafeţele cultivate în condiţii ecologice în ţara noastră 

sunt încă foarte reduse (SAMOIL, 2007). 

 

3. Obiective urmărite  
 

        Obiectivele tezei de doctorat au vizat abordarea următoarelor aspecte: 

 Estimarea impactului câmpului electromagnetic de mică putere, asupra 

capacităţii germinative la Phaseolus vulgaris L. var. Nanus, soiul Ardeleanca. 
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 Identificarea impactului câmpului electromagnetic de mică 

putere asupra dezvoltării fiziologice la plantulele de Phaseolus vulgaris 

L. var. Nanus,  soiul Ardeleanca. 

 Studiul efectului câmpului electromagnetic de mică putere 

asupra dezvoltării culturii de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus soiul 

Ardeleanca în condiţii de câmp experimental. 

 Studiul efectului câmpului electromagnetic de mică putere 

asupra dezvoltării culturii de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus  soiul 

Ardeleanca în condiţii de seră. 

 Stabilirea impactului câmpului electromagnetic de mică putere 

asupra capacităţii Phaseolus vulgaris L. var. Nanus  soiul Ardeleanca de 

rezistenţă la patogeni în condiţii de câmp experimental. 

 Formularea de recomandări, în scopul integrării datelor 

experimentale în practica protecţiei plantelor. 

 

 

 

4. Particularităţile mediului în care a avut loc         

     experimentarea 
Dispozitivul experimental necesar derulării protocoalelor aferente tezei de 

doctorat, desfășurată în perioada octombrie 2013 - august 2016, este plasat în incinta 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Municipiul Cluj – Napoca. 

Conform protocolului experimental, atât în laborator (Laboratorul de Protecția 

Mediului și a Plantelor din cadrul Institutului de Științele Vieții) cât și în seră (Casa de 

Vegetație), au fost asigurate condiții de mediu (temperatură, umiditate, lumină) 

constante, specifice germinării și dezvoltării plantelor de Phaseolus vulgaris L. var. 

Nanus. În câmp experimental condițiile de mediu au fost cele specifice Municipiului 

Cluj-Napoca ale cărui coordonate geografice corespund latitudinii 46º46’0’’N şi 

longitudinii 23º36’0’’E. 

Relieful şi geomorfologia. Municipiului Cluj – Napoca îi este proprie 

existenţa unui relief variat. Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Cluj – 

Napoca este localizat la intersecția unităților structurale reprezentate de formațiunile 

caracteristice Bazinului Transilvănean cu zona cristalino-mezozoică a orogenului 

carpatic .  
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Hidrologia. Hidrologia Municipiului Cluj – Napoca poate fi considerată, pe 

bună dreptate, tributară Bazinului hidrografic Someş – Tisa, care deţine o proporţie de 

19,58% din arealul administrativ propriu judeţului Cluj.  

Solul. În arealul Municipiul Cluj – Napoca, solul caracteristic este faeoziomul cu 

subdiviziunea clinogleic şi cernoziomul, cu subdiviziunile principale cambic – gleic şi 

cambic, ambele făcând parte din Clasa Cernisoluri (CER).  

Clima. Municipiul Cluj – Napoca este caracterizat de o climă de tip moderat-

continentală, aflată în permanent, sub influenţa prezenţei munților, respectiv a 
Munților Apuseni şi a curenţilor cu preponderenţă vestică. Regimul eolian, este 
caracterizat de dominanța circulaţiei nord – vestice şi vestice, ținând cont de faptul că 
viteza vântului este direct influenţată atât de condiţiile fizico – geografice existente in 
situ, cât şi de relief. Nebulozitatea este relativ scăzută, în Municipiul Cluj – Napoca, 
predominând zilele caracterizate de o vizibilitate bună, în marea majoritate a 
intervalelor anuale. 
 

 

5. Material şi metodă 
 

În vederea desfăşurării experimentelor destinate testări câmpului 

electromagnetic de mică putere asupra protecţiei fitosanitare şi dezvoltării fiziologice 

a plantelor de fasole pitică (Phaseolus vulgaris L. var. Nanus) s-a optat pentru un design 

experimental care recurge iniţial la documentarea bibliografică, urmată de 

experimentarea în condiţii de laborator, câmp experimental şi seră.  

Materialul biologic  de experimentare atât în cadrul experimentelor de 

laborator, cât şi a celor desfăşurate în seră şi câmp experimental, este fasole pitică, 

respectiv specia Phaseolus vulgaris L. var. Nanus, soiul Ardeleanca. 

Materiale chimice urtilizate: produsul fertilizant Bio Cropmax (BCS – 

OKO, Germania); produse utilizate pentru protecţia plantelor: Captan 80WDG (Arysta 

Life Science), Bio Flama (Atlantica Agricola, Spania) și Dividend M030 FS (Syngenta 

Crop Protection AG). 

 

Materialele fizice utilizate pentru desfăşurarea experimentelor, sunt 

reprezentate, pe lângă ustensilele şi vesela de laborator uzuale, necesare întreținerii 

culturilor (vase Linhardt, flacoane de germinaţie, ghivece, ustensile pentru înființarea 

şi întreținerea culturii în câmp etc.), de echipamente specifice obţinerii şi menţinerii 

câmpului electromagnetic. Pentru crearea câmpului electromagnetic în laborator au 

fost utilizate două incinte anechoice (INCDTIM Cluj-Napoca), una martor, în care nu 

există câmp electromagnetic, iar a doua, în care se aplică un câmp electromagnetic de 

mică putere din domeniul de microunde, modulat informațional  (Fig. 1). 
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Fig. 1. Incinte utilizate pentru germinarea plantulelor de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus  

Fig. 1. Incintes used for germination of the Phaseolus vulgaris L. var. Nanus plantules 

 

În câmpul experimental, localizat în Grădina Agrobotanică a USAMV Cluj – 

Napoca, instalația destinată aplicării câmpului electromagnetic utilizată este formată 

din retranslatori pasivi distribuiți echidistant, dimensionați  pentru o frecvența GSM 

egală cu 900 MHz  - frecvență downlink - la nivelul plantelor. Principala sursă de unde 

electromagnetice a fost o antenă GSM care emite cu frecvența de 925 - 960 MHz – 

interval de frecvență. 

Schema experimentală este una trifactorială (tratamentul culturii în regimul 

climatic local, câmpul electromagnetic, tratamentul seminţelor) ((Fig. 2).  
 

V1R1CS V5R2C V1R1C 

V5R3T V2R1CS V4R3C 

V1R2C V3R3T V5R1T 

V1R2T V5R3C V5R2CS 

V3R1CS V2R1T V5R1CS 

V1R3C V1R2 V3R2T 

V1R1 V3R3CS V3R1T 

V2R2C V3R3 V2R2 

V2R3CS V4R2 V4R3CS 

V1R1T V1R2CS V2R2T 

V4R3 V3R3 V3R1 

V2R1C V2R3C V4R1C 

V5R3RC V4R3T V1R3 

V3R2 V4R1T V3R2CS 

V4R2T V5R3 V2R3 

V2R2CS V3R2C V5R2T 

V1R3T V5R1 V4R1CS 

V5R2 V4R2CS V3R3C 

V4R2C V3R1C V4R1 

V5R1C V2R3T V1R3CS 

 
Fig. 2. Schema experimentală în Grădina Agrobotanică a USAMV Cluj - Napoca 

Fig. 2. The experimental pattern in the Agtobotanical Garden of  UASVM Cluj - Napoca 
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În seră, sistemul pentru generarea câmpului electromagnetic la nivelul 

plantelor, este alcătuit dintr-un generator de microunde destinat blocării comunicației 

GSM/CDMA/3G modificat pentru a permite reglajul continuu al puterii de ieșire şi 

domeniul de frecvenţă (Fig. 3). O antenă de tip dipol deschis cu lungimea totală de 7,3 

m excitată la mijloc a fost amplasată la distanţa de 50 cm deasupra ghivecelor cu 

plante. 

