
soiuri performante pentru sectorul agrarinstitutul de genetică, fiziologie și protecție a plantelor26 27
L

E
G

U
M

IN
O

A
S

E

LEGUMINOASE

BOB (Vicia faba L.) 

Soiul GECA 5

Plantă cu tulpină erectă, 
în 4 unghiuri, de 
culoare verde-deschisă, 

creştere determinată, talia de 
80-100 cm, 16-27 internoduri, 
2,9-4,0 ramificaţii bazale, cu 
rezistenţă la cădere. Rădăcină 
pivotantă, cu nodozităţi bacte-
riene. Florile mari (1,8-2,0 cm) 
de culoare albă. Păstaie mare 
(lungimea – 6,5 cm, lăţimea – 
2,0 cm), de formă cilindrică, 
slab curbată, de culoare verde-
deschisă, la maturitate de culoare 
maro, cu 2-4 seminţe mari și 
lungimea de 2,5 cm şi lăţimea – 

1,8 cm, de culoare bej-deschisă, hilul de culoare maro. Masa a 1000 boabe 
constituie 137,2 g. 

Producţia de boabe – 2, 85 t/ha. Conţinutul 
de substanţă uscată în boabe – 90,68%, 
inclusiv proteine – 30,2%, grăsimi – 
1,2%, fructoză – 0,17%, glucoză – 
0,08%, zaharoză – 1,23%, amidon 
– 45,30%, celuloză – 7,16%. 

Soi timpuriu cu perioada de 
vegetaţie – 90 zile. Plantele cu 
cerinţe sporite față de umidi-
tate, preferă solurile grele şi 
argiloase. 

Omologat în anul 2008.

LATIR (LINTEA PRATULUI) 
(Lathyrus sativus L.) 

Soiul BOGDAN 

Plante ierboase, cu tul-
pini înalte (90-120 cm) 
şi volubile, cu frunze 

paripenat-compuse, rahisul 
frunzelor se termină cu cârcel 
ramificat, cu o pereche de foli-
ole liniare (9,0 cm), de culoare 
verde-deschisă, fără pubescenţă, 
conţine 20 internoduri, 5 lăstari 
la înălțimea de 10 cm. Prima 
inflorescenţă se formează la al 
9-lea nod. Inflorescenţa – racem 
pedunculat, cu pedunculul lung 
(7,0 cm), 1-2 flori mari (2,0 cm) 
de culoare albă, filamentele staminelor sunt libere, de aceeaşi lungime. 
Păstaia de culoare verde-deschisă, cu strat pergamentos puternic, formă 

alungită-bombată, lungimea de 3,8 cm, lăţimea de 1,5 cm, cu 3-4 
boabe. Bobul este de mărime mijlocie (0,7-0,8 cm), 

formă – triunghiulară-colţuroasă, culoarea 
tegumentului seminal – galben-verzuie, 

hilul alungit (2,5 mm) de culoare galbenă, 
cotiledoanele – galbene. Masa a 1000 
boabe constituie 241,8 g. Conţinutul de 
proteine în boabe – 30,3%, grăsimi – 
0,52%. Producţia de boabe – 3,03 t/ha. 

Perioada de vegetaţie – 92 - 115 
zile. Se cultivă pentru uz alimentar și 

ca furaj.
Omologat în anul 2008.
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NĂUT  (Cicer arietinum L.)

Soiul ICHEL

Plantă ierboasă, cu perişori 
glandulari, aparţine la tipul 
Cabuli, var. Bogemico-

