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Abstract 

 

Research conducted during 2016-2021 at Research and Development Station for Plant 

Culture on Sandy Soils Dăbuleni, Romania, on the conservation of biodiversity of traditional 

cowpea plant resources has shown a great variability of biological and morphological 

characteristics that can be used in the future in the process of breeding existing varieties.     

A number of 130 cowpea genotypes (Vigna unguiculata L. Walp) were studied, during which 

the vegetation period took place during 84-116 days, in conditions of an average air 

temperature of 22.51°C. The grain production obtained in the germplasm collection in 

cowpea was between 928.6-3164.3 kg/ha, with an average of 2239.3 kg/ha, being marked 

significantly positively correlated with the number of pods per plant (r = 0.651**) and 

distinctly significant negative with disease resistance (r = -0.376
00

). The type of plant growth 

allows the selection and use of cowpea biotypes in the process of plant improvement 

depending on the desired variety. 

 Out of the total of 130 genotypes studied, 46.9% allow the selection for obtaining 

varieties for grains, 33.1% allow the selection of cowpea genotypes for fodder, and 20% 

allow the selection for obtaining genotypes for green manure. Due to the biological 

properties of the plant, regarding the increased resistance to drought and the reduced 

requirements for soil fertility, cowpea can be a good alternative for growing beans and 

soybeans, plants very sensitive to stressors in areas with excessive drought. In this sense, the 

analysis of the physiological behavior of four cowpea genotypes (Jiana, Aura 26, Ofelia, 

Doljana) underlined a diurnal variation of the physiological processes, in the conditions of 

recording, at the level of the leaf, some temperatures of 32.8-33.1°C (at 9 o'clock), 39.8-40°C 

(11:30 o'clock) and 45.1-46.4°C (15:30 o'clock) and an active solar radiation between      

1290-1760 µmol/m
2
/s. Thus, a distinctly significant correlation was established between 

photosynthesis and solar radiation, which shows the tendency to decrease the intensity of 

photosynthesis with the increase of solar radiation over the value of 1600 µmol/m
2
/s. The 

degree of opening of the stomata is an important indicator of the response of plants to 

thermohydric stress, and the results obtained in cowpea showed that the variation of 

stomatal conductance, in the range 0-0.19 mol H2O/m
2
/s, directly influenced the rate of 
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photosynthesis (0.20-21.5 µmol CO2/m
2
/s) and the rate of foliar transpiration (0.36-4.2   

mmol H2O/m
2
/s). The statistical analysis of the obtained results highlighted the distinctly 

significant positive correlation of the stomatal conductance with the photosynthesis process 

(r = 0.935**) and with the foliar transpiration process (r = 0.663**). 

 

Cuvinte cheie: secetă, germoplasmă la fasoliță, biologie, productivitate, tip de creștere al plantei.  

Keywords: drought, cowpea germplasm, biology, productivity, type of plant growth. 

 

INTRODUCERE 
 

Valorificarea solurilor nisipoase din sudul Olteniei presupune un sistem de agricultură 

specific, raţional şi integrat, cu plante mai puţin pretenţioase faţă de fertilitatea solului şi 

tolerante la factorii stresanţi, care să asigure profitabilitate şi protecţia mediului 

înconjurător (Marinică, 1994; Drăghici, 2018; Paraschivu și Cotuna, 2021), printre care se 

numără și fasolița. Originară din Africa Centrală, fasoliţa (Vigna unguiculata L. Walp) 

este o plantă leguminoasă, care, datorită particularităţilor biologice şi morfologice 

deosebite (sistem radicular foarte puternic, cu o mare putere de absorbţie, strat ceros pe 

frunze), poate valorifica foarte bine terenurile slab productive din categoria solurilor 

nisipoase, având o toleranță ridicată la condiţiile de stres termic și hidric (Sinclair și 

colab., 2015; Abe și colab., 2015; Egashira și colab., 2016; Sánchez-Navarro și colab., 

2021). Fiind o plantă leguminoasă, fasolița își formează pe rădăcini numeroase nodozități, 

în care se dezvoltă bacterii simbiotice din genul Rhizobium, care fixează azotul 

atmosferic (Eliade și colab., 1975; Ndungu și colab., 2018). Bacteriile din genul 