Dispozitivul folosit pentru măsurarea câmpului electromagnetic atât în câmpul 

experimental cât și în seră a fost un analizor de spectru Aaronia HS6060, cu antenă 

pentru calibrare și software-ul specific. 

 
 

 
Fig. 3. Dispozitivul experimental în seră 

Fig. 3. The greenhouse setup 

 
 Observațiile vizează aspecte specifice fiecărui experiment. În experimentele 

desfăşurate în laborator şi seră, în vederea determinării influenţei câmpului 

electromagnetic asupra capacităţii germinative şi a dezvoltării fiziologice a plantelor, 

au fost urmărite aspecte ce reflectă atât germinaţia, prin înregistrarea procentului de 

plante germinate, cât şi particularităţile dezvoltării fiziologice exprimate prin creşterea 

tulpinilor şi creşterea rădăcinilor şi nu în ultimul rând cele productive exprimate prin 

înregistrarea numărul de păstăi şi a greutăţii boabelor de fasole. În experimentele 

desfăşurate în câmpul experimental, pe lângă creşterea tulpinilor au fost monitorizate 

intensitatea şi frecvenţa atacului patogenilor specifici speciei studiate. Determinările 

efectuate au vizat calculul substanţei uscate a plantelor pe baza înregistrărilor 

efectuate, precum şi a gradului de atac al patogenilor.  De asemenea, au fost 

monitorizați parametrii climatici reprezentaţi de temperatura ambiantă şi umiditatea 

aerului. În vederea prelucrării statistice a datelor s-a utilizat STATISTICA v.8.0 pentru 

Windows. Mediile, parametrii dispersiei (deviația standard, eroarea standard a mediei, 

coeficientul de variabilitate), semnificaţia diferenţelor (testul „t”) şi corelaţiile simple 

au fost obţinute prin utilizarea  facilității ”Basic statistics” a programului statistic.  

 



Metodă neconvențională destinată protecţiei plantelor de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus şi 
dezvoltării lor în câmp electromagnetic 

VII 

 

 

6. Rezultate şi discuţii 
 Analiza, în dinamică a evoluţiilor plantelor de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 

soiul Ardeleanca, de la germinaţie, până la producţia de păstăi şi boabe, în medii 

diferite (laborator, seră şi câmp experimental), sub acţiunea tratamentelor fitosanitare 

convenţionale şi neconvenționale, comparativ în condiţii de iradiere (aplicare a 

câmpului electromagnetic) şi în lipsa acestuia, a condus la rezultate ce evidenţiază 

particularităţi specifice. 

  

6.1. Analiza evoluţiilor temperaturii şi regimului pluviometric 

        în arealul studiat 
Evoluţia temperaturii în câmpul experimental, arealul studiat, localizat în 

Grădina Agrobotanică a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – 

Napoca, în perioada de vegetaţie aferentă anilor 2014 şi 2015, evidenţiază specificul 

evoluţiei lunare a acestui factor de mediu. Între temperaturile medii lunare ale anilor 

2014 şi 2015, caracteristice intervalului lunar mai – septembrie, nu s-au înregistrat 

diferenţe semnificative statistic (p > 0,05). Excepţia o reprezintă lunile aprilie a celor 

doi ani experimentali, între a căror temperaturi medii se evidenţiază o diferenţă 

asigurată statistic la pragul de semnificaţie 5%, egală cu 2,43ºC. Studiul regimului 

pluviometric în perioada de vegetaţie, în arealul experimental, evidenţiază faptul că 

perioada aprilie - septembrie 2014 se caracterizează printr-un aport uşor superior de 

precipitaţii, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, diferenţele nefiind statistic 

asigurate la pragul de semnificaţie 0,5% în primele 5 luni ale intervalului temporal 

analizat. O diferenţă semnificativă statistic (p > 0,05), se înregistrează, însă, doar în 

luna septembrie, când media precipitaţiilor înregistrate în anul 2015 este superioară 

cu 1,63 mm, celei din anul 2014. 

 

6.2. Studiul germinaţiei seminţelor de Phaseolus vulgaris L.    

        var.  Nanus soiul Ardeleanca, în condiţii de laborator 
Monitorizarea studiului referitor la influenţa aplicării iradierii produse de 

câmpul electromagnetic asupra germinaţiei seminţelor de Phaseolus vulgaris L. var. 

Nanus soiul Ardeleanca, realizat în Laboratorul de Protecţia Mediului şi a Plantelor din 

cadrul Institutului de Ştiinţele Vieţii a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj – Napoca, în condiţii de iradiere specifice (BALINT CLAUDIA şi colab, 

2015; VILICHE BALINT CLAUDIA şi colab., 2016) în anii experimentali 2014 şi 2015, a 

condus la înregistrarea unor evoluţii specifice, care diferă de cele înregistrate în lipsa 

iradierii, în aceleaşi condiţii de microclimat.  

Studiul germinaţiei plantelor de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus soiul 
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Ardeleanca în anul experimental 2014, relevă faptul că, atât în prima perioadă a 

germinaţiei, cât şi în a doua, mediile energiei germinative sunt superioare în condiţii de 

iradiere, comparativ cu cele obţinute în lipsa iradierii, astfel, că la sfârşitul 

experimentului anului 2014, energia germinativă este în medie egală cu 51,20%,  

corespunzătoare capacităţii germinative de 84%, în condiţii de iradiere, iar în lipsa 

iradierii egală cu 48,40%, corespunzătoare capacităţii germinative de 93%, cu o 

diferenţă de 2,80% neasigurată statistic la pragul de semnificaţie 5%. 

Lungimea rădăcinilor este componenta cel mai puţin influenţată de aplicarea 

câmpului electromagnetic, fapt demonstrat şi de testarea semnificaţiei diferenţelor 

dintre valorile acesteia în condiţii de iradiere şi lipsă a acesteia, care nu este asigurată 

statistic la pragul de semnificaţie 5% în primul an experimental 2014 şi nici în al 

doilea, 2015. Lungimea tulpinilor şi indicele vigorii plantelor de fasole sunt influențate 

de o manieră intermediară celei înregistrate pentru substanţa uscată şi lungimea 

rădăcinilor, de aplicarea sau lipsa aplicării experimentale a câmpului electromagnetic. 

 

6.3. Studiul culturii Phaseolus vulgaris L. var. Nanus soiul  

         Ardeleanca, în câmp experimental 
Monitorizarea studiului referitor la influenţa aplicării iradierii produse de 

câmpul electromagnetic asupra culturii de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus soiul 

Ardeleanca, realizat în câmp experimental, respectiv Grădina Agrobotanică a 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca în anii 

experimentali 2014 şi 2015, a condus la înregistrarea unor evoluţii specifice, în funcţie 

atât de prezenţa sau absenţa iradierii, cât şi de prezenţa sau lipsa tratamentului 

seminţelor şi de tratamentul fitosanitar aplicat.  
 

