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REZUMAT 

 

 

Teza de doctorat, intitulată „Cercetări privind perfecţionarea tehnologiei de 

producere a seminţelor la fasolea urcătoare în condiţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Legumicultură Iernut”, cuprinde rezultatele unor cercetări pe perioada a trei cicluri 

biologice (2010-2012). 

Experienţele au fost amplasate în câmpul experimental al Staţiunii de Cercetare-

Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, având ca scop perfecţionarea tehnologiei de 

producere a seminţelor la fasolea urcătoare prin următoarele obiective: 

-Studiul unui sortiment de cultivaruri (patru cultivaruri) de fasole urcătoare cu 

caracteristici fenotipice şi fenologice diferite (ex.: culoarea, mărimea şi forma seminţelor şi 

păstăilor, perioadă de vegetaţie, fenofaze, capacitate de producţie etc.); 

- Studiul influenţei desimii plantelor (densităţii cuiburilor/ha şi a numărului de 

plante/cuib) asupra  producţiei de păstăi; 

- Studiul influenţei desimii plantelor (densităţii cuiburilor/ha şi a numărului de 

plante/cuib) asupra  producţiei de seminţe; 

Cercetările au fost efectuate în cadrul unor experienţe efectuate pe perioada a trei 

cicluri biologice de producerea seminţei la patru cultivaruri de fasole urcătoare, create în 

câmpul experimental, în perioada  anilor 2010-2012, în condiţiile de mediu de la SCDL 

Iernut: 

 

Experienţa I – Studiul materialului biologic din patru cultivare de fasole 

urcătoare, pe trei ani (2010-2012), în condiţiile de mediu ale SCDL Iernut. 

Scopul acestei experienţe a fost de a evidenţia comportarea unor cultivaruri de fasole 

urcătoare. Obiectivele principale de studiu s-au axat pe: 

-studiul fenofazelor şi perioadei de vegetaţie ca durată şi ca necesar de suma gradelor 

de temperatură acumulate pe fiecare fenofază şi pe total perioadă de vegetaţie, în scopul 

stabilirii datei de înfiinţare a culturilor de fasole urcătoare în zona SCDL Iernut; 
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-studiul variabilităţii caracteristicilor mai importante (caracteristicilor tari), în scopul 

orientativ al stabilirii limitelor intervalelor de încredere în procesul selecţiei materialului 

biologic; 

-studiul corelaţiilor dintre caracteristicile tari care să uşureze activitatea de selecţie al 

materialului biologic în procesul selecţiei conservative. 

Modul de aranjare al experienţei a fost în cultură comparativă, în blocuri supraetajate 

cu patru repetiţii, randomizat, cu benzi de protecţie.  

Experienţa a cuprins studiul a patru cultivaruri ca variante experimentale: V1 = 

Mădărăşeni, V2 = L-Alina, V3 = L-Grasă de Iernut, V4 = L-Viola 

Materialul biologic folosit – a fost reprezentat de sămânţă din categoria biologică SA 

(sămânţa autorului). 

În perioada de vegetaţie a plantelor, s-au efectuat observaţii fenologice, privind fazele 

de dezvoltare de la răsărire până la maturitatea fiziologică, determinând durata (în zile) 

fenofazelor şi a perioadelor de vegetaţie, precum şi suma gradelor de temperatură acumulate 

pe fenofaze şi total perioadă de vegetaţie. S-a determinat variabilitatea unor caracteristici, în 

urma determinărilor biometrice, prin care s-au calculat indicii de variabilitate şi s-au stabilit 

intervalele de încredere ale grilei de selecţie a materialului biologic. S-a stabilit corelaţia 

dintre caracteristicile importante, care uşurează foarte mult activitatea de selecţie a 

materialului biologic şi s-au făcut determinări privind germinaţia seminţelor şi capacitatea 

acestora de răsărire. 

Durata perioadei „semănat-răsărit” a fost de: 7 zile la cultivarurile Mădărăşeni şi L-

Alina, de 8 zile la liniile L-Grasă de Iernut şi L-Viola, având cerinţe diferite faţă de suma 

gradelor de temperatură acumulată de la 114,1
o
C (Mădărăşeni şi L-Alina) la 130,4

o
C (L-

Grasă de Iernut şi L-Viola). 