allutaceum. Tulpina cu creştere 
determinată şi formă erectă. Talia 
plantei – 80 cm, cu 5-8 ramificaţii, 
33-34 internoduri. Rădăcină 
pivotantă, cu nodozităţi bacteriene. 
Frunze imparipenat-compuse, cu 
foliole dinţate, de culoare verde-
deschisă. Primul mugure floral se 
formează la al 22-lea nod. Flori 
solitare axilare, cu peduncul floral 
(2,1-2,5 cm), dimensiune medie (1,0 
cm), culoarea corolei albă. Păstaia 
sesilă, de formă cilindrică bombată, 
dimensiune medie (2,3 x 1,1 cm), 
cu 1-2 boabe. Păstaie indehiscentă. 
Bobul rotund, cu tegumentul semi-
nal gălbui, cu rosten, cotiledoane 
galbene de dimensiuni medii (0,65-
0,7 mm). Masa a 1000 boabe consti-
tuie 209,0 g. Producţia de boabe – 
14,7 q/ha. Conţinutul de proteine în 
boabe – 20,64% şi grăsimi – 4,58%. 
Perioada de vegetaţie – 95-105 zile. 

Se cultivă pentru uz alimentar.

Omologat în anul 2005. 

Soiul BOTNA

Plantă de culoare ver-
de-închisă, cu nuanţă 
antocianică, perişori 

glandulari  deşi,  creştere 
determinată, formă erectă. 
Soiul aparţine la tipul Desi, 
var. Transcaucasico-bruneo-
violaceum. Talia plantei – 65 cm, 
55 noduri, la al 32-lea nod se 
formează prima inflorescenţă. 
Flori axilare, cu peduncul floral 
(2,0-2,1 cm), de culoare violet-
deschisă, mărunte (0,7 cm). 
Pe plantă se formează 32-44 
păstăi. Păstaia cu rostenul slab, 
are formă cilindrică bombată, 
de dimensiuni medii (2,2 x 
1,0 cm), cu 1-2 boabe. Bobul 
de formă unghiulară, puternic 
zbârcit, tegumentul seminal de 
culoare bej, cotiledoane galbene, 
de mărime medie (0,7-0,8 cm). 
Masa a 1000 boabe constituie 
228,0 g. Conţinutul de proteine 
în boabe – 18,92%, grăsimi – 
3,56%. Producţia de boabe – 
1,7 t/ha. Perioada de vegetaţie 
– 108 zile. 

Destinat pentru uz alimentar.

Omologat în anul 2005.
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Soiul OVIDEL

Plantă cu creştere determinată, 
tulpina erectă cu 22-25 inter-
noduri, 5-6 lăstari și înălţime 

medie de 40-50 cm.  Planta cu perişori 
glandulari, de culoare verde-închisă cu 
nuanţă antocianică. Soiul aparţine tipu-
lui Desi, var. Transcaucasico-bruneo-
violaceum.  Florile solitare axilare, 
de culoare violetă-deschisă, mărunte 
(1,0 cm), cu caliciul ascuţit. Păstaia 
cilindrică, bombată, cu rostenul slab. 
Lungimea păstăii – 2,3 cm, lăţimea – 
1,1 cm. Păstăile tinere de culoare verde, 
cu nuanţă antocianică, iar la maturi-
tate – brune-gălbui, indehiscente. Pe o 
plantă se formează în medie 51,7 păstăi, 
cu 1-2 boabe în păstaie. Bobul rotund-
unghiular, cu zbârcire puternică, de culoare bej, cu cotiledoane galbene. 
Masa a 1000 boabe constituie 247,9 g. 
Conţinutul de proteine în boabe 
– 21,01%, grăsimi – 5,05%. 
Producţia de boabe de 
1,3-1,6 t/ha. Perioada 
de vegetaţie variază 
între 95-103 zile. 

Destinat pentru 
uz alimentar și ca 
furaj. 

Omologat în 
anul 2012.

LINTE (Lens culinaris Medik.)

Soiul AURIE

Plantă cu creştere deter-
minată, fără pubescenţă, 
de culoare verde, talia – 

40 cm, cu 3-4 lăstari, 18-20 inter-
noduri. Frunza penată, cu cârcei, 
6-7 perechi de foliole. Inflorescenţă 
de tip racem, pedunculul floral 
lung (3,0 cm), cu două flori mari 
(0,3 cm), stindardul albăstrui, cu 
carena albă, caliciul ascuţit (0,6 cm). 
Planta formează 43-110 păstăi 
alungite (1,5 x 1,1 cm). Păstaia 
fără pubescenţă, plată, cu rosten 
slab, cu 1-2 boabe. Bobul cu tegu-
ment seminal de culoare gălbuie, 

cotiledoane galbene de formă rotundă, hi-
lul subţire, slab evidenţiat. Suprafaţa 

seminţei – slab rugoasă. Masa a 
1000 boabe constituie 72,2 g. 

