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Introducere

Ameliorarea contemporană demonstrează necesitatea creării liniilor, soiurilor şi 
hibrizilor cu rezistenţă ecologică înaltă. Importanţa ameliorării adaptive în crearea 
soiurilor care îmbină rezistenţa la factorii stresogeni cu productivitatea înaltă a 
fructelor este recunoscută de mulţi cercetători [4, 6, 11,13,15] . Conform cercetărilor 
realizate de Danilov Jivco [3], în Bulgaria o atenţie deosebită se acordă rezistenţei 
soiurilor şi liniilor de tomate la factorii extremali ai mediului, îmbinării potenţialului 
înalt al productivităţii cu rezistenţa ecologică. Н.Н. Балашова [2] consideră că există o 
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corelaţie strânsă între rezistenţa la patogeni şi factorii abiotici ai mediului. Selectarea în 
baza rezistenţei la un cingur factor micşorează potenţialul formei selectate. 

Răspândirea largă a soiurilor înalt productive create în Moldova este frânată de 
condiţiile biotice şi abiotice, speci ce acestei zone. De acea, se acordă o deosebită 
atenţie problemei îmbinării potenţialului productiv cu rezistenţa ecologică [1, 9, 10]. 
Crearea soiurilor şi hibrizilor noi, care ar dispune de capacitatea de a încolţi în condiţii 
de câmp, este actuală în legătură cu problema micşorării cheltuielilor energetice pentru 
creşterea răsadului şi extinderea perioadei de coacere a fructelor în câmp. Cercetările 
efectuate anterior [1, 8], au arătat că genofondul tomatelor de cultură constituie o sursă 
bogată de gene care determină rezistenţa tomatelor la temperaturi joase pozitive. 

Scopul cercetărilor în perioada anilor 2006-2008 a fost selectarea formelor de tomate 
rezistente la frig din combinaţiile hibride intraspeci ce, evaluarea lor în baza unui 
complex de caractere utile, evidenţierea celor mai valoroase linii pentru transmitere la 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova şi promovare 
în producţie.

Material şi metode

În calitate de material de studiu au fost utilizate 8 linii de tomate selectate din 
diferiţi hibrizi intaspeci ci. Evaluarea rezistenţei la frig a liniilor de tomate a fost 
efectuată după metoda VIR [16]. În acest scop pentru determinarea rezistenţei la frig, 
pentru  ecare formă au fost folosite câte două cutii Petri cu câte 50 seminţe în  ecare, 
care au fost puse în camera - frigider „KBK-250” la temperatura de 100 C, menţinute 
timp de 21 zile, alte două cutii cu acelaşi număr de seminţe au fost puse în termostat la 
temperatură optimă (250 C) pentru 4 zile (varianta control). După expirarea termenelor 
a fost determinată viabilitatea seminţelor şi calculată rezistenţa la frig după formula: 

P= A/B x 100%,

în care:  A-germinaţia seminţelor la temperatura de 100 C, 
  B - germinaţia seminţelor la temperatura de 250 C (martor). 

Formele selectate conform rezistenţei la frig, au fost semănate direct în sol pe 
teren neprotejat. Cultivarea tomatelor a fost efectuată conform tehnologiei aplicate în 
Moldova. Descrierea morfo - biologică a fost efectuată după descriptorul „UPOV” [12] 
şi „Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов” [14]

Rezultate şi discuţii

Din combinaţiile hibride intraspeci ce Prizior x Preliudia, Nistru x Uspeh, Potoc 
x Cambelle 22, Noviciok x Iuliana, Uspeh x L-325 au fost selectate forme rezistente 
la frig descrierea morfologică a cărora este expusă mai jos. Datele prezentate în 
tabelul 1 indică că formele selectate se deosebesc după tipul de creştere, înălţimea 
plantelor, forma şi culoarea fructului necopt. După tipul de creştere, liniile sau plasat 
în trei clase: determinante (L-131, L-a33, L-137, L-138), semindeterminante (L-134, 
L-135), indeterminante (L-132). Înălţimea plantei, independet de condiţiile de creştere 
şi tipul de creştere a variat de la 40,0 cm până la 140 cm. Forma fructului este derivata 
raportului dintre lungimea (L) şi diametrul (D) acestuia. După cum arată datele din 
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tabel, la liniile cercetate fructele sunt rotunde, piriforme sau pruneforme. Un caracter 
important de care depinde mult valoarea fructelor marfă este grosimea pericarpului. 
Mărimea şi variabilitatea indicelui sunt recomandate pentru a   luate în consideraţie 
la crearea soiurilor pentru cultivarea mecanizată. Se consider [7] că soiurile intensive 
trebuie să dispună de o grosime a pericarpului mai mult de 0,2 cm. Datele din literatură 
[4, 5] denotă o variabilitate genotipică mare a caracterului dat. Este un caracter 
morfologic ce ţine de calităţile marfă ale recoltei tomatelor şi satisfac anumite cerinţe 
ale consumatorului. Formele evaluate în baza acestui caracter s-au încadrat în limitele 
0,5....0,9 cm. Un interes deosebit îl prezintă formele cu tufă compactă 137 şi 138 la care 
poate   cu succes utilizată recoltarea mecanizată (Fig. 1). Fructele acestor forme sunt 
tari şi lipseşte pata verde la baza fructului. Pedicelul fructului la liniile 132 şi 133 este 
fără articulaţie geniculată. Coacerea este concomitentă şi uniformă.

