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INTRODUCERE
Soarele reprezintă practic o sursă inepuizabilă de energie. Soarele este o stea de

mărime și luminozitate medie ca și majoritatea celorlalte stele, este alcătuit din 71%

hidrogen, 27% heliu și 2% alte circa 70 de elemente. Uriașa energie furnizată de Soare se

datorează reacțiilor de fuziune nucleară care au loc în interiorul său. In centrul său,

temperatura este de aproximativ 20.000.000 K, iar densitatea este de 150.000 kg/m3.

Materia se găsește în stare de plasmă fierbinte, producându-se reacții de fuziune mai

intense sau mai slabe. La reacțiile de fuziune termonucleară din Soare participă 600 de

milioane de tone de hidrogen în fiecare secundă, masa soarelui fiind foarte mare,

estimându-se că debitul actual de energie emis va fi menținut încă aproximativ 5-6

miliarde de ani. (sursa http://www.Despre /apa_in_atmosfera.html).

CAPITOLUL I

DISTRIBUŢIA ŞI CAPTAREA ENERGIEI SOLARE DE CĂTRE
PLANTE

În capitolul de faţă sunt prezentate aspectele fizice ale fotosintezei ca factor

fundamental în alimentaţia autotrofă a plantelor. Sunt prezentate fazele de lumină ale

fotosintezei, dependenţa acestui proces complex de intensitatea energiei radiante,

componenţa spectrală a luminii, fluxul luminos şi direcţia de incidenţă, influenţa

temperaturii, umidităţii, asupra plantelor.

I.1. DEPENDENŢA FOTOSINTEZEI DE FACTORII FIZICI

I.1.1.Influenţa intensităţii luminii

Cercetările au demonstrat că dacă randamentul fotosintezei se măsoară în

miligrame de CO2 asimilat de un decimetru pătrat al suprafeţei frunzelor într-o oră

(mg/dm2·h), iar intensitatea luminoasă în W/m2, atunci dependenţa acestui proces de

intensitatea luminii incidente are o formă grafică apropiată de cea logaritmică (fig. 5.2).

(după I. ANDRONIC, M. FRUNZĂ, V. DUŞCIAC, 2007).
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I.2. DEPENDENŢA SPECTRALĂ A PROCESULUI DE FOTOSINTEZĂ

În spectrul de emisie al radiaţiilor solare valorile maxime ale energiei radiaţiilor

totale (directe şi difuze) în lipsa norilor revine domeniilor verde şi verde-albastru.

Cercetările experimentale au demonstrat că procesul de fotosinteză la majoritatea

plantelor terestre are loc mai intens pentru domeniile roşu şi indigo-violet ale spectrului

solar.

I.3. ASIMILAREA RADIAŢIILOR DE CATRE PLANTE

Un rol deosebit în fotosinteză îl are poziţia sursei de lumină în raport cu suprafaţa

frunzelor. De exemplu, plantele cu frunzele ce cresc aproape vertical, practic nu

acumulează energia solară la amiază. Pentru astfel de plante cele mai eficiente sunt razele

solare incidente oblic.

I.4. INFLUENŢA TEMPERATURII AERULUI ŞI A UMIDITĂŢII ASUPRA

FOTOSINTEZEI

Intervalul de temperaturi, precum şi valoarea concretă a temperaturii optime a

aerului, la care fotosinteza atinge cel mai înalt nivel, depinde de tipul plantei, de

particularităţile biologice ale ariei de răspândire.

Temperatura influenţează asupra proceselor de evaporare, vaporizare, de

menţinere a apei în sol şi determină balanţa termică a solului. În procesul de fotosinteză

produşii organici nu se pot forma în lipsa apei.