Conţinutul de proteine în 
boabe – 27,35%, grăsimi – 

1,9%. Producţia de boa-
be – 1,7 t/ha. Perioada 
de vegetaţie – 90 zile.

 Destinat pentru uz 
alimentar. 

Omologat în anul 
2008. 
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Soiul VERZUE

Aparţine la subspe-
cia Microsperma. 
Plantă cu creştere 

determinată, culoarea plantei 
– verde-deschisă. Talia plan-
tei – 30-35 cm, cu 3-4 lăstari 
la înălţimea de 10 cm, 20 in-
ternoduri.  Frunze cu cârcei, 
paripenate, frunzuliţe mici. 
Inflorescenţă racem, cu pe-
dunculul floral lung, 2-3 flori 
mărunte (0,3 cm), sepale libere, 
petale albăstrui. Prima păstaie se 
formează la al 10-lea internod. 
Planta are în medie 72 păstăi, 
de culoare brună. Păstaia – dehiscentă, mică (1,1 x 0,7 cm), cu rostenul 
ascuţit, conţine 1-2 boabe. Boabe mărunte (0,5 cm), de formă rotundă, 
netede, tegument seminal subţire, de culoare verde-brună 
(pestriţe), cotiledoane galben-deschise.  
Masa medie a 1000 boabe constituie 
31,5 g. Productivitatea medie de 
boabe – 1,5 t/ha. Recolta con-
stituie 1,8 t/ha. Conţinutul 
de proteine în boabe – 
26,7% şi grăsimi – 1,5%.  
Perioada de vegetaţie 
– 98 zile. 

Se cultuvă pentru 
alimentație. 

Omologat în 
anul 2007.

SOIA (Glycine max L.)

Soiul  ALBIŞOARA

Soiul face  par te 
d i n  s u b s p e c i a 
Manshurica, var. 

Communis. Plantă erectă, 
tufă compactă cu creştere 
semideterminată. Tulpina 
are înălţimea de 80 -90 cm, 
de culoare verde-deschisă, 
cu inserţia primei păstăi 
la înălţimea de 10-12 cm. 
Frunzele cu foliole oval  
ascuţite, de culoare verde-
deschisă. Inflorescenţa racem, 
cu flori albe, de mărime 
medie. Păstaia curbată, de 
culoare surie-deschisă la ma-

turitate. Boabe rotunde, culoare galbenă, 
hilul mijlociu, bej deschis. Masa a 1000 

boabe constituie 120-140 g. Grupul 
de maturitate – mijlociu, cu 

perioada de vegetaţie 118-
120 zile. Boabele conţin 

40,1% proteine şi 19,3% 
grăsimi. Recolta de 
boabe constituie 
1,9 t/ha. 

Omologat în 
anul 2010.
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Soiul CLAVERA

Varietatea Ucrainica 
Enk.  Înălţ imea 
p l a nt e i  –  8 0 -

90 cm, de culoare verde. Se 
caracterizează prin locul de 
inserţie înalt al primei păstăi 
(15 cm), cu portul erect, tufă 
compactă, pubescenţă roşcată. 
Inflorescenţa – racem cu 6-8 
flori. Flori de mărime medie, 
culoare violetă. Păstăile – slab 
îndoite, cu lungimea de 5 cm şi 
lăţimea   0,95 cm, cu pubescenţă 
rară. Bobul – mijlociu, cu for-
ma oval-alungită, tegumentul 
subţire, de culoare galbenă, hi-
lul alungit, de culoare galben-
deschisă. Conţinutul de proteine în 
boabe - 36,9%, conţinutul de ulei 
- 20,5%. Masa a 1000 boabe 
constituie 161 g. Perioada 
medie de vegetaţie – 122 
zile (grupul de maturitate 
– mijlociu). Producţia 
de boabe constituie 
2,2-3,3 t/ha. 