Rhizobium, care se formează în nodozitățile de pe rădăcina plantei de fasoliță au 

capacitatea de a stimula rezistența la secetă (Oliveira și colab., 2017). Calitatea 

producției, reliefată printr-un conținut bogat în nutrienți esențiali de tip vegetal, cum ar fi 

carbohidrații, fibrele, mineralele și vitaminele, o recomandă ca alternativă/supliment 

sănătos, cu costuri reduse, la proteinele animale (Nunes și colab., 2022; Ciurescu și 

colab., 2022). Competiţia intraspecifică dintre plante, care se desfăşoară în cursul 

dezvoltării sistemului foliar şi a sistemului radicular al plantei de fasoliță, arată că se realizează 

creşteri mai mari de biomasă energetică pe măsură ce planta este cultivată într-un areal 

cât mai asemănător cu cel de origine (Ajeigbe și colab., 2010; Ishiyaku și Aliyu, 2013). 

Ținând cont de cerințele plantei față de temperatură, România se află, din punct de vedere 

geografic, la limita nordică de favorabilitate a culturii de fasoliță (Zăvoi, 1967). Totuși, în 

zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, se creează un microclimat favorabil creșterii și 

dezvoltării plantei în condiții optime, motiv pentru care această cultură a rezistat în 

această parte a țării unde alte leguminoase pentru boabe, în special fasolea și soia, dau 

rezultate nesatisfăcătoare. Din acest punct de vedere, fasolița poate constitui o alternativă 

bună la culturile de fasole pentru boabe şi soia, plante foarte sensibile la factorii stresanţi 

din zonele cu secetă excesivă (Gheorghe și colab., 2009; Matei și colab., 2015; Drăghici 

și colab., 2018). Asigurarea progresului genetic în agricultură porneşte de la evaluarea 

resurselor de germoplasmă existente şi specificitatea acestora pentru o anumită zonă 

(Zăvoi, 1967; Demmoy, 1989; Baudoin şi Marechal, 1990).  

Pentru promovarea unui sistem de agricultură durabilă pe aceste terenuri, alegerea 

speciei și soiului cu adaptabilitate ridicată la condiţiile vitrege de climă şi sol, se impune 
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ca o necesitate în obţinerea de producţii ridicate, sigure şi stabile în zonele afectate de 

secetă (Drăghici și colab., 2016).  

 

MATERIAL ŞI METODE 

 

Cercetările s-au efectuat ȋn perioada 2016-2021, la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, localizată în sudul Olteniei din România, 

asupra unei colecţii de germoplasmă care a cuprins 130 genotipuri de fasoliţă (Vigna 

unguiculata L. Walp), colectate din ţară și străinătate (tabelul 1). 
 

 

Tabelul 1 

Germoplasma de fasoliță studiată în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei, România  

(Cowpea germplasm studied under the conditions of sandy soils in southern Oltenia, Romania) 

 

Nr. 

crt. 
Genotip 

Nr. 

crt. 
Genotip 

Nr. 

crt. 
Genotip 

Nr. 

crt. 
Genotip 

Nr. 