Tabelul 1. Caracteristica morfologică a liniilor perspective de tomate

Combinaţii 
hibride

Tipul de 
creştere

Înălţimea 
plantei, cm

Forma 
fructului 

Culoarea fruc-
tului necopt

Grosimea peri-
carpului, cm

131 Prizior x 
Preliudia

determnat 60,0-65,0 rotundă verde 0,5-0,7

132 F
7 
(Nistru x 

Uspeh) 100Gr 
indeterminat

70,0-72,0
piriforme verde 0,7-0,9

133 F
7 
(Nistru x 

Solearis)
determinat 55,0-60,0 pruneforme albicioasă

0,7-0,8

134
F

7 
(Potoc x

Campbelle
semi-

determinantă
62,0-65,0 rotundă verde 0,5-0,8

135
F

7 
(Novicioc 

x Iuliana) 
semi-

determinantă
130-140

piriforme 
verde

0,6-0,8

136
F

7  
(Novicioc 

x Iuliana) 
determinat 58,0-64,0

pruneformă 
albicioasă 0,6-0,9

137
F

7 
 (Uspeh x 
L-325) 

determinat 40,0-46,0 rotundă albicioasă 0,6-0,9

138 F
7  

(Uspeh x 
L-325)

determinat 47,0-48,0 rotundă Verde-deschis 0,7-0,9

Datele privind evaluarea perioadelor interfazice şi a perioadei de vegetaţie la 
tomate, sunt prezentate în tabelul 2. Ca rezultat al observaţiilor fenologice efectuate pe 
parcursul perioadei de vegetaţie la liniile studiate n-au fost evidenţiate diferenţe mari 
atât între perioadele interfazice, cât şi a perioadei de vegetaţie. Toate liniile prezintă o 
precocitate înaltă şi sunt clasate în prima grupă de precocitate, la care numărul de zile 
de la apariţia plantulelor în masă până la începutul coacerii în medie pe 3 ani este mai 
mică de 105 zile (tab.2). De menţionat, că anul 2007 a fost ne speci c pentru Moldova: 
temperaturile înalte care au depăşit limita de 450 C, au dus la micşorarea perioadei de 
vegetaţie practic cu o săptămână la toate liniile.

Evaluarea tomatelor în baza rezistenţei la frig, prezentată în  gura 2 denotă, că 
liniile 132,134,135,137 şi 138 manifestă o rezistenţă sporită la frig. Un potenţial 
înalt de rezistenţă a fost înregistrat şi la linia 131, media căreea pe trei ani a fost 
la nivel de 73,3%. 
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  L-138   L-137

L-135

Fig. 1 Linii perspective de tomate rezistente la frig.

Tabelul 2.Variabilitatea fenotipică a perioadelor interfazice la tomate.

Apariţia plantulelor 
în masă-inceputul

în oririi

Începutul în oririi-
începutul coacerii

Perioada de 
vegetaţie

131 55 48 53 52 48 44 47 46,3 103 92 100 98,3

132 59
48 55 54 46 42 47 45,0 105 90 102 99,0

133 54 51 53 52,7 47 43 44 44,7 101 94 97 97,3

134 59 51 54 54,7 45 44 49 46,0 104 95 103 100,7

135 55 49 56 53,3 47 43 45 45,0 102 92 101 98,7

136 55 49 56 53,3 48 43 46 45,7 103 92 102 68,6

137 62 50 56 56,0 44 45 47 45,3 106 95 103 101,3

138 59 48 54 53,7 45 46 49 47,7 104 94 103 100,3

martor 
Nota

54 48 51,0 49 44 46,5 103 92 - 97,5

martor
Peto 95

- - 49 49 - - 45 49 - - 94 94
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Fig. 2. Evaluarea 
liniilor de tomate după 
rezistenţa la frig.
1.L-131; 2. l-132; 3. L-133; 
4.L-134; 5. L-135; 6. L-136; 
7. L-137; 8. L-138; 9. Nota 
( martor)

Tabelul 3. Caractere de producţie ale linilor de perspectivă, rezistente la frig.

Recolta,t/ha
Cota fructelor        

marfă
Masa fructului,g.