Soi rezistent la 
cădere, scuturare şi 
secetă.

Omologat în 
anul 2010.

Soiul AMELINA
Varietatea Cinereia Enk. 

Înălţimea plantei – 75-
85 cm. Se caracterizează 
prin locul de inserţie înalt 
al primei păstăi (15 cm), 
port erect, pubescenţă 
roşcată. Inflorescenţa – 
racem, cu 8-10 flori. Flori 
de mărime medie, culoare 
albă. Păstăile puţin în-
doite, cu lungimea 4,5 cm, 
pubescenţă rară. Bobul 
oval, de culoare galbenă, 
cu hilul alungit, de culoare 
cafenie. Masa a 1000 
boa be constituie 166  g. 
Conţinutul de proteine în 

boabe – 40,1%, ulei – 21,6%. Producţia de boa-
be – 1,9-2,8 t/ha. Perioada de vegetaţie 

– 118 zile (grupul de maturitate 
– mijlociu).  

Soi rezistent la cădere, 
scuturare.

Omologat în 
anul 2010.
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Soiul ZODIAC

Va r i e t a t e a  
Bimaculata Kors. 
Înălţimea plantei 

– 60-70 cm. Se caracterizează 
prin locul de inserţie înalt 
al primei păstăi (14,7 cm). 
Frunzele cu foliole oval 
ascuţite, de culoare verde-
des chis. Inflorescenţă racem, 
cu flori albe, de mărime 
medie. Păstaia curbată, de 
culoare galben-închis la 
maturitate. Boabe de formă 
rotundă, culoare galbenă, 
hilul mijlociu, sur. Perioada 
de vegetaţie – 108-115 zile, 
grupul soiurilor semitimpurii. 
Producţia potenţială de boabe – 3,9 t/ha 
care variază de la 1,5 t/ha în ani 
secetoşi până la 2,6 t/ha în 
ani cu umiditate  optimă.  
Conţinutul de pro-
teine în boabe – 
35,4-36,8%, ulei 
– 21,0-24,2%. 
Masa a 1000 
boabe consti-
tuie 117-137 g.  

Omologat 
în anul 2004.

Soiul ALINA

Varietatea Sordida 
Enk. Înălţimea 
plantei  – 60-

65 cm. Se caracterizează prin 
locul de inserţie înalt al primei 
păstăi (14-15 cm). Frunzele 
cu foliole oval ascuţite, de 
culoare verde.  Inflorescenţa 
racem cu 6-8 flori violacee, de 
mărime medie. Păstaie uşor 
curbată, de culoare roşcată-
închisă la maturitate. Boabe 
de formă sferică, de culoare 
galbenă, hilul mijlociu, bej. 
Masa a 1000 boabe consti-
tuie 118-132 g. Conţinutul 
de proteine în boabe 35,9-

40,4%, ulei – 19,8-21,18%. 
Producţia de boabe 

variază de la 1,4 t/ ha 
în ani secetoşi până 

la 2,6 t/ha în ani 
cu umiditate 
optimă. Perioa-
da de vegetaţie 
– 119-129 zile. 

Omologat 
în anul 2002.

LEGUMINOASE
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FASOLIŢĂ  (Vigna unguiculata Walp. L.) 

Soiul DINA
 

Pl a n t ă  c u  c r e ş t e r e 
indeterminată, termofilă, 
cu rădăcină pivotantă 