CAPITOLUL II

SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI DE PERSPECTIVĂ A LEGUMICULTURII

II.1.SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI DE PERSPECTIVĂ A LEGUMICULTURII PE PLAN

MONDIAL

În anuarul FAO (2000), se arată că suprafaţa mondială cultivată cu legume este de

41,6 milioane hectare, din care mai mult de jumătate se găseşte în Asia (28,3 hectare); 5,2

milioane hectare în Europa; 4,5 milioane hectare în Africa iar 3,5 milioane hectare în

continentul american.
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II.2.SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI DE PERSPECTIVĂ A LEGUMICULTURII

ÎN ROMÂNIA

Începand cu anul 1999 s-a înregistrat o revigorare, suprafaţa cultivată cu legume a

crescut. Conform datelor M.A.A, în anul 1999 din 223.350 ha suprafaţă cultivată cu

legume în câmp şi solarii, 223.350 ha (96,4%) erau în sectorul privat, 7.459 ha în

proprietatea statului şi 1.561 ha în sectorul obştesc. Din suprafaţa sectorului privat, 98%

se află în gospodării individuale mici (0,5-5 ha) şi doar 2% în forme asociative, situaţie

care a făcut practic imposibilă aplicarea unor practici de cultură tehnologizate pentru

obţinerea unor producţii superioare calitativ şi cantitativ. (RUXANDRA CIOFU, S.AL.,

APAHIDEAN, şi colab., 2003).

II.3. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A LEGUMELOR

Importanţa economică a culturii legumelor rezidă din faptul că acestea permit o

folosire intensivă a terenului.

Cultura legumelor asigură o mai bună valorificare a terenurilor, datorită

posibilităţilor de efectuare, pe scara largă, a succesiunilor, atât la cultura în câmp deschis

dar mai cu seamă la cultura protejată.

II.4. IMPORTANŢA ALIMENTARĂ A LEGUMELOR

Legumele ocupă un loc prioritar în alimentaţia omului. O alimentaţie raţională este

de neconceput fără folosirea zilnică a legumelor într-un sortiment variat. Noţiunea de

legumă reprezintă părţile de plantă folosite în alimentaţie.

II.5.ZONAREA LEGUMICULTURII

În raport cu cerinţele plantelor faţă de factorii de mediu au fost întocmite hărţi

ecologice pentru nouă specii legumicole dintre cele mai importante, delimitându-se zone

foarte favorabile, favorabile şi nefavorabile, corespunzător fiecărei specii.

În concordanţă cu acestea, arealul de favorabilitate pentru cultura legumelor s-a

extins şi s-au stabilit trei zone legumicole foarte importante (VOINEA M şi colab.,

1977).
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II.6.ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA PLANTELOR LEGUMICOLE

Provienienţa ecologică, ca aspect al originii plantelor legumicole, contribuie la

cunoasterea caracterelor lor morfologice şi biologice. Cunoscând aceste caractere se pot

stabili verigile tehnologice în diferite sisteme de cultură, ca element definitoriu pentru

obţinerea unui potenţial productiv ridicat. Pe baza cunoaşterii originii plantelor se poate

stabili dacă o specie sau un soi dă rezultate bune în condiţiile climatice ale zonei de

cultură.

CAPITOLUL III
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND CULTIVAREA

TOMATELOR

III.1.PRINCIPALII FACTORI BIOLOGICI, ECOLOGICI, AGROCHIMICI,

IMPLICAŢI ÎN CULTURA TOMATELOR

3.1.1.Importanţa căldurii

Tomatele sunt considerate plante termofile. Cerinţele faţă de căldură sunt în

funcţie de fenofază (tabel 3.1.).

Tabelul 3.1
Temperaturile optime de creştere şi dezvoltare la tomate în diferite faze de vegetaţie

(după BUTNARIU H., şi colab., 1992)

Faza de dezvoltare
Development phase

Temperaturi
optime /Optimal

temperatures

Faza de dezvoltare
Development phase

Temperaturi
optime/ Optimal

temperatures
Germinarea seminţelor
Expansiune cotiledonului

26-230C
16-200C

Formarea florii
Antezis

13-140C
13-140C

260Cz/220Cn
Mărimea apexului
Creşterea răsadului
Alungirea tulpinii

150C
25-260C

200Cz/19-200Cn
270Cz/19-200Cn

Formarea polenului
Germinarea polenului
Creşterea tubului polinic
Extensia stilară

20-220C
22-270C
22-270C
30-350C

Creşterea lăstarilor axilari 350Cz/180Cn
260Cz/220Cn

Rodirea fructelor
Rodirea fructelor ‘in vitro’

18-200C
20-220C

Creşterea rădăcinii
Iniţierea frunzelor
Reducerea internodiilor

26-320C
250C

10-140C
Coacerea fructelor 24-280C
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3.1.2.Rolul luminii

Lumina are un rol primordial în creşterea şi fructificarea tomatelor. Tomatele au

cerinţe mari faţă de intensitatea luminii.