6.3.1. Rezultatele experimentului de cultivare a Phaseolus vulgaris L. 

var. Nanus, soiul Ardeleanca, desfăşurat în Grădina Agrobotanică a USAMV 

Cluj – Napoca, 2014 

Experimentul desfăşurat în condiţiile climatice specifice anului 2014, în câmpul 

experimental, în luna iunie, fără iradiere, în care au fost utilizate seminţe netratate, au 

condus la lungimi ale tulpinilor, cuprinse în intervalul 14,20 cm – 6,52 cm, în timp ce în 

condiţiile aplicării câmpului electromagnetic, lungimea tulpinilor a înregistrat valori 

medii situate în intervalul 27,98 cm – 10,20 cm. Se remarcă faptul că, indiferent de 

tratamentul fitosanitar aplicat, în prezenţa iradierii rezultă o dezvoltare vegetativă 

superioară celei înregistrate în lipsa iradierii, în toate situaţiile diferenţele fiind asigurate 

statistic la pragul de semnificaţie 5% (la lotul tratat cu Captan 80WDG+Bio Flama), 1% 

(la lotul tratat neconvențional cu Bio Crompax+Bio Flama) şi 0,1% (la martorul netratat 

şi la loturile tratate convenţional cu Captan 80WDG şi neconvenţional cu Bio Flama). 

Prin implementarea analizei de cluster, s-a obţinut un tablou general al evoluţiei 

dezvoltării plantelor de fasole, provenite din seminţe tratate şi netratate, sub acţiunea 
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câmpului elactromagnetic şi în absenţa acestuia, în condiţiile administrării aceloraşi 

tratamente fitosanitare, pe ansamblul peroadei experimentale, respectiv lunile iunie 

2014 – 2015 şi iulie 2014 – 2015. 

 

6.3.2    Studiul atacului  antracnozei şi bacteriozei la plantele de Phaseolus  

 vulgaris L. var. Nanus, în experimentul desfăşurat în Grădina       

 Agrobotanică a USAMV Cluj – Napoca, 2014 - 2015 

Luând în considerare media gradelor de atac înregistrate la plantele de fasole, 

provenite din seminţe netratate, cultivate în câmp electromagnetic şi în absenţa lui, care 

au beneficiat de aceleaşi tratamente fitosantare, pe ansamblul lunilor iunie-iulie ale 

perioadei experimentale 2014 – 2015, se constată, în toate cazurile, faptul că acestea 

sunt superioare în condţii de iradiere, celor înregistrate în lipsa iradierii. Cel mai mic 

grad de atac mediu (9,10%) este înregistrat la varianta cultivată în lipsa iradieri şi a 

tratamentelor experimentale, iar cel mai mare (22,77%), în prezenţa iradierii şi a 

tratamentului cu Captan 80WDG+Bio Flama.  

 

6.4. Studiul dezvoltării Phaseolus vulgaris L. var. Nanus, soiul  

        Ardeleanca, în condiţii de seră 
În ceea ce priveşte studiul evoluţiei plantelor de fasole, comparativ, în prezenţa 

şi absenţa tratamentelor fitosantare, precum şi în prezenţa şi absenţa aplicării 

câmpului electromagnetic, acesta s-a realizat prin cuantificarea dezvoltării lungimilor 

tulpinilor, producţia de păstăi, producţia de boabe şi conţinutul de substanţă uscată a 

plantelor, în condiţii de seră, respectiv „Casa de Vegetaţie” a Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca în anul experimental 2016.  

Procesul de creştere a tulpinilor, la o lună de la înfiinţarea culturii, în condiţii de 

seră, evidenţiază o dezvoltare net superioară asigurată statistic la pragul de 

semnificaţie 0,1% în cazul tuturor tratamentelor fitosanitare şi chiar şi la martor, în 

situaţia în care plantele sunt plasate în câmp electromagnetic. La două luni de la 

înfiinţarea culturii, procesul de creştere a tulpinilor de fasole, în condiţii de seră, 

evidenţiază o dezvoltare superioară asigurată statistic la diferite praguri de 

semnificaţie şi în cazul tuturor tratamentelor fitosanitare, inclusiv la martor, în situaţia 

în care plantele sunt plasate în câmp electromagnetic. În lipsa iradierii,  la două luni de 

la semănare, lungimea tulpinilor este situată în intervlalul numeric 17,13 cm – 20,06 

cm, maxima corespunzând variantei experimentale în care tratamentul fitosanitar s-a 

realizat foliar cu produsul convenţional Captan 80WDG, iar minima la varianta tratată 

foliar cu produsul neconvenţional Bio Flama.  

În câmp electromagnetic, plantele de fasole plasate, au prezentat, la o lună de la 

semănat, lungimi cuprinse în intervalul 24,06 cm – 27,13 cm. Lungimea medie a 

tulpinilor înregsitrată la varianta martor netratată, egală cu 24,06 cm diferă de o 
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manieră foarte semnificativă de cea raportată în lipsa iradierii (p < 0,001), la fel şi 

lungimea medie, egală cu 27,13 cm înregistrată la varianta experimentală tratată cu 

Bio  Flama (p < 0,001). În ceea ce priveşte, însă, varianta experimentală iradiată, 

tratată cu produsul convenţional Captan 80WDG, se obține o lungime medie a tulpinilor 

egală cu 25,73 cm, diferenţa de media tulpinilor înregistrată, în cazul aceluiași tratament 

fitosanitar administrat plantelor de fasole, plasate întru-un mediu lipsit de radiaţii 

electromagnetice fiind asigurată statistic la pragul de semnificaţie 1%. 

Producţia de păstăi, la plantele de fasole, cultivate în condiţii de seră, 

evidenţiază diferenţe neasigurate statistic la pragul de semnificaţie 5% între numărul 

de bucăţi de păstăi obţinute de la plantele plasate în câmp electromagnetic şi de la cele 

neiradiate. Un număr mai mare de păstăi se obţine la plantele neiradiate, comparativ 

cu cele plasate în câmp electromagnetic, în condiţiile lipsei tratamentului fitosantar şi 

al tratamentului foliar cu Bio Flama. În condiţiile efectuării tratamentului fitosanitar 

foliar cu produsul convenţional Captan 80WDG, însă, se obține un număr mai mare de 

păstăi la plantele plasate în câmp electromagnetic. Plantele de fasole plasate în câmp 

electromagnetic au produs un număr mediu de 5 păstăi, în lipsa tratamentului 

fitosanitar, în timp ce în urma tratamentului cu produsul neconvenţional Bio Flama 

media acestora este de 5,40 bucăţi, iar la varianta experimentală tratată cu produsul 

convenţional Captan 80WDG, se obține cel mai mare număr mediu de păstăi, al 

experimentului, respectiv 7,00 bucăți. Un aspect demn de menţionat este acela că 

numărul mediu de păstăi obţinut este identic, egal cu 6,40 bucăți, la cele două variante 

tratate cu produse de protecţia plantelor şi la varianta netratată, în condiţiile lipsei 

acţiunii câmpului magnetic. 

Evoluţia numărului mediu de boabe de fasole, în experimentul de faţă, are un 

trend identic cu cel înregistrat la producţia de păstăi. La plantele de fasole, cultivate în 

condiţii de seră, producţia de boabe evidenţiază diferenţe neasigurate statistic la 

pragul de semnificaţie 5% între cantitatea de boabe obţinute de la plantele plasate în 

câmp electromagnetic şi de la cele neiradiate, în condiţiile aplicării tratamentelor 

fitosanitare, dar asigurate statistic la pragul de semnificaţie 5%,  între cantitatea de 

boabe obţinute de la plantele plasate în câmp electromagnetic şi de la cele neiradiate, 

în condiţiile neadministrării tratamentelor fitosanitare.  