Fenofaza ”răsărit-începutul înfloritului” a durat: 47 zile acumulându-se 869,1
o
C la 

soiul Mădărăşeni; 52 zile/972,6
o
C la L-Alina; 48 zile/893,9 

o
C la L-Grasă de Iernut; 43 

zile/790,7
o
C la L-Viola.  

Perioada de înflorire „începutul înfloritului-sfârşitul înfloritului” a durat: 11 zile 

(227,7
o
C) la soiul Mădărăşeni, 10 zile (207

o
C) la linia L-Alina, 13 zile (269,1

o
C) la liniile 

L-Viola şi L-Grasă de Iernut. 
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Perioada de vegetaţie „răsărit-maturitatea tehnologică” a durat: 86 zile (1681
o
C) la 

soiul Mădărăşeni, 91 zile (1787,1
o
C) la liniile L-Alina şi L-Grasă de Iernut şi 82 zile 

(1602
o
C) la linia L-Viola. 

Perioada de vegetaţie „răsărit-maturitatea fiziologică” a înregistrat o durată de: 139 

zile (2572,4
o
C) la soiul Mădărăşeni, 136 zile (2570,8

o
C) la linia L-Alina, 140 zile (2585

o
C) 

la linia L-Grasă de Iernut şi 130 zile (2439,3
o
C) la linia Viola. 

În ceea ce priveşte studiul variabilităţii caracteristicilor mai importante ale celor patru 

cultivaruri de fasole urcătoare s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 Soiul Mădărăşeni a manifestat 

- variabilitate mică la caracteristicile: înălţimea plantei (5,6), număr de 

seminţe/păstaie (5,4), producţia de seminţe/ha (5,6); 

- variabilitate mijlocie, la caracteristicile: număr de păstăi/plantă (12,3), lungimea 

păstăii (10,2), lăţimea păstăii (14,1), producţia de păstăi/ha (12,4).  

 Linia L-Alina a manifestat 

- variabilitate mică, la caracteristicile: înălţimea plantei (4,8), număr seminţe/păstaie 

(6,2), producţia de seminţe (5,6); 

- variabilitate mijlocie, la caracteristicile: lungimea păstăii  (12,4), lăţimea păstăii 

(12,5), număr de păstăi/plantă (10,5), producţia de păstăi/ha (12,4);  

 Linia L-Grasă de Iernut a manifestat 

- variabilitate mică, la caracteristicile: înălţimea plantei (7,5), număr de 

seminţe/păstaie (3,6),  

- variabilitate mijlocie, la caracteristicile: lungimea păstăii (18,5), lăţimea păstăii 

(19), număr de păstăi/plantă (16,4), producţia de seminţe t/ha (12,4); 

- variabilitate mare: producţia de păstăi/ha (22,6). 

 Linia L-Viola a manifestat 

- variabilitate mică, la caracteristicile: înălţimea plantei (6,2), număr seminţe/păstaie 

(3,8); 

- variabilitate mijlocie, la caracteristicile: lungimea păstăii (16,2), lăţimea păstăii 

(15,8), număr de păstăi/plantă (18,4), producţia de păstăi/ha (18,2) producţia de seminţe 

t/ha (14,3). 
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Prin metoda corelaţiilor s-au stabilit ecuaţiile de regresie şi coeficienţii de corelaţie, 

iar prin metoda testului „F”, respectiv „t” s-au stabilit semnificaţiile corelaţiilor (tabelul 1). 

 

Tabelul 1 

Ecuaţia de regresie şi coeficientul de corelaţie 

(valori medii, 2010-2012) 

Caracteristicile corelate  Ecuaţia de regresie R
2
 r 

Înălţimea plantei x înălţimea până la prima păstaie Y= 0,2166x – 41,429 0,761 0,872** 

Înălţimea plantei x lungimea păstăii Y= 0,3363x + 124,31 0,7371 0,858* 

Înălţimea plantei x lăţimea păstăii Y= 0,0234x – 5,5714 0,5929 0,770* 

Înălţimea plantei x grosimea păstăii Y= 0,054x- 0,9714 0,0964 0,310 

Înălţimea plantei x numărul de păstăi/plantă Y= 0,4831x -53,257 0,4313 0,656 

Înălţimea plantei x producţia de păstăi/ha Y= -0,1249x +56,143  0,1503 0,387 

Înălţimea plantei x producţia de sămânţă/ha Y=-0,0029x +4,0429 0,0794 0,281 

 