Numeroasele cercetări au evidenţiat rolul luminii în procesul formării diferitelor

organe şi a fructificării tomatelor.

3.1.3.Umiditatea solului şi atmosferică

Umiditatea solului şi atmosferică reprezintă o deosebită importanţă pentru

creşterea şi dezvoltarea tomatelor. Tomatele au pretenţii moderate faţă de umiditate,

deoarece coeficientul de transpiraţie este redus (350-550).

3.1.4.Regimul de nutriţie

În cazul tomatelor regimul de nutriţie este foarte complex. Consumul specific

diferă în funcţie de soi, faza de vegetaţie, sistemul de cultură, etc.

CAPITOLUL IV

CONDIȚIILE ÎN CARE S-AU EFECTUAT EXPERIENȚELE -

CADRUL NATURAL ȘI SPATII PROTEJATE
4.1.CARACTERIZAREA GEOGRAFICĂ, GEOMORFOLOGICĂ ŞI

ORGANIZATORICĂ A  LOCULUI DESFĂŞURĂRII EXPERIENŢELOR

Municipiul Cluj - Napoca este situat în partea de nord-vest a ţării, fiind reşedinţa

judeţului Cluj. Municipiul este aşezat la contactul a trei mari unităţi geografice: Câmpia

Transilvaniei, Podişul Someşan şi Munţii Apuseni, la altitudinea medie de 360 m, fiind

intersectat de paralela 46°46' latitudine nordică şi meridianul 23°36' longitudine estică.

4.3.OBIECTIVELE CERCETĂRILOR. MATERIALUL BIOLOGIC LUAT

ÎN STUDIU ȘI METODELE DE CERCETARE

4.3.1.OBIECTIVELE CERCETĂRII
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 Distribuția radiației luminoase în interiorul plantelor de tomate în funcție de

hibrizi și înălțime;

 Studiul radiației solare în câmp și seră;

 Studiul temperaturii aerului în câmp și seră în funcție de momentele zilei;

 Studiul umiditații relative în câmp și seră în funcție de momentele zilei;

 Determinări calitative efectuate asupra fructelor de tomate prin metode

chimice de laborator;

 Bilanțul radiației solare măsurate în câmp și sera asupra frunzele de tomate;

 Determinarea calitativă a fructelor de tomate prin utilizarea spectroscopiei

FTIR.

4.5.TEHNICA EXPERIMENTALĂ FOLOSITĂ

Pentru analiza distribuției radiației solare la plantelor de tomate s-a folosit metoda

analiza varianței pentru experiențe polifactoriale randomizate, cu următorii factori:

Factorul A – Mediul (locul de desfășurare a experienței) cu 2 graduari:

-a1- câmp

-a2 – seră

Factorul B – Anul cu 2 graduări:

-b1 – 2009

-b2 - 2010

Factorul C – Soiurile (hibrizii) cu 3 graduări:

-c1 – Abellus

-c2 – Menhir

-c3 – Lady Rosa

Factorul D – orele la care au fost efectuate măsurătorile cu 3 graduări:

-d1 – ora 8

-d2 – ora 12

-d3 – ora 16

Factorul E – Etaj cu trei graduări:

-e1 – etajul I (vârf)

-e2 – etajul II (mijloc)
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-e3 – etajul III (bază).