Substanţa uscată a plantelor de fasole, în experimentul de faţă, are un trend 

caracterizat de diferenţe asigurate statistic la pragurile de semnificaţie 1% şi 0,1%, 

între mediile substanţei uscate rezultate de la plantele plasate în câmp electromagnetic 

şi de la cele neiradiate, în condiţiile aplicării tratamentelor fitosanitare. Un procent mai 

mare de substanţă uscată se obţine la plantele iradiate, comparativ cu cele plasate în 

câmp electromagnetic, în condiţiile lipsei tratamentului fitosantar şi al aplicării 

tratamentului foliar cu Bio Flama. În condiţiile efectuării tratamentului fitosanitar 

foliar cu produsul convenţional Captan 80WDG, însă, se obține un procent mai mare de 

substanţă uscată la plantele neiradiate. 
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Studiul corelaţiilor dintre parametrii dezvoltării fiziologice a plantelor de fasole, 

în condiţii de seră, în absenţa câmpului electromagnetic şi a tratamentelor fitosanitare 

evidenţiază faptul că substanţa uscată a plantelor de fasole este corelată pozitiv, de o 

intensitate medie,  atât cu lungimea tulpinilor (R = +0,570), cât şi cu numărul de păstăi 

(R = +0,598) şi cantitatea producţiei de boabe (R = +0,489). Tot mediu, pozitiv, corelată 

(R = +0,540), este  şi greutatea boabelor de fasole cu numărul de păstăi. Lungimea 

tulpinilor este, însă, corelată pozitiv slab (R = +0,335) cu producţia de păstăi, în timp ce 

corelaţia lungimii tulpinii cu greutatea boabelor de fasole este corelată negativ, slab, 

fapt evidenţiat de coeficientul de corelaţie, R = - 0,258. 

În ceea ce priveşte, însă interrelaţiile dintre dezvoltarea vegetativă şi 

productivitatea plantelor de fasole în lipsa tratamentelor fitosanitare şi a iradierii, deşi 

nu sunt la fel de importante cantitativ, în comparaţie cu cele obţinute în urma acţiunii 

câmpului electromagnetic, sunt calitativ superioare, fapt demonstrat de corelaţiile, în 

mare majoritate medii, pozitive între însuşirile studiate. 

Suprafeţele de răspuns, sugerează faptul că producţia boabelor de fasole 

depăşeşte 16 g/plantă, la medii ale lungimilor tulpinilor cuprinse între 17 – 17,3 cm şi 

la medii ale producțiilor păstăi de 6 – 7,5 cm,  în mai mult de jumătate (64%), din 

totalitatea cazurilor. Interacţiunea complexă dintre lungimea tulpinilor, producţia de 

păstăi şi cea de boabe, la plantele de fasole tratate fitosanitar convenţional cu produsul 

Captan 80WDG, care nu beneficiază de acţiunea câmpului electromagnetic, este 

caracterizată de o corelaţie multiplă pozitivă medie (R = +0,600). Aceste constatări 

explică faptul că cele trei însuşiri ale producţiei şi dezvoltării vegetative se 

condiţionează de maniera descrisă de dreapta de regresie în proporţie de 38,30% .  

 

7. Concluzii şi recomandări 

 Sub acţiunea câmpului magnetic de mică putere, în perioada 

experimentală 2014 - 2015, energia şi capacitatea germinativă înregistrată la 

plantele de Phaseolus vulgaris L. var. Nanus soiul Ardeleanca, sunt superioare 

sub acţiunea câmpului electromagnetic de mică putere. Astfel, energia germinativă 

este egală cu 52,50%, iar capacitatea germinativă este 79%, proporții superioare celor 

raportate la semințele de fasole care nu au fost supuse acţiunii câmpului 

electromagnetic de mică putere, situaţie în care energia germinativă corespunde 

valorii de 45,10% şi capacitatea germinativă valorii 92,50%. 

 Pe ansamblul perioadei experimentale, 2014 - 2015, mediile 

lungimilor rădăcinilor şi tulpinilor, indicele vigorii şi substanţa uscată, rezultate 

în condiţiile experimentale caracterizate de prezenţa câmpului electromagnetic 

sunt superioare celor evidențiate în lipsa iradierii. Mai mult, diferenţele dintre 
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acestea şi cele obţinute în lipsa iradierii  sunt asigurate statistic la diferite praguri de 

semnificaţie, iar distribuţia valorilor se face predominant în jurul unui singur 

maximum (predominante fiind valorile inferioare acestuia). Se înregistrează, însă, o 

singură excepţie, reprezentată de indicii vigorii înregistrați în câmp electromagnetic, 

ale căror valori prezintă un grad de dispersie mai ridicat, fiind distribuiți în jurul 

maximului, înregistrat în trei cazuri (histogramă trimodală). 

 Studiul de faţă, sugerează faptul că acţiunea câmpului 

electromagnetic de mică putere asupra dezvoltării plantulelor se exercită cu 

intensităţi diferite, în ceea ce priveşte dezvoltarea plantei, acestea 

manifestându-se cu precădere asupra conţinutului în substanţă uscată şi 

indicelui vigorii şi mai puţin asupra lungimii rădăcinilor plantulelor de fasole. 

 Dezvoltarea cea mai importantă s-a înregistrat în condiţiile 

experimentale caracterizate de utilizarea plantelor de fasole provenite din 

seminţe netratate cu produsul Dividend M030 FS, aflate sub influenţa câmpului 

electromagnetic de mică putere şi tratate convenţional cu produsul Captan 

80WDG (36,68 cm) şi neconvenţional cu produsul Bio Flama (34,16 cm). 

 Rezultatele experimentelor desfăşurate în condiţii de seră, respectiv 

„Casa de Vegetaţie” a USAMV Cluj – Napoca, au condus la cele mai importante rezultate.  

Astfel, dezvoltarea cea mai importantă s-a înregistrat în condiţii de iradiere şi 

utilizarea seminţelor netratate, şi tratate fitosanitar convenţional cu Captan 

80WDG (25,73) şi neconvenţional cu Bio Flama (27,13 cm). 

 În condiţii de iradiere s-au identificat corelaţii multiple de intensitate 

mică în lipsa aplicării tratamentelor fitosanitare (R = 0,268) iar la aplicarea lor, 

corelaţii slabe (R = 0,373, Captan 80WDG) şi puternice (R = 0,920, Bio Flama). În lipsa 

iradierii şi a tratamentelor fitosanitare se raportează o corelaţie  multiplă medie (R = 

0,467), în timp ce în condiţiile administrării produselor Captan 80WDG  şi Bio Flama 

acestea sunt puternice (R = 0,800;  R = 0,619). 