Tabelul 2 

Valoarea medie a masei a 1000 de seminţe, pe cultivaruri 

( media pe trei ani, 2010-2012 ) 

Varianta  
Cultivarul  

Mădărăşeni  L-Alina L-Grasă de Iernut L-Viola 

2010(xmed) 365,5 407,3 1199,0 411,5 

2011(xmed) 364,9 407,5 1198,7 410,9 

2012(xmed) 354,1 416,6 1204,1 404,2 

2010-2012(xmed) 361,5 410,4 1200,6 408,9 

  

Valoarea medie a greutăţii seminţei/trei ani (2010-2012), exprimată prin masa a 1000 

de seminţe (MMB-g), la cultivarurile de fasole urcătoare de la SCDL Iernut, a fost de: 361,5 

g (354,1-365,5) - Mădărăşeni, 410,4 g (407,3-416,6) – L-Alina, 1200,6 g (1198,7-1204,1) – 

L-Grasă de Iernut şi 408,9 g (404,2-411,5) – L-Viola (tabelul 2).  

 

Tabelul 3 

Facultatea germinativă a seminţelor din probele de laborator, pe cultivarurile experimentate, 

la SCDL Iernut 

Cultivarul 
FG(%) 

2010 

FG(%) 

2011 

FG(%) 

2010 
∑ 

FG(xmed) 

% 

Mădărăşeni  99 98 97 294 98 

L-Alina 100 100 95 295 98,3 

L-Grasă de Iernut 92 100 100 292 97,3 

L-Viola 97 99 99 295 98,3 

xmed 97 99,25 97,75 - 98 
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Facultatea germinativă a seminţelor de fasole urcătoare a înregistrat valori peste 90%, 

în toţi anii de studiu, ceea ce indică faptul că cele patru cultivaruri corespund condiţiilor de 

mediu din zona SCDL Iernut . 

Media FG (%) pe cei trei ani de studiu, a fost înregistrată astfel:  

- pe total fasole urcătoare – 98%; 

- pe cultivaruri: 97,3% - linia L-Grasă de Iernut, 98% - linia L-Mădărăşeni şi 98,3% - 

liniile  L-Alina şi L-Viola. 

 

Tabelul 4 

Coeficientul de velocitate al germinaţiei seminţelor celor patru cultivaruri de fasole 

urcătoare – SCDL Iernut 

Cultivarul 
Anul 

xmed 
2010 2011 2012 

Mădărăşeni 30,65 29,6 29,4 29,88 

L-Alina 35,33 35,7 32,2 34,41 

L-Grasă de Iernut 37,86 36,1 36,1 36,68 

L-Viola 39,75 39,28 39,28 39,43 

xmed 35,89 35,17 34,24 35,10 

 

Valoarea medie a coeficientului de velocitate a germinaţiei seminţelor (tabelul 4.), a fost 

înregistrată astfel: 

-soiul Mădărăşeni a înregistrat un coeficient de velocitate de: 30,65%/2010,  

29,6% în 2011 şi 29,4% în 2012, cu o medie de 29,88%; 

-linia L-Alina a înregistrat un coeficient de velocitate de: 35,33%/2010, 35,7%/2011 

şi 32,2%/2012, cu o medie de 34,41%; 

-linia L-Grasă de Iernut a înregistrat un coeficient de velocitate de: 37,86%/2010, 

36,1%/2011 şi 2012, cu o medie de 36,68%; 

-linia L-Viola a înregistrat un coeficient de velocitate de: 39,75%/2010, 39,28%/2011 

şi 2012, cu o medie de 39,43%. 
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Experienţa II –Influenţa densităţii plantelor de fasole urcătoare asupra producţiei 

de păstăi şi seminţe la hectar, în condiţiile SCDL Iernut (2010, 2011, 2012). 

Scopul acestei experienţe a fost de a contribui la stabilirea densităţii optime pentru 

producerea păstăilor şi a seminţelor, la cultivarurile de fasole urcătoare create la SCDL 

Iernut.  