Pentru analiza radiației solare am luat în studiu următorii factori:

Factorul A – mediul (locul de desfășurare a experienței) cu 2 graduări:

-a1 – câmp

-a2 – seră

Factorul B – anul de desfășurare al experienței cu 2 graduări:

-b1 – 2009

-b2 – 2010

Factorul C – ora de determinare a măsurătorilor cu 3 graduări:

-c1 – ora 8

-c2 – ora 12

-c3 – ora 16

Pentru analiza temperaturii medii a aerului am luat în studiu folosind analiza

varianței următorii factori:

Factorul A – mediul (locul de desfășurare a experienței) cu 2 graduări:

-a1 – câmp

-a2 – seră

Factorul B – ora de determinare a măsurătorilor cu 3 graduări:

-b1 – ora 8

-b2 – ora 12

-b3 – ora 16

Factorul C – anul experimental cu 2 graduări:

-c1 – 2009

-c2 – 2010

La analiza umidității relative am luat în studiu următorii factori:

Factorul A – mediul (locul de desfășurare a experienței) cu 2 graduări:

-a1 – câmp

-a2 – seră

Factorul B – anul de desfășurare al experienței cu 2 graduări:

-b1 – 2009
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-b2 – 2010

Factorul C – ora de determinare a măsurătorilor cu 3 graduări:

-c1 – ora 8

-c2 – ora 12

-c3 – ora 16

CAPITOLUL V

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE

5.1. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CULTURA DE TOMATE

ÎN CÂMP ȘI SERĂ

5.1.1. Rezultate privind distribuţia radiaţiei solare pe etajul foliar al

plantelor de tomate și  interacţiunea cu factorii luaţi în studiu

In cazul interacţiunii oră x mediu asupra intensităţii radiaţeii solare se constată că

factorul ora a avut influenţe pozitive asupra caracterului analizat (tabelul 5.9).

Valorile cele mai mici au fost înregistrate  atât în condiţii de câmp cât şi de seră la

ora 8, acestea fiind asigurate statistic ca foarte semnificativ negative.  Diferenţe asigurate

statistic foarte semnificativ pozitive au fost înregistrate în câmp şi seră la orele 12 şi 16.

Tabelul 5.9

Interacţiunea factorului oră x mediu asupra intensităţii radiaţiei solare (IRS)
Table 5.9

Hours x environment interaction factor on solar radiation intensity (IRS)
Ora

Hour
Mediu

Environment
IRS / SRI

(luxi)
% Diferenţa

Difference
Semnificaţia
Significance



x
761,46 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Câmp

320,41 42,1 -441,06 000
Ora 12 1084,13 142,4 322,67 ***
Ora 16 879,85 115,5 118,39 ***



x
681,67 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Seră

382,69 56,1 -298,99 000
Ora 12 806,00 118,2 124,33 ***
Ora 16 856,33 125,6 174,66 ***

DL/LSD p=5%                  3,66
DL/LSD p=1%                  4,88
DL/LSD p=0,1% 6,37
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In tabelul 5.12 se prezintă interacţiunea an x hibrid asupra intensităţii radiaţiei

solare.   In  anul 2010 s-au înregistrat  influenţe foarte semnificative pozitive asupra celor

trei hibrizi studiaţi, în timp ce în anul 2009 diferenţele au fost foarte semnificativ

negative.

Tabelul 5.12

Interacţiunea factorului An x Hibrid asupra intensităţii radiaţiei solare (IRS)
Table 5.12

Year x hybrid interaction factor on solar radiation intensity (IRS)

An /
Year

Hibrid /
Hybrid

IRS / SRI
(luxi)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
709,61 100,0 0,00 Mt.

2009 Abellus 446,74 63,0 -262,87 000
2010 972,48 137,0 262,87 ***



x
646,49 100,0 0,00 Mt.

2009 Menhir 388,56 60,1 -257,94 000
2010 904,43 139,9 257,94 ***



x
808,60 100,0 0,00 Mt.