 Gradele de atac înregistrate în câmpul experimental reprezentat 

de Grădina Agrobotanică a USAMV Cluj – Napoca (2014 – 2015) au avut cele mai 

ridicate valori, indiferent de tratamentul fitosanitar aplicat, sau de utilizarea, ori 

neutilizarea, seminţelor tratate cu Dividend M030 FS, la loturile experimentale 

plasate în câmp electromagnetic de mică putere.  
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 Recomandări în vederea integrării datelor experimentale 

în practica protecţiei plantelor  
 Output-ul rezultat din complexul de studii efectuate, constituie o 

importantă bază de date, rezultate din experimente desfăşurate în urma unui design 

experimental complex. Rezultatele obţinute constituie o importantă bază teoretico-

experimentală, motiv pentru care au capacitatea de a conduce la recomandări 

importante, ce pot reprezenta instrumente utile atât pentru dezvoltarea activităţilor 

ştiinţifice de cercetare în domeniu, cât mai ales pentru cei care doresc să abordeze din 

punct de vedere practic tematica tratată de noi. În sinteză, le considerăm oportune pe 

cele redate în continuare.Utilizarea câmpului electromagnetic de mică putere, este 

recomandabilă pentru  obţinerea răsadurilor, la specia Phaseolus vulgaris L. var Nanus, 

soiul Ardeleanca, ca urmare a faptului că stimulează atât energia, cât şi capacitatea 

germinativă a seminţelor, în sensul sporirii acestora cu peste 7%, în condiţii asigurate 

statistic la pragul de semnificaţie 1%. 

 Se recomandă aplicarea câmpului electromagnetic de mică putere 

asupra plantulelor de fasole, atunci când se urmăreşte o obţinere a unui indice ridicat 

al vigorii şi un conţinut sporit de substanţă uscată. 

 În condiţii practice, conform rezultatelor studiului de faţă, se 

recomandă utilizarea câmpului electromagnetic de mică putere în cadrul aplicării unei 

tehnologii de cultură a Phaseolus vulgaris L. var Nanus, soiul Ardeleanca, care implică 

utilizarea fasolei provenite din seminţe netratate cu produsul Dividend M030 FS, în 

timp ce complexul de întreţinere fitosanitară trebuie să facă uz de soluţii convenţionale 

prin aplicarea foliară a produsul Captan 80WDG dar şi neconvenționale, prin utilizarea 

produsului Bio Flama. De asemenea, tot în contextul aplicării în teren a studiilor de faţă, 

la cultura Phaseolus vulgaris L., var. Nanus, soiul Ardeleanca, se recomandă evitarea 

tehnologiilor, în care, în lipsa iradierii, la plantele provenite din seminţe netratate, nu se 

administrează produse de protecţia plantelor, sau se face uz de tratamente fitosanitare 

cu produsul neconvențional Bio Cropmax+Bio Flama. De asemenea, este de preferat să 

nu se recurgă la cultura Phaseolus vulgaris L. var Nanus, soiul Ardeleanca,  sub acţiunea 

câmpului electromagnetic de mică putere, atunci când plantele provin din seminţe 

tratate cu Dividend M030 FS şi sunt supuse tratamentului fitosanitar convenţional, cu 

produsul Captan 80WDG. 

 În condiţii de cultivare a Phaseolus vulgaris L. var Nanus, soiul 

Ardeleanca, în seră, se recomandă, similar culturii în teren deschis, aplicarea câmpului 

magnetic de mică putere, atunci când tehnologia de cultură prevede utilizarea 

plantelor obţinute din  seminţe netratate cu produsul Dividend M030 FS, coroborată cu 

abordarea fitosanitară în care se face uz de tratamentele ce constau în administrarea 
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produsului Captan 80WDG şi/sau a produsului Bio Flama. 

 În ceea ce priveşte combaterea antracnozei şi bacteriozei, deşi s-au 

obţinut rezultate superioare în lipsa acţiunii câmpului electromagnetic de mică putere, 

datorită efectelor puternic stimulante pe care le are iradierea asupra creşterii şi 

dezvoltării plantelor la specia Phaseolus vulgaris L., var Nanus, soiul Ardeleanca, se 

recomandă utilizarea câmpului electromagnetic pentru cultivarea fasolei, dar în 

condiţiile practicării variantelor tehnologice de cultură care au potenţialul menţinerii 

gradelor de atac ale patogenilor vizați în limite în care nu produc daune importante. 

Conform rezultatelor studiilor noastre, aceste soluţii tehnologice constau în cultura 

plantelor de fasole din seminţe netratate cu Dividend M030 FS şi neadministrarea 

tratamentelor fitosanitare şi sau utilizarea tratamentelor neconvenționale cu produsul 

Bio Cropmax+Bio Flama. De asemenea, se mai recomandă, în scopul precizat, utilizarea 

plantelor de fasole provenite din seminţe tratate cu Dividend M030 FS cărora li se 

administrează produsul de protecţia plantelor Captan 80WDG+Bio Flama. 
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INTRODUCTION 

 
Due to the accelerated growth and the emancipation of human population and 

its requirements, especially for food, nature becomes increasingly powerless. 

In these circumstances, the human was forced to produce for himself most of his 

food supplies as well as the materials needed for construction and clothing through a 

series of activities that have stimulated the productivity of the main natural 

agricultural components:  

 soil,  

 climate,  

 plants and  

 animals.  

Following the rush for profit, agriculture become more distant to nature, while 

human creations were developing - mechanization, chemisatiohn, irrigation and, more 

recently, genetic engineering. 

In this context, nature’s sufferings are becoming more and more pronounced, 

and will rebound sooner or later upon humans by the intensification of destructive 

phenomenas as those that not only can bring significant damages, but also increase the 

vulnerability of living systems to hazards. Among these we can nominate: floods, 

landslides, avalanches, natural decrease of soil fertility, pollution, desertification etc.. 

At those suggested, also can be added the extremely important issue of the increasing 

frequency and intensity of diseases that can affect the vegetable, animal and human 

immune system. 

The industrialization and modernization of all social life’s aspects has caused a 

strong environmental pollution. 

One of the consequences of this pollution was the contamination of vast areas of 

land, air and waters by chemical agents. 

Many species of plants and animals are extinct or endangered, and increasingly 

more people are wondering if all of this is necessary, especially which measures are to 

be taken to keep a clean nature and preserve life on Earth for future generations. 

Nationally and beyond, the agriculture’s requirement is to progress in obtaining 

a diversification of food products both in quality and sufficient quantities; requirement 

that underlies the socio-economic development of Romania. 

Agriculture must register profound transformations, in order to engage in the 

research - production - industrialization –sale circuit. 
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1. General considerations concerning the culture of  

Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 
Beans plants belongs to the Phabaceae family, Phaseolus L. genus which includes 

over 200 species of american or asian origin (also species originating from Africa and 

Australia), of which about 20 species are cultivated (Muntean et al., 2011; BÎLTEANU 

and BÎRNAURE, 1989; MIHĂILESCU Ghent, 1990). 

Phaseolus vulgaris (L.) Savi. (common beans) is the most widespread species of 

american origin. Native from Mexico and Argentina (where wild ancestors were found)  

it has many forms grouped into four main varieties, which are differentiated by the 

shape of grains ("sphaericus" "ellipticus" "oblongus" "compressus"), and amoung them 

many intermediate types, given by a certain percentage of cross-pollination, including 

the variety Nanus, namely dwarf beans (BÎLTEANU et al., 1991; CEAUŞESCU et al., 

1984; CHILOM Pelagia, 2002). 

 

 

 

2. Aspects concerning the culture of Phaseolus  

vulgaris L.  in low power magnetuc field 
The physical methods used to increase  the production of vegetables are based 

on a series of physical factors for stimulating plant growth and innovative treatment 

processes aiming the acceleration of plant growth proportional  with the production 

yield. (ALADJADJIYAN ANNA 2000; 2007; ALEXANDER and DOIJDE 1995 , DAS and 

BHATTACHARYA, 2006). 

As BAICU and SĂVESCU (1986), HOZA GEORGHIŢA (2003), SAMOIL (2007), 

OROIAN (2008) indicate, the environmental friendly way to achieve the objectives 

mentioned above includes the rational use of chemicals but also the replacement of 

some of them with  appropriate physical treatments. 