131 41,7 31,5* 60,4* 44,5 97 94,0 90,0 94 119 87,6 101 102,5

132 48,9* 27,5* 54,7 43,7 97,2 87,8 86,8 91 56,8 60,6 46,0 54,5

133 49,9* 22,4 55,9 42,7 99,2 87,5 85,3 91 66,5 79,7 65,0 70,4

134 50,2* 19,9 46,6 38,9 95,8 95,4 86,5 93 155 140,3 121 138,8

135 48,5* 27,8* 63,0* 46,4 94,1 95,3 80,5 90 55,0 49,9 45,6 50,2

136 52,3* 27,6* 53,5 44,5 96,7 90,9 79,3 89 65,7 62,6 48,0 58,8

137 44,2 26,0 54,3 41,5 98,8 97,4 86,5 94 100 96,2 77,0 91,1

138 49,5* 25,3 52,9 42,6 98,5 98,3 83,1 93 102 100,8 87,6 96,8

martor 
Nota

38,2 25,4 - 31,8 99,2 75,3 87,2 87 105 108,3 - 106,6

martor 
Peto 95

- - 54,4 - - - 87,3 - - - 64,7 -

DL
05 

5.8 t/ha 1.0 t/ha 3,9 t/ha

Condiţiile climatice ale anului 2007 au fost extrem de nefavorabile. Seceta şi 
temperaturile înalte de 35-45o C (la suprafaţa solului  ind mai înalte de 55o C), care 
au durat pe întreaga perioadă de vegetaţie, au condus la micşorarea considerabilă a 
recoltei. 

Sporuri pozitive, asigurate statistic, la producţia totală au fost înregistrate la 
majoritatea liniilor create în Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (tab.3), cu 
excepţia liniei 133 care în anul 2007 a fost sub nivelul standardului, iar liniile 134 şi 138 
în 2008 au cedat soiului standard Peto 95. În baza cotei fructelor marfă, liniile se a ă 
la nivelul soiurilor standarde ori este mai mare. Se evidenţiază în mod deosebit liniile: 
131,133,135 şi 136, care au realizat sporuri semni cative de producţie. În rezultatul 
testărilor în decurs de 3 ani în culturi comparative de concurs, L-131 a fost transmisă la 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante sub denumirea de soi Tomiş ( g.3), 
care a trecut cu succes testările şi în 2011 a fost omolologat în Moldova.
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Soiul are tufă determinantă, fără ştamb, bine dezvoltată cu 5-6 lăstari de rod. 
Lungimea lăstarului principal este de 60-65 cm, primele internoduri au 2,0 cm, iar 
următoarele - 5,0...6,0 cm. 

Frunzele sunt obişnuite, de 25-30 cm lungime, cu 7 segmente mari de 7-8 cm 
lungime, la rândul lor sectate în 2-3 segmente mai mici, cu gofraţie mijlocie, de culoare 
verde închis. Poziţia frunzelor faţă de axul central - orientate în jos.

Florile sunt mari cu diametru mai mare de 2,5cm, deschise complet cu 5-6 petale, 
sepalele mai lungi decât petalele. In orescenţa este simplă din 5-6  ori, mai rar 
semicompusă. Prima in orescenţă apare după al 5-6 nod, următoarele - după 1-2.

Fructele sunt mari - de 100-115 g, rotunde. Cele necoapte sunt verzi cu o pată verde 
slab pronunţată la baza fructului, cele coapte au culoarea roşie uniformă. Pedicelul 
fructului - fără articulaţie geniculată. Numărul de loge - 3-4, numărul de seminţe în 
fructe - mai mult de 100. La creşterea prin seminţe durata perioadei de vegetaţieeste - 
95...105 zile.

Fig. 3. Soiul Tomiş

Fructele conţin substanţe uscate 4,0-5.8%, zahăr - 4.5...4.7%, vitamina C 22.0...51 
mg/%, aciditate 0,53...0.60%. Recolta generală - 48.0...60.0 t/ha, recolta marfă - 
45.0...54.0 t/ha. Îmbină armonios productivitatea, proprietăţile gustative înalte cu 
rezistenţa la frig în faza de germinare a seminţelor în perioada apariţiei plantulelor, de 
acea se recomandă de cultivat şi prin seminţe.

Concluzii

1. Liniile evaluate se deosebesc după tipul de creştere, înălţimea plantelor, forma şi 
culoarea fructului necopt, recolta generală şi cea marfă.

2. Analiza formelor de tomate după rezistenţa la frig a permis evidenţierea liniilor 
înalt rezistente L-132, L-134, L-135, L-137, L-138. Ele sunt perspective şi pot   utilizate 
în ameliorare ca surse genetice de rezistenţă la temperaturi scăzute.

3. Ameliorarea tomatelor în baza rezistenţei la frig a fost e cientă, ca rezultat  ind 
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creat un soi nou de tomate Tomiş care îmbină armonios productivitatea, proprietăţile 
gustative înalte cu rezistenţa la frig în faza de germinare a seminţelor şi în perioada 
apariţiei plantulelor.

4. Liniile L-132, L-135, L-137, L-138 îmbină rezistenţa la frig cu productivitatea 
înaltă şi merită a   incluse în programele de ameliorare pentru obţinerea soiurilor înalt 
productive şi adaptate la condiţiile Republicii Moldova.
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