crt. 
Genotip 

1 Jiana 27 31-6/3-1 53 31-C1-3a 79 25-A2-1 105 25-C2-5 

2 Aura 26 28 31-E2-2 54 31-E-4a 80 25-A2-2 106 25-C2-6 

3 Ofelia 29 31-C1-3 55 31-E2-2b 81 25-A2-3 107 25-D1-1 

4 Doljana 30 31-E5 56 31-A1-1a 82 25-A2-4 108 25-D1-2 

5 32-D4-2 31 31-D4 57 31-D-4a 83 25-A2-6 109 25-D1-3 

6 32-D1-2a 32 31-A1-1 58 31-E2-1a 84 25-B1-1 110 25-D1-4 

7 27-6/3-2 33 31-E2 59 31-C3-1 85 25-B1-2 111 25-D1-5 

8 31-E4 34 31-E2-1a 60 31-E-4d 86 25-B1-3 112 25-D1-6 

9 32-D3 35 31-B2 61 32-D3-2 87 25-B1-4 113 25-D2-1 

10 31-A3-1 36 27-8/1-1 62 32-A1-2b 88 25-B1-5 114 25-D2-2 

11 33-B3-2 37 27_6/2 63 32-E1-1a 89 25-B1-6 115 38-B2 

12 27-B3 38 27_2 64 27-3/2-2 90 25-B2-1 116 7_3/1 

13 27_7 39 27_2/1 65 31-B3 91 25-B2-2 117 32-D1-3 

14 27_3/1 40 27-B-3a 66 27_3/1 92 25-B2-3 118 33-B6 

15 32-D8 41 27-B3-b 67 27_1 93 25-B2-4 119 D2-3a 

16 34-D6 42 31-E1 68 33-A-2 94 25-B2-6 120 D3-5 

17 34-D6-a 43 27-8/1-1a 69 T20 95 25-C1-1 121 D4-1 

18 23-A2 44 27-1/3-2 70 27-A2 96 25-C1-2 122 D4-4 

19 27-A5-1 45 27-6/2a 71 31-B1 97 25-C1-3 123 D5-3 

20 27-3/1-2 46 27-D2 72 31-B3-1 98 25-C1-4 124 D2-b/93 

21 27-A5-1a 47 27-3/a 73 25-A1-1 99 25-C1-5 125 D3/93 

22 7_6/2 47 27-D-2a 74 25-A1-2 100 25-C1-6 126 China T1 

23 27_3/2 49 27-B-3a 75 25-A1-3 101 25-C2-1 127 China T2 

24 27-A4 50 32-B-3a 76 25-A1-4 102 25-C2-2 128 China T3 

25 7-3/2-8 51 31-6/3-1a 77 25-A1-5 103 25-C2-3 129 China T4 

26 27-B2 52 31-E2-2a 78 25-A1-6 104 25-C2-4 130 China T5 
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Studiul s-a realizat în condiţii de irigare, pe un psamosol cu fertilitate redusă, slab 

aprovizionat în azot total (0,039%), mijlociu spre normal aprovizionat în fosfor extractibil 

(44-90 ppm) şi redus spre mijlociu aprovizionat în potasiu schimbabil (68-102 ppm), 

având o reacție slab acidă spre neutră (pH H2O = 5,9-6,85). Experienţa a fost amplasată 

într-un asolament de 3 ani: fasoliţă-secară-sorg. S-au efectuat observații și determinări 

asupra genotipurilor de fasoliță privind dezvoltarea plantei, rezistenţa fiziologică la 

agenţii de dăunare, numărul de păstăi pe plantă, lungimea păstăii, numărul de boabe în 

păstaie şi producţia de boabe. Cercetările au fost completate cu determinări de fiziologie a 

plantei, efectuate cu dispozitivul LC Pro SD, la soiurile omologate (Jiana, Aura 26, 

Ofelia, Doljana). Rezultatele obținute au fost calculate și interpretate prin programul 

ANOVA.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Analizând evoluția condițiilor climatice din perioada de studiu, comparativ cu media 

multianuală, se observă o accentuare a arșiței prin creșterea cu 1,39°C a temperaturii 

medii a aerului în perioada de dezvoltare a plantei de fasoliță (mai-august), cu un maxim 

al abaterii de 2,06°C, înregistrat în luna august (tabelul 2). De la germinaţie până la 

încheierea perioadei de vegetaţie toate procesele vitale ale plantei s-au desfăşurat în 

condiţii de temperatură ridicate, de peste 10°C. Deși regimul precipitațiilor a înregistrat o 

ușoară creștere față de media multianuală, seceta atmosferică înregistrată a condus la 

accentuarea stresului termohidric în zona de sud a Olteniei. Cantitatea medie de 249,75 mm 

precipitații, înregistrată în perioada de vegetație a fost insuficientă, în raport cu cerințele 

plantei de fasoliță, fiind necesar aplicarea, în perioada formării mugurilor floriferi și a 

formării păstăilor, a 2-3 udări cu norme de 250 m
3
 apă/ha. Deși fasolița este o plantă 

tolerantă la secetă, dovezile recente arată că stresul hidric al solului în stadiile incipiente 

ale creșterii vegetative și a formării mugurilor floriferi afectează semnificativ creșterea și 

dezvoltarea culturii, cu impact dăunător asupra randamentului plantei (Omolayo și colab., 

2021). 

 
Tabelul 2 

Condițiile climatice înregistrate la stația meteo a SCDCPN Dăbuleni pe perioada de vegetație a fasoliței  

(The climatic conditions recorded at the weather station of R&DSPCS Dăbuleni 

during the growing season of the cowpea) 

 

Elementele climatice 
Luna calendaristică Media/ 

suma mai iunie iulie august 

Temperatura medie în aer 2016-2021 (°C) 17,92 22,87 24,53 24,72 22,51 

Temperatura medie în aer 1956-2020 (°C) 17,11 21,61 23,09 22,66 21,12 

Abaterea temperaturii față de media multianuală (°C) 0,81 1,26 1,44 2,06 1,39 

Precipitații 2016-2021 (mm) 76,53 76,97 74,28 21,97 249,75 

Precipitații 1956-2020 (mm) 62,66 70,17 55,37 32,68 220,88 

Abaterea precipitațiilor față de media multianuală (mm) 13,87 6,80 18,91 -10,71 28,87 



Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță 

în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei 
 

 

185 

Rezultatele obținute, privind caracterele fiziologice și morfologice, înregistrate în 

cadrul colecției de germoplasmă la fasoliță, au evidențiat o variabilitate diferențiată în 

funcție de caracter (tabelul 3). Astfel, din studiul rezistenței materialului biologic de 

fasoliță la viroze (Cowpea aphid-borne mosaic virus), în faza de înflorire a plantei, se 

poate observa că limitele de variaţie sunt notate, pe o scară de 1 la 9, în intervalul 1-3,4, 

cu o medie de 1,4, o abatere standard de 0,42 și un coeficient de variabilitate de 30,48%. 

Simptomele infecției cu acest patogen s-au manifestat sub aspect mozaicat al frunzelor, 

cu deformare şi reducere a limbului foliar, plantele căpătând aspect de tufă şi rămânând 

mici. Perioada de vegetaţie a genotipurilor de fasoliţă a fost cuprinsă între 84-116 zile, cu 

o abatere standard de 8,62 zile și o variabilitate mică în cadrul colecției (S% = 8,34). 

Rezultate de cercetare similare au fost obținute în Ghana asupra unui sortiment de 10 

soiuri și linii de fasoliță, la care s-a înregistrat o perioadă de vegetație de 53-59,3 zile, cu 

un coeficient de variabilitate de 2,2%. Aceste valori confirmă că fasolița, ca și alte plante, 

în condiții de climat secetos își reduce perioada de vegetație (Bashiru și colab., 2018). 

 
Tabelul 3 

Variabilitatea caracterelor soiurilor și liniilor de fasoliță studiate în cadrul colecției de germoplasmă 

(Character variability of cowpea cultivars and lines studied within the germplasm collection) 

 

Caractere 130 genotipuri de fasoliță Media Minim Maxim 

Abaterea 

standard 

(σ) 

Coeficientul 

de variabilitate 

(S%) 

Rezistența plantei la viroze (note 1-9) 1,4 1 3,4 0,42 30,48 

Perioada de vegetație (zile) 103,3 84 116 8,62 8,34 

Talia plantei (cm) 100,8 33,4 164,2 29 28,77 

Număr lăstari/plantă 2,6 0,5 6,0 0,96 36,93 

Înălțimea minimă de inserție a păstăii (cm) 26,2 7,8 41,0 6,72 25,68 

Număr păstăi/plantă 15,3 5,5 27,9 3,85 25,19 

Număr boabe/păstaie 9,8 7,1 11,7 0,87 8,94 

Lungimea păstăii (cm) 14,3 10,8 17,7 1,29 9,06 

Producția de boabe (kg/ha) 2239,3 928,6 3164,3 429,41 19,17 

 

Analizând gradul de dezvoltare vegetativă al plantei, pentru cele 130 soiuri și linii de 

fasoliță, respectiv, înălțimea plantei și numărul de lăstari pe plantă, s-a evidențiat o 

variabilitate mare a acestor caractere (S% = 28,77-36,93). Astfel, talia plantei a înregistrat 

valori cuprinse între 33,4-164,2 cm, cu o medie de 100,8 cm, iar numărul de lăstari formați 

pe plantă a fost cuprins între 0,5-6 lăstari, cu o medie de 2,6 lăstari/plantă. Rezultate 

similare, obținute la Agricultural Research Station, Virinjipuram, Vellore, India, au arătat o 

mare variabilitate a caracterelor la 28 genotipuri de fasoliță (Pandiyan și colab., 2020). 

Astfel, în condițiile din India, fasolița a înregistrat o înălțime a plantei de 73,27 cm, cu 

limite de variație între 38,3-80,5 cm, 16,77 păstăi/plantă, cu o variabilitate în intervalul    

13-20,5 păstăi/plantă și 13,5 boabe în păstaie, cu limite între 7-15 boabe/păstaie. 
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Figura 1 ‒ Tipul de creștere al plantei la nivelul colecţiei de soiuri şi linii de fasoliță 

 (The growth type of the plant at the level of the collection of cowpea varieties and lines) 

 

Tipul de creştere al plantei permite selectarea şi utilizarea biotipurilor de fasoliţă în 

procesul de ameliorare al plantei, în funcţie de soiul dorit. Din cele 130 genotipuri 

studiate, 46,9% au prezentat portul plantei erect, cu creștere determinată, permițând 

selecţia pentru obţinerea de soiuri pentru boabe, 33,1% se pot utiliza în obținerea 

genotipurilor de fasoliţă pentru furaj, având creștere erectă și nedeterminată, iar 20%, cu 

portul plantei târâtor, pot fi selectate pentru a fi folosite în obținerea genotipurilor pentru 

îngrășământ verde (figura 1). 