Organic agricuture promotes sustainable, diversified and balanced production 

systems, in order to prevent the environmental and harvest pollution. Organic 

production, as part of the entire crop production, without the use of harmful 

traditional products, knows a special concern in economically developed countries 

since several decades ago (OANCEA, 1998). 

The interest for organic products and production is increasingly growing in our 

country. Unfortunately,  in our country, the areas cultivated in ecological conditions 

are still very low (SAMOIL, 2007). 

 

 



Unconventional method used for phytosanitary protection of the Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 
plants, and their development under electromagnetic field 

III 

 

3. The objectives 

 Estimating the impact of low-power electromagnetic  field on the 

germination capacity of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus,  Ardeleanca stain.  

 Identifying the impact of low-power electromagnetic field on the 

physiological development of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus,  ardeleanca 

stain plants. 

 The study of low-power electromagnetic field on the development 

of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus, ardeleanca stain,  under experimental 

field conditions. 

 The study of low-power electromagnetic field on the development 

of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus , ardeleanca  stain,  under greenhouse 

conditions. 

 Establishing the impact of low-power electromagnetic field on 

Phaseolus vulgaris L. var. Nanus, ardeleanca stain resistance capacity to 

pathogens, under experimental field conditions. 

 Formulating recommendations in order to integrate the 

experimental data in the practice of plant protection  

 

3. Particularities of the natural environment of  

Experimentations 
The experimental design required in order to fulfill the thesis protocols, 

conducted between October 2013 - August 2016, is placed inside the University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca, whose geographical 

coordinates correspond to 46º46'0''N latitude and  23º36'0''E longitude. 

Topography and geomorphology. Cluj–Napoca city has a varied 

landscape as its own. In terms of geomorphology, Cluj - Napoca is located at the 

intersection of structural units represented by the characteristic formations of 

Transylvanian Basin with the Crystalline-Mesozoic Area of the Carpathian Orogen. 

Hydrology. The Hydrology of Cluj – Napoca city can be rightly considered as 

tributary to Somes - Tisa hydrographic basin, which holds a share of 19.58%  of its 

administrative area of Cluj County. 

Soil. In the Cluj - Napoca area, the characteristic soil is represented by faeoziom 
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with clinogleic and cernosium subdivision, with cambic-gley and cambic main 

subdivisions, both as part of the Cernosium Class (CER). 

Climate. Cluj – Napoca city is characterized by a moderate continental climate 

type, permanently under mountains influence, namely the Apuseni Mountains, and 
under currents, mainly west. The wind, is characterized by the dominance of the north 
- western and western movements, taking into account that wind speed is directly 
influenced both by the existing physical conditions - in situ geographical and also by 
topography. The cloudiness is relatively low in Cluj - Napoca, the vast majority of the 
annual intervals being predominantly characterized by a clear day. 

 

4. Material and method 
 

In order to conduct the experiments consisting in testing the low-power 

electromagnetic field effects in plant protection and physiological development of 

dwarf beans (Phaseolus vulgaris L. var. Nanus), an experimental design was chosen, 

wich resorted to a bibliographic documentation at first, followed by the 

experimentations under laboratory, experimental field and greenhouse conditions. 

The biological material in experiments, used in laboratory experiments 

and in those carried out in the greenhouse and in the experimental field was the dwarf 

bean, Phaseolus vulgaris L. var Nanus respectively, Ardeleanca stain 

The chemical materials: the fertilization product Bio Cropmax (BCS - 

OKO, Germany); plant protection products: Captan 80WDG, Flama and Dividend M030 

Bio FS. Captan 80WDG (Arysta Life Science), Bio Flama (Atlantica Agricola, Spain) 

Dividend M030 FS (Syngenta Crop Protection AG). 

In the experimental field, located in the Agrobotanical Garden of the University 

of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, the equipment designed 

for the application of an elctromagnetic field was formed by passive retransmitters 

equally distributed, sized for a frequency of 900 MHz GSM equal - downlink. The device 

used to measure the electromagnetic field was a spectrum analyzer Aaron HS6060, 

with a calibration antenna and specific software. In the greenhouse a microwave 

generator was used. 

 

The physical materials used in order to carry out the experiments, were 

represented, in addition to the usual laboratory utensils and crockery, needed to 

maintain the crops (Linhardt pots, germination flasks, pots, specific tools for the 

establishment and maintenance in the field of culture, etc.), by specific equipments to 

achieve and maintain the electromagnetic field. In order to create the electromagnetic 

field in the laboratory, two anechoic chambers were used (INCDTIM Cluj-Napoca), a 

witness one (control), were there electromagnetic field was absent, and a second one, 

in wich an low power electromagnetic field from the microwave domain was applied, 

informationally modulated. 
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Fig. 1. Incintes used for germination of the Phaseolus vulgaris L. var. Nanus plantules 
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Fig. 2. The experimental pattern in the AgtoAgrobotanical Gardenof  UASVM Cluj - Napoca 

 

The observations were focused on specific issues for each experiment in part. 

In the laboratory and greenhouse experiments, in order to determine the influence of 

electromagnetic field on germination capacity and physiological development of 

plants, were pursued issues reflecting the germination by recording the percentage of 

sprouts, paculiarities of physiological development expressed by increasment of 

strains and root growth and not in the least productive ones, expressed by recording 

 

The experimental scheme was a trifactorial one (the treatment of culture in local 

climate regime, the electromagnetic field, seed treatment). In the greenhouse, the 

system was composed of an experimental device meanted to ensure the presence of 

the electromagnetic field (Fig. 2). 
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the number of pods and weight of the beans. In the case of the experiments conducted 

in the open experimental field, in addition to the increasment of strains also were 

monitored the intensity and frequency of the specific pathogens attack for the studied 

species. The determinations aimed the calculation of dry plant matter according to the 

the registered records, as well as the pathogens attack. 

 
Fig. 3. The greenhouse setup 

 
As well, the climatic parameters, represented by ambient temperature and air 

humidity were monitored. For processing the statistical data, STATISTICA v.8.0 for 

Windows was used. Means, the dispersion parameters (standard deviation, standard 

error of mean, coefficient of variance), the significance of differences ("t" test) and 

simple correlations were obtained by using the Basic statistics" facility " from the 

statistical program. 

 

5. Results and discussions 
The analysis, in the dynamic of the developments of Phaseolus vulgaris L. var. 

Nanus, ardeleanca stain plants, from germination to the production of pods and beans 

in different environments (laboratory, greenhouse and field experiments) under the 

action of conventional and unconventional phytosanitary treatments, compared to the 

irradiation conditions (when the electromagnetic field was applied), and in the 

absence of them, led to results  highlighting specific features.  

 

6.1. Analyze of the temperature and rainfall evolutions in 

studied areal 
The  evolution  of  temperature  in  the  experimental  field  from  the  studied 

area, located in the Agrobotanical Garden of University of Agricultural Sciences 

and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, during the vegetative season, for 2014 and 

2015,  highlights  the  specifics  of  the  mounthly  evolution  of  this  environmental 

factor. Between the average monthly temperatures of 2014 and 2015, caracteristic to 

the monthly interval from May to September, there were no statistically significant 



Unconventional method used for phytosanitary protection of the Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 
plants, and their development under electromagnetic field 

VII 

 

differences (p> 0.05). The exception is April, for both experimental years, which 

emphasizes between its average temperatures a difference statistically significant at 

the 5% threshold, equal to 2,43ºC.  