2009 Lady Rosa 480,65 59,4 -327,95 000
2010 1136,56 140,6 327,95 ***

DL/LSD p=5%                  4,48
DL/LSD p=1%                  7,07
DL/LSD p=0,1%               12,4

In cazul interacţiunii etajului foliar x anul experimental (tabelul 5.15) și a

interacţiunii anului experimental x etaj (tabelul 5.16) asupra modificarii intensităţii

radiaţiei solare se observă:

- etajul I și II x anul 2009 și etajul I x anul 2010 în urma interacţiunii lor au

fost asigurate statistic foarte semnificativ, statistic pozitiv faţă de martor

(187,22; 26,65 și 859,88 luxi).
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Tabelul 5.15
Interacţiunea factorului etaj x an asupra intensităţii radiaţiei solare (IRS)

Table 5.15
Floor x year interaction factor on solar radiation intensity (IRS)

Etaj
Floor

An
Year

IRS / SRI
(luxi)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
438,65 100,0 0,00 Mt.

I (vârf)
2009

625,87 142,7 187,22 ***
II (mijloc) 465,30 106,1 26,65 ***
III (bază) 224,78 51,2 -213,87 000



x
1004,49 100,0 0,00 Mt.

I (vârf)
2010

1864,37 185,6 859,88 ***
II (mijloc) 814,44 81,1 -190,04 000
III (bază) 334,65 33,2 -669,84 000

DL/LSD p=5%                  3,61
DL/LSD p=1%                  4,76
DL/LSD p=0,1%               6,12

Tabelul 5.16
Interacţiunea factorului an x etaj asupra intensităţii radiaţiei solare (IRS)

Table 5.16
Factor interaction year x floor on solar radiation intensity (IRS)

An
Year

Etaj
Floor

IRS /SRI
(luxi)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
1245,12 100,0 0,00 Mt.

2009 I (vârf) 625,87 50,3 -619,25 000
2010 1864,37 149,7 619,25 ***



x
639,87 100,0 0,00 Mt.

2009 II (mijloc) 465,30 72,7 -174,57 000
2010 814,44 127,3 174,57 ***



x
279,71 100,0 0,00 Mt.

2009 III (bază) 224,78 80,4 -54,94 000
2010 334,65 119,6 54,94 ***

DL/LSD p=5% 4,88
DL/LSD p=1%                  7,36
DL/LSD p=0,1%               12,14

Calculul statistic efectuat în cazul interacţiunii factorului an x mediu x etaj asupra

intensităţii radiaţiei solare, arată că, indiferent de mediul cercetării și factorul etaj pe cei

doi ani experimentali, valorile obţinute au aceeași asigurare statistică și anume foarte

semnificativ pozitivă la cele 3 etaje și în același an 2010 atât în câmp cât și în seră și
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foarte semnificativ negativă pentru anul 2009 la aceeași interacţiune de factori. (Tabelul

5.29)

Tabelul 5. 29
Interacţiunea factorilor An x Mediu x Etaj asupra intensităţii radiaţiei solare (IRS)

Table 5.29
Year x Environment interaction factors on solar radiation intensity x Floor (IRS)

An
Year

Mediu
Environment

Etaj
Floor

(IRS)
(luxi)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
1381,72 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp I (vârf) 635,83 46,0 -746,09 000
2010 2127,82 154,0 746,09 ***


x
601,74 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp II (mijloc) 513,70 85,4 -88,04 000
2010 689,78 114,6 88,04 ***


x
300,93 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp III (bază) 272,22 90,5 -28,70 000
2010 329,63 109,5 28,70 ***


x
1108,52 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră I (vârf) 616,11 55,6 -492,41 000
2010 1600,93 144,4 492,41 ***


x
678,00 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră II (mijloc) 416,89 61,5 -261,11 000
2010 939,11 138,5 261,11 ***


x
258,50 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră III (bază) 177,33 68,6 -81,17 000
2010 339,67 131,4 81,17 ***

DL/LSD p=5%        6,90
DL/LSD p=1%         10,41
DL/LSD p=0,1%      17,17

5.1.3.Rezultate privind studiul temperaturii aerului din câmp și seră

Calculul statistic efectuat în cazul interacţiunii factorului an x mediu x oră asupra

temperaturii aerului arată că indiferent de mediul cercetării și factorul oră pe cei doi ani

experimentali valorile obţinute au aceeași asigurare statistică și anume foarte semnificativ

pozitivă la cele 3 ore și în același an 2009 atât în câmp cât și în seră și foarte semnificativ

negativă pentru anul 2010 la aceeași interacţiune de factori (tabelul 5.72).
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Tabelul 5.72
Interacţiunea factorului An x Mediu x Oră asupra temperaturii aerului