Numărul de păstăi format pe o plantă, la nivelul colecţiei de soiuri şi linii de fasoliță, a 

oscilat între 5,5-27,9, cu o medie de 15,3 păstăi/plantă și cu o abatere standard, faţă de 

medie, de 3,85 păstăi/plantă (tabelul 3). Valoarea coeficientului de variabilitate a numărului 

de păstăi (S% = 25,19) indică o variabilitate mare, având în vedere că genotipurile cu 

creștere luxuriantă au un grad mic de fructificare. Numărul de boabe în păstaie și 

lungimea păstăii au prezentat stabilitate bună a soiurilor și liniilor de fasoliță studiate  

(S% = 8,94-9,06). Rezultatele obținute la recoltare au relevat producții cuprinse între 

928,6-3164,3 kg/ha boabe, în funcție de soi, cu o medie de 2239,3 kg/ha, o abatere 

standard de 429,41 kg/ha și o variabilitate mijlocie (S% = 19,17). Analiza statistică a 

producției de boabe obținute subliniază legătură semnificativă cu rezistență la viroze și 

procesul de legare a păstăilor (figura 2). Astfel, producția de boabe s-a corelat distinct 

semnificativ pozitiv cu numărul de păstăi pe plantă (r = 0,651**) și distinct semnificativ 

negativ cu rezistența la boli (r = -0,376
00

).  
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Figura 2 ‒ Corelații între producția de boabe cu rezistență la viroze și procesul de legare a păstăilor 

la nivelul colecţiei de soiuri şi linii de fasoliță 

(Correlations between bean production with virus resistance and the pod setting process 

at the collection level of cowpea cultivars and lines) 

 

Considerată o cultură cheie în efortul de a atinge securitatea alimentară și o cultură 

potrivită pentru un scenariu de schimbări climatice, conservarea biodiversității genetice la 

fasoliță este esențială în condițiile actuale, având în vedere accentuarea secetei pe glob 

(Nunes și colab., 2022). În acest sens, analiza comportării fiziologice a patru genotipuri 

de fasoliță (Jiana, Aura 26, Ofelia, Doljana) a subliniat o variație diurnă a proceselor 

fiziologice, în condițiile înregistrării la nivelul frunzei a unor temperaturi de 32,8-33,1°C 

(la ora 9:00), 39,8-40°C (ora 11:30) și 45,1-46,4°C (ora 15:30) și a unei radiații solare 

active cuprinsă între 1290-1760 µmol/m
2
/s (tabelul 4). Fasolița a reacționat cel mai bine 

la orele dimineții, când la 1 mmol H2O/m
2
/s, pierdut prin transpirație foliară, s-a acumulat 

prin procesul de fotosinteză, în medie, 7,88 µmol CO2/m
2
/s. Analizând desfășurarea 

proceselor fiziologice înregistrate la cele 4 genotipuri pe parcursul unei zile, în faza de 

înflorire a plantei, s-a remarcat că la ora 9:00, cel mai bine s-a comportat soiul Jiana, soi 

care dezvoltă o masă vegetativă bogată, fiind recomandat pentru furaj (figura 3). La 

temperaturi de 39,8-40,0°C, înregistrate la ora 12:30, soiul Ofelia a înregistrat cea mai 

mare intensitate a proceselor de fotosinteză și transpirație, în condițiile unei valori ridicate 

ale conductanței stomatale. La temperaturi de peste 45°C, cele 4 soiuri de fasoliță își 

încetinesc mecanismele fiziologice, ca urmare, în special, a secetei atmosferice, însă a 

doua zi au capacitatea de a-și relua activitatea de creștere. 
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Tabelul 4 

Condițiile climatice înregistrate cu dispozitivul LC Pro SD la suprafața frunzei de fasoliță  

(Climatic conditions recorded with the LC Pro SD device at the cowpea leaf surface) 

 