The study of rainfall during the growing season in the experimental area, 

indicates that the period between April-September 2014 is characterized by a slightly 

higher intake of precipitation, compared to the same period of 2015, the differences 

were not statistically insured at the threshold of 0.5 % in first 5 months of time 

analyzed period.  

 

 

The germination study of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus ardeleanca variety 

plants, in the experimental year of 2014 reveals that, both in the first period of 

germination and in the second one,  the means of the germination energy are superior 

in irradiation conditions compared with those obtained in the absence of irradiation, 

so that at the end of the experimental year of 2014, the germination energy is in 

average equal to 51.20%, corresponding to germination capacity of 84%, in irradiation 

conditions and in the absence of irradiation equal to 48.40%, corresponding to a 

germination capacity of 93%, with a difference of 2.80 % uninsured statistically at the 

5% threshold of significance  

Monitoring the study on the iradiation influence produced by electromagnetic 

field on seed germination of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus ardeleanca stain, 

conducted in the Laboratory of Environmental and Plant Protection,  Institute of Life 

Sciences, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca, in 

specific irradiation conditions has led to specific developments (BALINT CLAUDIA et 

al,  2015;  VILICHE  BALINT  CLAUDIA  et  al.  ,  2016)  in  2014  and  2015,  which  differ 

from  those  recorded  in  the  absence  of  irradiation,  in  the  same  microclimate 

conditions. 

A statistically significant difference (p> 0.05) was recorded, but only in 

September, when the average rainfall recorded in 2015 was higher by 1.63 mm, that 

the one of 2014. 

6.2. Study of the seed germination of Phaseolus vulgaris L. var. 

Nanus Ardeleanca stain, in laboratory 

The length of the root is the least influenced component by the electromagnetic 

field, as also demonstrated when testing the significance of differences between its 

values in irradiation and non irradiation conditions, which is not statistically ensured 

at the 5% threshold of significance in the first experimental year of 2014 or in the 

second,  of  2015.  The  length  of  strains  and  vigor  index  of  bean  plants  are 

intermediary influenced by the application or non-application of electromagnetic field. 
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6.3. Study of the culture of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 

Ardeleanca stain, in experimental field 

2014 - 2015, it can be found, in all cases, that the average attack degrees are superior in 

irradiation conditions then those recorded in the absence of irradiation. The lowest 

average attack degree (9.10%) is recorded for the plot cultivated without irradiation and 

in lack of experimental treatments and the highest (22.77%) in the presence of 

irradiation and when treated with Captan 80WDG + Bio Flama. 

 

Monitoring the study concerning the influence of appling an iradiation produced 

by an electromagnetic field the on culture of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus 

ardeleanca stain,vconducted in the experimental field or namely the Agrobotanical 

Gardenof the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca 

between the experimental years 2014 - 2015, resulted in the recording of specific 

developments,  according  to  the  presence  or  absence  of  irradiation,  the  presence  or 
absence  of  seed  treatment  and  the  according  to  the  plant  protection  treatment 

applied.       Results of the cultivating experiment of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus

 ardeleanca stain, held in the Agrobotanical Garden of UASVM Cluj-Napoca 2014 

The experiment conducted in the experimental field in the specific climatic 

conditions of 2014, in June, without irradiation, when untreated seeds were used, led to 

strains lengths, ranging between 14.20 cm - 6.52 cm, while when an electromagnetic 

field was applied, the strains length registred average values in the range 27.98 cm - 

10.20 cm. It can be noted that, regardless of the applied phytosanitary treatment, in 

the presence of irradiation it results a higher vegetative growth than that recorded in 

the absence of irradiation in all cases, the differences are statistically ensured at a 

5% threshold of significance (for group treated with Captan 80WDG + Bio Flama) 1% 

(for  the  group  treated  with  unconventional  Crompax  +  Bio  Flama)  and  0.1%  (for 

control,  untreated and the groups conventional  treated with Captan 80WDG and 

unconventional with Bio Flama). 

By implementing the cluster analysis, was obtained a full overview of the 

development evolution of bean plants from treated and untreated seeds, under the 

action of electromagnetic field and under his absence, for the entire experimental 

period, namely June 2014 - 2015 and July 2014 to 2015.             Study of the anthracnose and bacteriosis attack at Phaseolus vulgaris 

L. var. Nanus plants, in the experiment conducted in the Agrobotanical 

Garden of UASVM Cluj - Napoca, 2014 - 2015 

 By taking into account the average attack degrees recorded at bean plants from 

untreated seeds, grown both in presence of electromagnetic field and in his absence, with 

the same phytosanitary treatments, for the mounth of June of both experimental years, 
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6.4. Study of the development of Phaseolus vulgaris L. var. 

Nanus Ardeleanca stain, in greenhouse 
In terms of the comparative study of the evolution of beans plants in the 

presence and absence of phytosanitary treatments and in the presence and absence of 

the electromagnetical field, the accomplishment involved quantifying the development 

strains lengths, beans and pods production, dry matter content of plants, in 

greenhouse conditions, namely in the  "House of Vegetation" of University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, in the experimental year 

of 2016. 

 The process of strains growing, one month after the establishment of culture, 

under greenhouse conditions, highlights a superior development, statistically ensured 

at a 0.1% threshold of significance, for all phytosanitary treatments, even control, 

when plants were placed under electromagnetic field. Two months after sowing, the 

gowth process of beans streams under greenhouse conditions, shows a higher 

development statistically ensured at different thresholds of significance for all 

phytosanitary treatments, including control, when plants were placed under 

electromagnetic field. In the absence of irradiation, two months after sowing, the 

length of the stems was located between 17.13 cm-20.06 cm, the maximum 

corresponding to the experimental variant treated with the conventional 80WDG 

Captan, while the minimum corresponding to the variant treated with an 

unconventional product Bio Flama.  

Under electromagnetic field, the bean plants, had one month after sowing 

lengths in the range of 24.06 cm - 27.13 cm. The average length stems recorded at the 

untreated control variant, equal to 24.06 cm  differs significantly from that reported in 

the absence of irradiation (p <0.001), as well from the average length, equal to 27.13 

cm recorded at the experimental variant treated with Bio-Flama (p <0.001). However 

regarding, the irradiated experimental variant treated with the conventional product 

Captan 80WDG, an average length strains equal to 25.73 cm is recorded, diffrent of the 

average strains recorded, when appling the same phytosanitary treatments to bean 

plants, placed in a environment free of electromagnetic irradiation, being statistically 

significant at the 1% threshold. 

The production of pods, at beans plants grown under greenhouse conditions, 

highlights statistic differences, uninsured at 5% threshold  between the number of 

pods pieas obtained from plants placed under the electromagnetic field and from non-

irradiated beans plants. A larger number of pods is obtained at irradiated plants 

compared with those placed under electromagnetic field, while applying no 

phytosanitary treatment and the foliar treatment with Bio Flama. When applying the 

phytosanitary treatment with the conventional product, 80WDG Captan, a increased 

number of pods for plants placed under electromagnetic field are obtained. Bean 
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plants placed under the electromagnetic field have produced an average of five pods 

per plant, in the absence of the phytosanitary treatment, while in the case of treatment 

with the unconventiona product Bio-Flama,  the average of pods is of  5.40, and for the 

experimental plot treated with the conventional product Captan 80WDG, the highest 

number of pods per plant is obtained the, namely 7.00. A noteworthy aspect is that the 

average number of pods obtained for the two variants treated with phytosanitary 

products and for the control one, is identical, equal to 6.40 pieces, but in the absence of 

the electromagnetic field. 