Table 5.72

Factor interaction Year x Environment x Hour on the air temperature
An
Year

Mediu
Environment

Ora
Hour

Temperatura
(0C)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
18,33 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp Ora 8 23,00 125,5 4,67 ***
2010 13,67 74,5 -4,67 000



x
27,58 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp Ora 12 36,00 130,5 8,42 ***
2010 19,17 69,5 -8,42 000



x
28,42 100,0 0,00 Mt.

2009 Câmp Ora 16 32,50 114,4 4,08 ***
2010 24,33 85,6 -4,08 000



x
20,30 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră Ora 8 25,00 123,2 4,70 ***
2010 15,60 76,8 -4,70 000



x
25,37 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră Ora 12 28,73 113,3 3,37 ***
2010 22,00 86,7 -3,37 000



x
28,48 100,0 0,00 Mt.

2009 Seră Ora 16 33,47 117,5 4,98 ***
2010 23,50 82,5 -4,98 000

DL/LSD p=5%                 0,60
DL/LSD p=1%                 0,85
DL/LSD p=0,1%              1,19

5.1.4. Studiul umidităţii relative în seră și câmp în intervalele orare stabilite

Prin centralizarea datelor obţinute referitoare la interacţiunea factorului oră x

mediu x an asupra umidităţii relative  (tabelul 5.84)  avem o imagine de ansamblu a

dependenţei factorilor implicaţi. Umiditatea relativă înregistrează valori situate la

antipozi, însă așa cum era de așteptat, indiferent de factorii mediu sau an, factorul ora 8

prezintă o semnificaţie foarte semnificativ pozitivă.
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Tabelul 5.84
Interacţiunea factorului Oră x Mediu x An asupra umidităţii relative (UR)

Table 5.84
Factor interaction Hour x Environment x Year on the relative humidity

Oră
Hour

Mediu
Environment

An
year

U R (%)
(RH)

% Diferenţa
Difference

Semnificaţia
Significance



x
43,53 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Câmp 2009

51,60 118,5 8,07 ***
Ora 12 34,00 78,1 -9,53 000
Ora 16 45,00 103,4 1,47 ***



x
50,22 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Câmp 2010

60,33 120,1 10,11 ***
Ora 12 43,67 86,9 -6,56 000
Ora 16 46,67 92,9 -3,56 000



x
71,33 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Seră 2009

86,00 120,6 14,67 ***
Ora 12 67,00 93,9 -4,33 000
Ora 16 61,00 86,5 -10,33 000



x
80,00 100,0 0,00 Mt.

Ora 8
Seră 2010

95,00 118,8 15,00 ***
Ora 12 80,00 100,0 0,00 -
Ora 16 65,00 81,3 -15,00 000

DL/LSD p=5%                   0,60
DL/LSD p=1%                   0,83
DL/LSD p=0,1%                1,15

5.2.REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA ANALIZELOR DE LABORATOR

DIN FRUCTELE DE TOMATE

5.2.1.1. Determinarea substanţei uscate solubile pe cale refractometrică

Cantitatea de substanţă uscată solubilă este mai mare în fructele de tomate ale

hibrizilor Menhir (5,12; 5,4 g/100 g.s.p) și Lady Rosa (5,6; 5,24 g/100 g.s.p) recoltate din

etajul II în ambii ani experimentali. Hibridul Abellus a atins valori de 5,2 g/100 g.s.p.

(2009) și 5,32 g/100 g.s.p (2010) la fructele recoltate din etajul III.



