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REZUMAT 

În ultimele decenii, poluarea mediului, chimizarea legumiculturii şi modernizarea industriei alimentare prin folosirea substanţelor de 

adaos creează o nouă dimensiune asupra problemei alimentaţiei raţionale, cu implicaţii directe asupra sănătăţii omului. 

Substanţele biostimulatoare utilizate în experimentele prezentate au fost Bionat 2, Bionex, Elstim, Elrom şi Fosfertil, acestea fiind 

aplicate sub formă de fertilizări foliare pe parcursul perioadei de vegetaţie. Producţiile medii obţinute pe unitatea de suprafaţă în 

cazul hibridului Belladonna F1 fertilizat cu substanţele bioactive în combinaţie cu Fosfertil se detaşează foarte semnificativ faţă de 

martor ( x exp.), diferenţele relative fiind de peste 127%. Se recomandă aplicarea a patru fertilizări foliare la interval de 15 zile 

pentru a asigura nivelul optim de fertilizare pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturii de ardei gras în câmp. 

 

ABSTRACT 

In the last decades, the environment polluation, the use of chemicals, and the improvement of food industry using additional 

substances create new dimensions in this with direct impact on human health. The obtained mean yields per surface unit in case of 

Belladonna F1 hybrid fertilized with Bionat 2, Bionex, Elstim and Elrom and associated with Fosfertil product registered significant 

differences comparing the control ( x exp.), over 127%. The performed researches allowed us to recommend the use of four foliar 

fertilizations at time intervals of 15 days, in order to insure the optimal fertilization level during the vegetation period of sweet 

pepper cultivated in field conditions. 

 

Cuvinte cheie: ardei gras, cantitatea şi calitatea producţiei, substanţă bioactivă, condiţii de câmp 

Keywords: bell pepper, quality and quantity yield, bioactive substance, field conditions 
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1. INTRODUCERE 

Sistemul biologic de cultură a legumelor are în vedere 
următoarele aspecte: obţinerea legumelor cu însuşiri 
organoleptice superioare; ameliorarea însuşirilor solului; 
intensificarea activităţilor microbiologice din sol; protecţia 
mediului înconjurător; valorificarea producţiei la preţuri mai 
ridicate faţă de cele ale produselor din cultura convenţională; 
stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta de produse şi, 
nu în ultimul rând, folosirea mai puţin intensivă a solului, în 
vederea reducerii fenomenului de oboseală. 

Din studiile de piaţă realizate în ultimii ani se 
evidenţiază exigenţa tot mai ridicată a consumatorilor, 
pentru produsele legumicole pe care le cumpără. Calitatea 
produselor agricole şi, îndeosebi, a celor legumicole, în 
contextul actual al României, presupune schimbarea 
mentalităţii producătorilor, introducerea pe scară largă a 
unor tehnologii de vârf care să asigure obţinerea 
cantităţilor necesare pieţei şi verificarea principalilor 
indicatori prevăzuţi în standardele de calitate. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul biologic utilizat a fost alcătuit din doi hibrizi de 
ardei gras, şi anume Albatros F1 şi Belladonna F1, care au fost 
experimentaţi la Baza Didactică a U.S.A.M.V.B. Timişoara. 
Experienţa a fost de tip polifactorial, iar modul de aşezare a 
variantelor experimentale s-a realizat după metoda blocurilor 
randomizate cu patru repetiţii. 

• Factorul A (hibridul) cu 2 graduări: a1 – Albatros F1; 

a2 – Belladonna F1.  

• Factorul B (substanţa bioactivă) cu 10 graduări: b1 – 

Martor – Ferticare 24-8-16 – 0,2%; b2 – Bionat 2 –  

2,0 l/ha; b3 – Bionex – 1,5 l/ha; b4 – Elstim – 2,5 l/ha; b5 – 

Elrom – 1,5 l/ha; b6 – Fosfertil – 5,0 l/ha; b7 – Bionat 2 – 

2,0 l/ha + Fosfertil – 5,0 l/ha; b8 – Bionex – 1,5 l/ha + 

Fosfertil – 5,0 l/ha; b9 – Elstim – 2,5 l/ha + Fosfertil –  

5,0 l/ha; b10 – Elrom – 1,5 l/ha + Fosfertil – 5,0 l/ha. 

Aplicarea substanţelor bioactive s-a realizat în două etape 

la interval de 15 zile. 