The evolution of the average number of beans in the present experiment has a 

identical trend with that recorded in the production of pods. At bean plants grown 

under greenhouse conditions, the bean production records differences, uninsured 

statistically at 5% threshold, between the quantity of beans obtained from plants 

placed under the electromagnetic field and from the non-irradiated plants, while 

appliying phytosanitary treatments, but statistically ensured differences at 5% 

threshold are recorded between the quantity of beans obtained from plants placed 

under the electromagnetic field and from irradiated plants under no phytosanitary 

treatments. 

The dry matter of bean plants in this present experiment, is characterized the 

differences statistically ensured at significance thresholds of 1% and 0.1%, between 

the averages of dry matter resulted from plants placed in the electromagnetic field and 

from the non-irradiated ones, while applying phytosanitary treatments. An increaded 

percentage of dry matter is obtained from non-irradiated plants compared with those 

placed under electromagnetic field, while applying no conventional phytosaniatry 

treatment but when applying the unconvetional treatment with Bio Flama. However 

when applying the foliar treatment with theconventional product 80WDG Captan, a 

higher percentage of dry matter is obtained from  non-irradiated plants. 

The correlation study between the parameters of physiological development of 

bean plants, under greenhouse conditions, in the absence of the electromagnetic field 

and phytosanitary treatments emphasizes that the dry matter of bean plants is 

positively correlated, at a medium intensity, with the length of stems (R = + 0.570), the 

number of pods (R = 0.598) and the amount of beans production (R = 0.489). Also, 

positively correlated at a medium intensity (R = 0.540) is the weight of beans with the 

number of pods. However, the length of strains, is positively weak correlated (R = 

0.335) with the production of pods, while the correlation between the length of the 

stems and beans weight is a negatively weak one, as evidenced by the correlation 

coefficient R = - 0.258. 

In the present study, it can be noted that increaseing the quantity of beans 

production positively contributes to the increasing of the number of pods, and to a 

lesser extent, by almost a third, the increasing of strains length causes a decrease in  

the amount of beans production. 
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The response surfaces suggests that the beans production exceeds 16 g/plant, at 

an average length of stems between 17 to 17.3 cm and at a average of production pods 

of 6 to 7.5 cm, in more than a half ( 64%) cases. The complex interaction between the 

length of the stems, pods and the production of beans, at bean plants treated with the 

conventional phytosaniatry product Captan 80WDG, in the absence of electromagnetic 

field, is characterized by a average positive multiple correlation (R = 0.600). These 

findings explain that the traits of production and vegetative growth are conditioned as 

described by the regression line, in  rate of 38.30%. 

 

7. Conclusions and recommendations 

 Under the action of low-power electromagnetic field, during the 

experimental period of 2014 - 2015, the energy and germination capacity  

recorded at Phaseolus vulgaris L. var. Nanus ardeleanca stain plants are 

superior. Thus, the germination energy is equal to 52.50% and the germination 

capacity  is 79%, higher to those reported at the bean seeds that have not been 

subjected to the action of the low power electromagnetic field, in which the 

germination energy corresponds to 45.10 % and the germination capacity to 92.50%. 

 For the entire experimental period, 2014 - 2015, the means of roots 

and stems lengths, vigor index and dry matter, resulted from the experimental 

conditions characterizing the presence of the low-power electromagnetic field 

are superior to those highlighted in the absence of irradiation. Moreover, the 

differences between them and those obtained in the absence of irradiation are 

statistically ensured at different thresholds of significance and the distribution of 

values is mostly around a single maximum (mostly its lower values). However there is 

one exception, represented by vigor indexes registered in the electromagnetic field, 

which presents a higher dispersion degree, being distributed around the maximum, 

recorded in three cases (tri-modal histogram). 

 The present study suggests that the action of the low power 

electromagnetic field upon the development of plants is exercised with different 

intensities, in terms of plant development, manifesting mainly on the dry matter 

content and the vigor index and less on the root length of beans plants. 

 Higher resutls in plant development were recorded when using 

beans plants from seeds treated with Dividend M030 FS, under the influence of 

low-power electromagnetic field, conventionally treated with Captan 80WDG 

(36.68 cm) and unconventional treated wit Bio Flama (34.16 cm). 
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 The most important development was recorded under irradiation 

conditions and use of untreated seeds, conventionally treated with Captan 80WDG 

(25,73 cm) and unconventionally with Bio Flama (27,13 cm). 

 Under irradiation conditions, multiple correlations of low intensity 

were identified in the absence of phytosanitary treatments (R = 0.268) and when 

applying phytosanitary treatments, weak (R = 0.373, 80WDG Captan) and strong (R = 

0.920, Bio Flama) correlation were recorded. In the absence of irradiation and 

phytosanitary treatments a multiple average correlation was reported (R = 0.467), while 

when applying Captan  and Bio Flama 80WDG, the correlations were strong (R = 0.800 R 

= 0.619). 

 The attack degrees recorded in the experimental field 

represented by the Agrobotanical Garden of UASVM Cluj-Napoca (2014 - 2015) 

registred the highest values in the experimental plots placed under low-power 

electromagnetic field, regardless the applied phytosanitary treatment, or the use 

or non-use of treated seeds with Dividend M030 FS.  

 

 Recommendations in order to integrate the 

experimental data in the practice of plant protection.  
 The output resulting from the complex of studies represents an 

important database resulting from the experiments that were carried out following a 

complex experimental design. The results that were obtained consist in an important 

theoretical and experimental basis, leading to significant recommendations, that can 

be useful for the development of scientifical research in the field, and especially for 

those approaching this topic in practical terms. In summary, we consider appropriate 

the ones given below. 

 In practical conditions, according to the results of the present study, the 

use of low-power electromagnetic field when applying the cultivation technology of 

Phaseolus vulgaris L. var Nanus ardeleanca stain, involving the use of plants from seeds 

treated with Dividend M030 SF, implies the usage of conventional solutions by applying 

Captan 80WDG and the usage of unconventional solutions with Bio Flama. Also in the 

application field of the present study, at Phaseolus vulgaris L. var. Nanus ardeleanca stain, 

should be avoided technologies, which, in the absence of irradiation, at plants originating 

from untreated seeds, don’t use plant protection products, or use unconventional 

treatments with Cropmax + Bio Flama. Also, it is recomeded to avoid the culture 

technology of Phaseolus vulgaris L. var. Nanus ardeleanca stain under the presence of 

low-power electromagnetic field, when plants originate from seeds treated with 
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Dividend M030 FS, and bean plants are conventionally  treated with Captan 80WDG. 

 When fighting against anthracnose and bacteriosis, although superior 

results were obtained in the absence of low power electromagentic field, due to 

powerful stimulanting effects that irradiation has upon plants growth and 

development at Phaseolus vulgaris L. var Nanus ardeleanca stain species, it’s 

recommended using the electromagnetic field in the crop technology, but only when 

applying the technological options that maintain the pathogens attack degrees in the 

range where they don’t cause serious damages. According to our results, these 

technological solutions consist in using bean seeds treated with Dividend M030 FS 

while avoiding the phytosanitary treatments or applying  unconventional treatments 

by using Bio Cropmax + Flama. As well in this precise purpose, it’s also recommended 

using bean plants originating from seeds treated with Dividend M030 FS, while treated 

with Captan 80WDG + Bio Flama. 
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