16

4.85
4.55

5.2

4.55

5.12
4.7

5.1

5.6

4.9
4.56

4.29

5.32

4.44

5.45.28

4.6

5.24

4.32

0

1

2

3

4

5

6

s.
u.

s.
 g

/1
00

g 
s.

p.
2009/Abellus 2009/Menhir 2009/Lady

Rosa
2010/Abellus 2010/Menhir 2010/Lady

Rosa

Etaj I Etaj II Etaj III

Fig.5.1.Conţinutul de substanţă uscată solubilă(g/100g s.p.)  a hibrizilor studiaţi în seră (2009/2010)
Fig.5.1. Soluble dry substance contant (g/100g s.p.) of hybrids studied in greenhouse (2009/2010)

5.2.1.2.Determinarea masei specifice (Densitatea)

Rezultatele obţinute relevă faptul că în anul 2009, densitatea fructele obţinute pe

etajul II şi III la hibridul Abellus, pe et. I și III la Menhir și et. II pentru Lady Roasa a

depășit media experienţei.

In anul 2010 fructele recoltate de la hibrizii Abellus et. II și III, Menhir et. I, II și

III și Lady Rosa et. II au depasit media experienţei (fig.5.3.).

0.7831

1.1325

0.9004
0.9769

0.762

1.103

0.702

0.935

0.7892
0.8864

1.0285
0.918

1.00760.9943

1.2457

0.9382
1.0265

0.8033

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

g/
cm

3

2009/Abellus 2009/Lady
Rosa

2010/Menhir

Etaj I Etaj II Etaj III

Fig. 5.3. Masa specifică a fructelor de tomate din seră (g/cm3), (2009/2010)

Fig.5.3. Specific mass at tomato fruits from greenhouse (g/cm3), (2009/2010)
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5.2.1.3.Determinarea acidităţii

Determinarea indicelui acidităţii a scos în evidenţă faptul că procentul cel mai

mare în acid malic a fost acumulat în anul experimental 2010 în ambele locaţii în etajul

superior (etajul I), mai expus radiaţiilor solare, descrescând spre etajele inferioare.
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Fig.5.5.Conţinutul de aciditate (%) al fructelor de tomate cultivate în seră (2009/2010)

Fig.5.5. Determination of acidity (%) at tomato fruits grown in greenhouse (2009/2010)

5.2.1.4.Determinarea vitaminei C

Datele obtinute de noi în urma experienţelor efectuate se apropie de limita

inferioară pentru hibrizii cultivaţi în câmp și seră în anul 2009, cea mai mare valoare

obtinându-se în câmp la hibridul Lady Rosa (19,28 mg/100g s.p.), urmat în ordine

descrescatoare de hibrizii Abellus şi Menhir.

In anul 2010, hibrizii studiaţi, cultivaţi în seră, au înregistrat valori apropiate

limitei superioare, respectiv de la 32,5mg /100 g s.p (hibridul Lady Rosa) ajungand la

49,28 mg /100 g s.p (hibridul Menhir), în câmp, valorile cele mai mari au fost înregistrate

în etajul I de hibrizii Menhir și Lady Rosa (47,52 mg acid malic /100 g s.p) urmat de

hibridul Abellus cu 45,76 mg acid malic /100 g s.p.
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Fig.5.7. The Vitamine C (mg/100 g s.p.)  content of tomato fruits cultivated in greenhouse (2009/2010)
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Fig.5.8. The Vitamine C(mg/100 g s.p.) content of tomato fruits cultivated in field (2009/2010)

5.2.3.Dinamica radiaţiei solare măsurate în câmp și sera la frunzele de tomate

Radiaţia solară perpendiculară frunzei (RSPF), radiaţia solară transmisă prin

frunză (RSTF) și radiaţia solară reflectată de frunză (RSRF), în funcţie de momentele

zilei (ora 8, 12 și 16) are diferite valori cu efect determinant asupra fotosintezei;

Valoarea maximă a radiaţiilor solare este la amiază (înălţimea Soarelui este de

900), când radiaţiile cad perpendicular. La temperaturi ridicate (360C înregistrate câmp,
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respectiv 28,90C în seră) și la o umiditate relativă scazută (34% în câmp), procesul de

fotosinteză încetinește (scade progresiv sau se inhibă) şi se declanșează mai accelerat

procesele de transpiraţie și respiraţie, reglându-se astfel temperatura din interiorul plantei.