Experienţa a fost trifactorială, a cuprins 24 variante, în patru repetiţii, având 

următoarele graduări: 

- factorul A = cultivarul:  

a1–Mădărăşeni,  

a2-L-Alina,  

a3–L-Grasă de Iernut,  

a4–L-Viola 

- factorul B = distanţa dintre cuiburi pe rând   

b1 – 25 cm între cuiburi pe rând 

b2 – 35 cm între cuiburi pe rând 

- factorul C = numărul de plante/cuib: 

  c1 – 2 plante/cuib 

  c2 – 3 plante/cuib 

  c3 – 4 plante/cuib 

Tabelul 5 

Influenţa densităţii cuiburilor la hectar asupra producţiei de păstăi la cultivarurile de 

fasole urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Densitatea 

cuiburi/ha 

Producţia Diferenţa Semnificaţia 

t/ha % t/ha  

25 cm 18,1 137 4,9 *** 

35 cm 13,2 Mt Mt  

DL 5%   0,159  

DL 1%   0,223  

DL 0,1%   0,315  

 

Calculele privind influenţa densităţii cuiburilor/ha (tabelul ) au evidenţiat o diferenţă 

foarte semnificativ pozitivă a lui B1 faţă de B2. 
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Tabelul  6 

Influenţa numărului de plante / cuib asupra producţiei de păstăi la cultivarurile de 

fasole urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Număr plante/cuib 
Producţia Diferenţa 

Semnificaţia 

t/ha % t/ha 

C1 18,1 100 Mt Mt 

C2 14,8 81,8 -3,3 00 

C3 14,0 77,7 -4,1 000 

DL 5%   2,247  

DL 1%   2,996  

DL 0,1%   3,901  

 

 

Diferenţa  de producţie privind variantele cu număr diferit de plante/cuib a înregistrat 

o valoare distinct semnificativ negativă a variantelor cu 3 plante/cuib şi foarte semnificativ 

negativă a variantelor cu 4 plante/cuib faţă de variantele cu 2 plante/cuib (tabelul 6). 

Din acţiunea combinată a cultivarului şi densităţii cuiburilor (tabelul 7) asupra 

producţiei de păstăi la fasolea urcătoare, media pe 3 ani 2010-2012 – SCDL Iernut, a 

rezultat că, pentru toate cultivarurile de fasole urcătoare: 

-la variantele B1, cu distanţa dintre cuiburi/rând de 35 cm, producţia de păstăi a fost 

foarte semnificativ pozitivă faţă de media celor două combinaţii B (B1 şi B2); 

-la variantele B2, cu distanţa dintre cuiburi/rând de 35 cm, producţia de păstăia fost 

foarte semnificativ negativă faţă de media celor două combinaţii B (B1 şi B2). 

 

Tabelul  7 

Acţiunea combinată a cultivarului şi densităţii cuiburilor asupra producţiei de păstăi la 

fasolea urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Densitatea 

cuiburi/ha 

(B) 

Cultivarul 

Mădărăşeni (A1) L-Alina(A2) L-Grasă de I L-Viola 

t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. 

B1 23,13 3,15 *** 18,35 2,35 *** 17,16 4,74 *** 13,93 1,03 *** 

B2 16,5 -3,3 000 13,7 -2,3 000 10,7 -3,2 000 12,00 -0,9 000 

xmed 19,8 Mt - 16 Mt - 13,9 Mt - 12,9 Mt - 

DL 5%  0,320   0,320   0,320   0,320  

DL 1%  0,449   0,449   0,449   0,449  

DL 0,1%  0,635   0,635   0,635   0,635  
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 Tabelul 8  

Influenţa densităţii cuiburilor la hectar asupra producţiei de seminţe la cultivarurile 

de fasole urcătoare, (media pe 3 ani 2010-2012) – SCDL Iernut 
Densitatea 

cuiburi/ha 

Producţia  Diferenţa  Semnificaţia  

t/ha % t/ha  

B1 4,4 100 Mt - 

B2 3,8 86 -0,6 000 

DL 5%   0,054  

DL 1%   0,076  

DL 0,1%   0,108  

 

Calculele privind influenţa densităţii cuiburilor/ha (tabelul 8) asupra producţiei de 

seminţe la hectar, au evidenţiat o diferenţă foarte semnificativ negativă a lui B2 faţă de B1. 

 
Tabelul 9 

Influenţa numărului de plante / cuib asupra producţiei de sămânţă la cultivarurile de fasole 

urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Număr plante/cuib 
Producţia Diferenţa 

Semnificaţia 

t/ha % t/ha 

C1 4,95 100 Mt Mt 

C2 3,76 75,9 -1,19 000 

C3 3,59 72,5 -1,36 000 

DL 5%   0,171  

DL 1%   0,227  

DL 0,1%   0,296  

 

Diferenţa privind producţia de seminţe între variantele cu număr diferit de plante/cuib 

a înregistrat o valoare foarte semnificativ negativă a variantelor cu 3 şi 4 plante/cuib faţă de 

varianta cu 2 plante/cuib (tabelul 9). 

