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PREFAŢĂ
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Introducere
Variabilitatea este însuşirea comună tuturor vieţuitoarelor, care conferă marea
diversitate a regnului vegetal şi animal, constituind premisa evoluţiei şi ameliorării. Dea lungul timpului, ameliorarea plantelor n-a făcut altceva decât să sporească permanent
această diversitate, pentru a o folosi cât mai intens în scopuri practice.
Ameliorarea legumelor este un proces continuu, în care cercetătorul explorează
variabilitatea genetică şi selecţionează genotipurile care posedă combinaţii de caractere
ţi însuşiri corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă ale consumatorilor.
Numărul şi valoarea acestor noi combinaţii de gene, ce pot fi realizate prin ameliorare,
depinde de diversitatea şi valoarea genelor disponibile din colecţia de germoplasmă
aflată la dispoziţia amelioratorului. Trebuie precizat, însă, că amelioratorul lucrează cu
potenţial ereditar a cărui expresie poate fi favorizată sau împiedicată de condiţiile de
mediu în care sunt cultivate noile creaţii. Obiectivele de ameliorare sunt influenţate de
cerinţele diferite, uneori contradictorii ale cultivatorilor şi consumatorilor, în timp ce
metodele de creare a hibrizilor şi soiurilor noi depinde de bazele biologice ale speciilor
implicate.
Direcţiile de ameliorare a tomatelor pentru consum în stare proaspătă prevăd
obţinerea de noi soiuri şi hibrizi cu potenţial de producţie mare, precocitate, valoare
calitativă ridicată şi însuşiri fiziologice corespunzătoare. Dintre metodele de ameliorare
şi selecţie folosite pentru crearea de hibrizi valoroşi, studierea şi utilizarea fenomenului
heterozis constituie în ultima vreme obiective de cercetare de mare însemnătate
teoretică şi practică, deschizând mari perspective sporirii cantitative şi calitative a
producţiei detomate.La noi în ţară, creşterea interesului pentru utilizarea preferenţială a
hibrizilor FI de tomate timpurii în spaţii protejate şi în câmp a condus la folosirea
preponderentă a seminţelor de provenienţă străină special adaptate şi destinate pentru
cultivarea în sere calde, cu pretenţii pentru tehnologii avansate. Datorită preţului ridicat
al seminţelor hibride, cultivatorii preferă hibrizii autohtoni creaţi anterior anului 1989
sau chiar soiuri de tomate semitimpurii necorespunzătoare. La Staţiunea de Cercetare
Legumicolă (S.C.D.L.) Buzău au fost creaţi 4 hibrizi FI timpurii, cu adaptare la
cultivarea în spaţii protejate şi în câmp.
Obiectivele de ameliorare au fost: timpurietatea, adaptarea la condiţii extreme de
mediu, capacitatea de păstrare,transport, toleranţa generală la boli şi caracteristici
optime de calitate, aspect, gust, precum şi un raport echilibrat între aciditate şi substanţă
uscată solubilă.
Genitorii hibrizilor au fost studiaţi în colecţii şi culturi comparative cu populaţii
locale prin selecţie individuală LSD şi hibridări folosind metoda reîncrucişării repetate,
test-cross şi top-cross, pentru a evidenţia capacitatea combinativă.
Culturile comparative cu cei mai buni hibrizi FI efectuate în perioada 1996 2005 au evidenţiat superioritatea hibrizilor HI, H2, H3 şi H4 Buzău faţă de hibrizii
autohtoni şi străini privind timpurietatea, productivitatea, precum şi o bună
adaptabilitate ecologică.