Datele experimentale obţinute au fost prelucrate după 

metodele statistico-matematice curente, iar cele de 

producţie s-au calculat şi interpretat după metoda analizei 

varianţei. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

Capacitatea de producţie a unui cultivar este 

determinată de însuşirile fiziologice şi de caracterele 

morfologice. Din punct de vedere economic, potenţialul de 

producţie reprezintă nivelul maxim de biomasă utilă pe 

care planta poate să-l realizeze în condiţii optime de 

creştere şi dezvoltare (climat, apă, nutriţie) şi într-un 

mediu liber de boli şi dăunători. 

În acest sens, s-au făcut determinări privind greutatea 

fructelor pe variantele experimentale, valorile medii 

estimative obţinute fiind prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Valori medii estimative privind greutatea fructelor [g], 

obţinute la hibrizii de ardei gras experimentaţi în câmp (Baza Didactică Timişoara – 2006) 

Factorul A 

(hibridul) 

Factorul B (substanţa bioactivă) 

b1 b2 b3 b4 b5
 

b6 b7 b8 b9 b10 

a1 85,6 98,6 89,5 116,1 93,1 119,7 126,0 120,2 129,2 121,4 

a2 129,9 135,3 132,3 137,1 134,0 138,0 152,1 143,6 154,2 149,6 

 
Analizând datele experimentale prezentate în tabelul 1, 

se observă următoarele: 
- în cazul aplicării unui număr de două fertilizări 

foliare cu produsul Ferticare 24-8-16 în concentraţie de 
0,2%, greutatea medie a fructelor a oscilat între 85,6 g, în 
cazul hibridului Albatros F1, şi 129,9 g, la Belladonna F1; 

- hibridul de ardei gras Albatros F1 realizează fructe cu 
greutatea medie de peste 100 g în cazul utilizării 
biostimulatorilor de sinteză şi în combnaţie cu produsul 
Fosfertil; 

- comparativ, în cazul hibridului Belladonna F1, greutatea 
medie a fructului este de peste 140 g în situaţia utilizării 
combinate a biostimulatorilor cu produsul Fosfertil. 

Influenţa aplicării substanţelor bioactive asupra 
potenţialului de producţie al hibrizilor de ardei gras poate 
fi valorificată separat (tabelul 2) sau prin interacţiunea 
dintre factorii experimentali analizaţi (tabelul 3). 

Referitor la rezultatele experimentale prezentate în 
tabelul 2, putem concluziona următoarele: 

- în cazul aplicării celor două fertilizări foliare cu 
substanţele bioactive Elstim, Fosfertil şi Bionex, diferenţele 
de producţie faţă de martor (Ferticare 24-8-16 – 0,2%) 
sunt distinct semnificative; 

- utilizarea substanţelor stimulatoare Bionat 2, Elstim 
şi Elrom în combinaţie cu Fosfertil duce la realizarea unor 
producţii medii foarte semnificative, diferenţele faţă de 
varianta martor de fertilizare fiind de peste 14 t/ha. 

Datele experimentale privind producţia medie de fructe 
realizată pe unitatea de suprafaţă în cazul hibrizilor de 
ardei gras studiaţi sunt prezentate în tabelul 3, martorul 
fiind reprezentat de media estimativă a producţiei obţinute 
la cei doi hibrizi în cazul fertilizării cu Ferticare 24-8-16. 

Din datele prezentate în tabelul 3 se observă că hibridul 
Belladonna F1 realizează producţii foarte semnificative în 
cazul combinării substanţelor bioactive cu produsul Fosfertil, 
aplicat în două fertilizări foliare la interval de 10-15 zile. 

Comparativ, efectul interacţiunii dintre hibrid şi substanţa 
bioactivă utilizată în realizarea producţiei la ardeiul gras în 
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câmp evidenţiază diferenţe foarte semnificative faţă de 
martor în situaţia aplicării unui număr de două fertilizări 

foliare la interval de 15 zile, valorile medii estimative 
oscilând între 71,1 t/ha (a2b8) şi 76,4 t/ha (a2b9). 