Variația diurnă Ora 9:00 Ora 11:30 Ora 15:30 

Radiația solară activă în fotosinteză (µmol/m
2
/s) 1290-1318 1710-1720 1573-1760 

Temperatura (
o
C) 32,8-33,1 39,8-40,0 45,1-46,4 

Presiunea atmosferică (hPa) 1009 1009 1007 

Fotosinteza (µmol CO2/m
2
/s) 14,89 5,30 0,04 

Transpirația (mmol H2O/m
2
/s) 1,89 1,81 2,35 

 

 
 

Figura 3 ‒ Variația diurnă a proceselor fiziologice înregistrate la unele genotipuri de fasoliță 

(Diurnal variation of physiological processes recorded in some cowpea genotypes) 

 

Analiza statistică a legăturii funcționale dintre procesele fiziologice înregistrate la 

fasoliță, a relevat faptul că între fotosinteză și radiația solară s-a stabilit o corelație distinct 

semnificativă, din care reiese tendința de scădere a intensității fotosintezei o dată cu 

creșterea radiației solare peste valoarea de 1600 µmol/m
2
/s (figura 4). Gradul de deschidere 

al stomatelor este un indicator important al răspunsului plantelor la stresul termohidric 

(Munjonji și colab., 2018), iar rezultatele obținute la fasolița cultivată în condițiile 

solurilor nisipoase din România au arătat că variaţia conductanţei stomatale (0-0,19 mol 

H2O/m
2
/s), a influențat în mod direct rata fotosintezei (0,20-21,5 µmol CO2/m

2
/s) și rata 

transpirației foliare (0,36-4,2 mmol H2O/m
2
/s). Analiza statistică a rezultatelor obținute 

(figura 5), a evidențiat corelații distinct semnificativ pozitive a conductanței stomatale cu 

procesul de fotosinteză (r = 0,935**) și cu procesul de transpirație foliară (r = 0,663**). 

Închiderea stomatică este un mecanism important de toleranță la secetă, iar fasolița poate 

fi considerată o specie conservatoare, adică, una care prioritizează menținerea stării apei 

mai degrabă decât rata fotosintetică (Oliveira şi colab., 2017). 
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Figura 4 ‒ Corelația dintre radiația solară și rata procesului de fotosinteză la fasoliță 

 (Correlation between solar radiation and the rate of the photosynthesis process in cowpea) 

 

 
 

Figura 5. Corelații dintre conductanța stomatală cu fotosinteza și transpirația foliară 

înregistrate la 4 genotipuri de fasoliță 

 (Correlations between stomatal conductance with photosynthesis and foliar transpiration 

recorded in 4 cowpea genotypes) 
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CONCLUZII 

 

• Germoplasma de fasoliță formată dintr-un număr de 130 genotipuri autohtone și 

străine, s-a caracterizat printr-o variabilitate mare a caracterelor biologice și morfologice, 

care pot fi utilizate pe viitor în procesul de ameliorare a soiurilor existente. 
 

• În condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei, perioada de vegetație la 

genotipurile de fasoliță au fost de 84-116 zile, în condițiile unei temperaturi medii în aer 

de 22,5°C. 

• Între fotosinteză și radiația solară s-a stabilit o corelație distinct semnificativă din 

care reiese tendința de scădere a intensității fotosintezei la fasoliță la creșterea radiației 

solare peste valoarea de 1600 µmol/m
2
/s. 

• Fasolița a reacționat prin înregistrarea unor corelații distinct semnificativ pozitive ale 

conductanței stomatale cu procesul de fotosinteză (r = 0,935**) și cu procesul de 

transpirație foliară (r = 0,663**). 

• Producția de boabe obținută a fost cuprinsă între 928,6-3164,3 kg/ha, cu o medie de 

2239,3 kg/ha, fiind corelată distinct semnificativ pozitiv cu numărul de păstăi pe plantă   

(r = 0,651**) și distinct semnificativ negativ cu rezistența la viroze (r = -0,376
00

). 

• Din cele 130 genotipuri studiate, 46,9% au prezentat portul plantei erect, cu creștere 

determinată permițând selecţia pentru obţinerea de soiuri pentru boabe, 33,1% se pot 

utiliza în obținerea genotipurilor de fasoliţă pentru furaj, având creștere erectă și 

nedeterminată, iar 20%, cu portul plantei târâtor, pot fi selectate pentru a fi folosite în 

obținerea genotipurilor pentru îngrășământ verde. 
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