Dinamica radiației solare măsurate în câmp și sera asupra frunzelor de tomate
Dynamic solar radiation measured in field and greenhouse at tomato leafs
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Fig.5.9.Radiația solară măsurată la nivelul frunzelor de tomate din câmp și seră
Fig.5.9. Solar radiation measured at field and greenhouse tomato leafs leavel

CAPITOLUL VI

CONCLUZII GENERALE

Sintetizând rezultatele obținute privind interacțiunea energiei luminoase, a

influenței temperaturiilor (t0C) și a umidității relative (UR), asupra hibrizilor de tomate la

ore și locații diferite, se pot trage următoarele concluzii:

 interacţiunea factorilor Etaj x Mediu asupra intensităţii radiaţiei solare a avut

influenţe foarte semnificativ pozitive atât în cîmp cât şi în seră. Rezultatele

obţinute denotă faptul că etajul I respectiv vârful plantei este mai expus intensităţii

radiaţiei luminoase, comparativ cu etajul II sau III;.
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 în cazul interacţiunii factorului An x Mediu x Etaj asupra intensităţii radiaţiei

solare, arată că, indiferent de mediul cercetării și factorul etaj pe cei doi ani

experimentali, valorile obţinute au fost asigurate statistic foarte semnificativ

pozitive la cele 3 etaje în anul 2010 atât în câmp cât și în seră și foarte

semnificativ negative pentru anul 2009 la aceeași interacţiune de factori;

 influenţa factorului Oră asupra temperaturii aerului (t0C) (tabelul 5.65) a scos în

evidenţă faptul că, comparativ cu media experienţei (Mt), ora 8 este foarte

semnificativ negativă pe când ora 12, respectiv ora 16 sunt statistic corelate faţă de

martor cu valori foarte semnificativ pozitive;

 limite maxime și minime ale semnificaţiei, respectiv foarte semnificativ pozitive

(2009) și foarte semnificativ negative (2010) au fost și în cazul influenţei

factorului An asupra temperaturii aerului (tabelul 5.66).

 interacţiunea factorului Oră x Mediu asupra umidităţii relative (UR) valorile

obţinute în urma efectuării calculului statistic, factorul ora 8 fiind asigurat foarte

semnificativ pozitiv în ambele locaţii iar factorul ora 12 și ora 16 fiind asugurat ca

foarte semnificativ negativ;

Concluzii privind rezultatele obținute în urma determinărilor calitative asupra

fructelor de tomate:

 temperaturile între 20-300C favorizează acumularea de substanță uscată;

 dimensiunea fructelor, fructele fiind mai mici substanța uscată solubilă este mai

concentrată, totodată neexcluzând și particularităţile fiziologice ale hibrizilor;

 intensitatea radiaţiei solare cu valori mai mari din anul 2009 și 2010 înregistrate în

câmp a dus la acumulari mai mari de substanță uscată.

 factorii temperatură (t0), UR și IRS au influenţă favorabilă în ceea ce priveste

densitatea (masa specifică);

 indicele acidităţii a scos în evidenţă faptul că procentul cel mai mare în acid malic

a fost acumulat în anul experimental 2010 în ambele locaţii în etajul superior

(etajul I), mai expus radiaţiilor solare, descrescând spre etajele inferioare, acest

rezultat ne duce la concluzia că acumularea de acid malic este influenţat de

intensitatea radiaţiei solare;
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Rezultate privind dinamica radiaţiei solare măsurate în câmp și sera la frunzele de

tomate:

 creșterea radiaţiei luminoase se face progresiv de la primele ore ale dimineţii

ajungând la un maxim la orele amiezii, astfel, fotosinteza crește rapid în intensitate

odată cu creșterea intensitaţii luminoase și a creșterii temperaturii;

 valoarea maximă a radiaţiilor solare este la amiază (înălţimea Soarelui este de

900), când radiaţiile cad perpendicular pe suprafața solului.
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