 

Tabelul 2. Valori medii estimative ale producţiei obţinute pe unitatea de suprafaţă, în cazul hibrizilor de ardei gras experimentaţi  
în câmp (influenţa separată a hibridului şi substanţei bioactive asupra producţiei) (Baza Didactică Timişoara – 2006) 

Factorul A 
(hibridul) 

Factorul B (substanţa bioactivă) Prod. 
medie 
[t/ha] 

Prod. 
relativă 

[%] 

Diferenţa 
[t/ha] 

Semnific. 
b1 b2 b3 b4 b5

 
b6 b7 b8 b9 b10 

a1 47,2 54,3 49,3 64,0 51,3 65,9 69,4 66,2 71,2 66,9 60,57 93,07 -4,51 - 

a2 64,1 67,0 65,5 67,9 66,3 68,3 75,3 71,1 76,4 74,1 69,60 106,94 4,52 - 

Prod. medie 
[t/ha] 

55,65 60,65 57,40 65,95 58,80 67,10 72,35 68,65 73,80 70,50 
65,08 100,00 0,00 Martor 

Prod. relativă 
[%] 

100,00 108,98 103,14 118,50 105,66 120,57 130,00 123,36 132,61 126,68 
    

Diferenţa 
[t/ha] 

- 5,00 1,75 10,30 3,15 11,45 16,70 13,00 18,15 14,85 
    

Semnificaţia Martor - - ** - ** *** ** *** ***     

Notă: DL5% = 7,37 t/ha; DL1% = 10,05 t/ha; DL0,1% = 13,21 t/ha. 

 
Tabelul 3. Valori medii estimative ale producţiei obţinute pe unitatea de suprafaţă în cazul hibrizilor de ardei gras experimentaţi  

în câmp (efectul interacţiunii dintre hibrid şi substanţa bioactivă în realizarea producţiei) (Baza Didactică Timişoara – 2006) 

Varianta 
(combinaţia) 

Producţia 
medie 
[t/ha] 

Producţia 
relativă 

[%] 

Diferenţa 
[t/ha] 

Semnificaţia 
Varianta 

(combinaţia) 

Producţia 
medie 
[t/ha] 

Producţia 
relativă 

[%] 

Diferenţa 
[t/ha] 

Semnificaţia 

a2b9 76,4 137,4 20,8 *** a1b8 66,2 119,0 10,6 * 

a2b7 75,3 135,4 19,7 *** a1b6 65,9 118,5 10,3 * 

a2b10 74,1 133,2 18,5 *** a2b3 65,5 117,8 9,9 * 

a1b9 71,2 128,0 15,6 *** a2b1 64,1 115,2 8,5 * 

a2b8 71,1 127,8 15,5 *** a1b4 64,0 115,1 8,4 * 

a1b7 69,4 124,8 13,8 ** x exp. 55,6 100,0 - Martor 

a2b6 68,3 122,8 12,7 ** a1b2 54,3 97,6 -1,3 - 

a2b4 67,9 122,1 12,3 ** a1b5 51,3 92,2 -4,3 - 

a2b2 67,0 120,5 11,4 ** a1b3 49,3 88,6 -6,3 - 

a1b10 66,9 120,3 11,3 ** a1b1 47,2 84,8 -8,4 ○ 

a2b5 66,3 119,2 10,7 *      

Notă: DL5% = 7,17 t/ha; DL1% = 10,83 t/ha; DL0,1% = 14,31 t/ha. 

 

4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Pe baza rezultatelor experimentale obţinute cu privire 
la influenţa unor substanţe bioactive asupra producţiei şi 
calităţii la ardeiul gras cultivat în câmp, putem desprinde 
următoarele concluzii şi recomandări: 

- greutatea medie a fructelor în cazul utilizării celor 
cinci substanţe bioactive a oscilat între 85,6 g (a1b1) şi 
154,2 g (a2b9); 

- în cazul utilizării substanţelor bioactive combinat cu 
Fosfertil (5,0 l/ha), greutatea medie a fructelor a oscilat 
între 120,2 g (a1b8) şi 154,2 g (a2b9); 

- analizând influenţa separată a hibridului şi 
substanţelor bioactive, precum şi efectul interacţiunii între 
cei doi factori experimentaţi asupra producţiei, se observă 
diferenţele de producţie foarte semnificative în cazul 
utilizării combinate a fertilizanţilor foliari cu produsul 
Fosfertil; 

- producţiile medii obţinute pe unitatea de suprafaţă în 
cazul hibridului Belladonna F1 fertilizat cu substanţele 
bioactive Bionat 2, Bionex, Elstim şi Elrom, în combinaţie 

cu Fosfertil, se detaşează foarte semnificativ faţă de 

martor ( x exp.), diferenţele relative fiind de peste 127%; 

- recomandăm aplicarea unui număr de patru fertilizări 

foliare la interval de 15 zile pentru a asigura nivelul optim 

de fertilizare pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturii 

de ardei gras în câmp. 
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