 

Tabelul 10 

Acţiunea combinată a cultivarului şi densităţii cuiburilor asupra producţiei de sămânţă la 

fasolea urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Densitatea 

cuiburi/ha 

(B) 

Cultivarul 

Mădărăşeni (A1) L-Alina(A2) L-Grasă de I L-Viola 

t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. 

B1 4,64 0,48 *** 4,46 0,06 - 5,0 0,78 *** 3,48 0,13 * 

B2 3,69 -0,47 000 4,35 -0,05 - 3,44 -0,78 000 3,74 -013 0 

xmed 4,16 Mt - 4,40 Mt - 4,22 Mt - 3,61 Mt - 

DL 5%  0,109   0,109   0,109   0,109  

DL 1%  0,153   0,153   0,153   0,153  

DL 0,1%  0,216   0,216   0,216   0,216  
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Tabelul 11  

Acţiunea combinată a cultivarului şi numărului de plante/cuib asupra producţiei de sămânţă 

la fasolea urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 
Număr 

plante/cuib 

(C) 

Cultivarul  

Mădărăşeni (A1) L-Alina(A2) L-Grasă de I L-Viola 

t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. t/ha Dif. Semn. 

C1 4,9 0,8 *** 5,4 1,1 *** 5,4 1,2 *** 4,1 0,5 ** 

C2 4 -0,1 - 3,9 -0,4 0 3,8 -0,4 0 3,2 -0,4 0 

C3 3,6 -0,5 00 3,8 -0,5 00 3,4 -0,8 000 3,5 -0,1 - 

xmed 4,1 Mt - 4,3 Mt - 4,2 Mt - 3,6 Mt - 

DL 5%  0,345   0,345   0,345   0,345  

DL 1%  0,460   0,460   0,460   0,460  

DL 0,1%  0,599   0,599   0,599   0,599  

 

 

Tabelul 12 

Acţiunea combinată a densităţii cuiburilor şi numărului de plante/cuib asupra producţiei de 

sămânţă la fasolea urcătoare, (media 2010-2012) – SCDL Iernut 

Număr 

plante/cuib 

 

Densitatea cuiburi /ha  

B1 B2 

t/ha Dif. Semnif. t/ha Dif. Semnif. 

C1 5,2 1,17 *** 4,69 1,46 *** 

C2 4,03 Mt - 3,5 Mt - 

C3 3,95 -0,08 - 3,23 -0,27 0 

DL 5%  0,244   0,244  

DL 1%  0,325   0,325  

DL 0,1%  0,423   0,423  

 

Din acţiunea trilaterală „cultivar x densităţi x număr plante/cuib” asupra  producţiei 

de sămânţă  în toate combinaţiile celor trei factori a rezultat: 

-combinaţia variantelor cu 2 plante /cuib a dat producţiile cele mai mari, faţă de 

combinaţiile cu 3 şi 4 plante/cuib; 

-la soiul Mădărăşeni s-au realizat cele mai mari valori privind producţia de 

sămânţă/ha, iar la linia Grasă de Iernut s-au obţinut cele mai mici valori privind producţia de 

sămânţă/ha. 
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RECOMANDĂRI 

 

 

1. Se recomandă promovarea în cultură a cultivarurilor de fasole urcătoare 

Mădărăşeni, L-Alina, L-Grasă de Iernut şi L-Viola, care sunt adaptate condiţiilor 

pedoclimatice din zona Iernut, jud.Mureş şi pot fi cultivate astfel în zona Podişului 

Transilvaniei. 

2. Pentru producţia de păstăi se recomandă semănatul la distanţe de 25 cm între 

cuiburi cu câte două seminţe pe cuib, fapt ce determină realizarea unor producţii de 23,13 

t/ha la soiul Mădărăşeni. 

3. Pentru obţinerea seminţelor de fasole urcătoare se recomandă  semănatul la 

distanţe de 25 cm între cuiburi cu câte două seminţe pe cuib, fapt ce determină realizarea 

unor producţii superioare din punct de vedere cantitativ dar şi  calitativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