şi nodozităţi bacteriene, tulpina 
volubilă, ramificată (3-6), spiralată, 
de culoare verde, cu frunze lung-
peţiolate, trifoliate de culoare verde 
lucios,  preferă soluri uşoare. Talia 
plantei – 120 – 310 cm, cu 8-10 in-
ternoduri. Inflorescenţa – ciorchi-
ne, de culoare verde-deschisă care 
se formează la al 4-lea nod, cu 5-6 

muguri florali. Florile cu carenă dreaptă, mari (2,2 cm), de culoare violacee 
deschisă. Plantele înfloresc şi fructifică pe durata vegetaţiei (85-95 zile). 
Păstaie lungă, slab strangulată, fără fibrile, de culoare verde deschisă, se 
utilizează în alimentaţie. Păstaia conţine 14-19 seminţe riniforme, de dimen-
siuni medii (1,2 x 0,8 cm), cu tegumentul seminal subţire de culoare brună-
roz, cotiledoane galbene. Masa a 1000 boabe constituie 223 g. Producţia 
de boabe – 0,99 t/ha. Seminţele fără repaos germinativ. Conţinutul de 
proteine în boabe – 26,0%. Greutatea medie a unei păstai verzi în stare 
tehnică – 15,9 g. Producţia de păstăi constituie 14,2 – 15,0 t/ha. Conţinutul 
de substanţă uscată în păstaie   – 10,90%, proteine – 2,42%, fructoză – 0,72%, 
glucoză – 1,34%, zaharoză – 0,28%, amidon – 
1,8%, celuloză – 1,46%. Perioada de 
vegetaţie este de 150-160 zile.

Omologat în anul 
2003.

Soiul INA

Pl a n t ă  c u  c r e ș t e r e 
indeterminată, tulpină 
v o l u b i l ă ,  s p i r a l a t ă , 

semiagăţătoare, fără cârcei, cu 
ramificaţie slabă (3-4), cu frunze tri-
foliate, de culoare verde lucios. Talia 
plantei – 200-250 cm, iar la umezeală 
abundentă poate atinge lungimea de 
6,0 m. Inflorescenţa – ciorchină, cu 
4-5 muguri reproductivi, peduncu-
lul lung (12-23 cm) şi diametrul de 
0,3 cm, de culoare verde, cu dezvol-
tare activă a mugurilor florali până 
la primele îngheţuri. Florile mari 
(3,0 x 1,5 cm), cu carenă dreaptă, 
de culoare violet-deschisă. Păstăile alungite (40,0-73,0 cm), fără strat per-
gamentos, fără fibrile, cărnoase, suculente, cu 11,0-20,0 boabe riniforme 
de culoare neagră. Masa a 1000 boabe constituie 144,0 g. Producţia de 
păstăi este de 11,0 - 22,0 t/ ha, de seminţe 0,69 - 0,87 t/ha. Păstăile în stare 

tehnică conţin: substanţă uscată – 13,8%, pro-
teine – 2,79%, fructoză – 1,15%, glucoză 

– 1,07, zaharoză – 0,31%, amidon 
– 1,8%, celuloză – 1,58%. 

Perioada de vegetaţie 
– 152-160 zile.

Omologat 
în anul 2006.

LEGUMINOASE
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ARAHIDE (Arachis hypogaea L.) 

Soiul  FAZENDA 1

Tulpină erectă, semicompactă, 
cu ramificaţie redusă (5-6), de 
culoare verde-violetă, cu pi-

lozitate medie, 8-10 internoduri, frunze 
peţiolate, cu 2 stipele lungi compuse 
paripenate, 2 perechi de foliole opuse 
(uneori 5-7), sesile, de culoare verde-
gălbui, cu păstăile în sol, grupate la colet. Rădăcina pivotantă, cu nume-
roase rădăcini secundare, nodozităţi bacteriene. Talia plantei – 12-20 cm. 
Inflorescenţa de tip racem, cu 3-5 flori, predomină în partea inferioară a 
plantelor la baza tulpinilor, iar în partea superioară florile sunt solitare de 
culoare galbenă-portocalie. Sunt două tipuri de flori: casmogame, sterile 
situate la vârful tulpinii şi cleistogame, situate spre baza tulpinii şi la baza 
subterană a tulpinii. După fecundare se formează ginoforul (1,0-8,0 cm) la 
vârful căruia se dezvoltă păstaia, de formă cilindrică, cu rosten scurt, slab 
strangulată, cu lungimea – 1,0-3,5 cm şi lăţimea 1,0-1,5 cm. La o plantă 
se formează 12-35 păstăi mature, cu suprafaţa slab reticulată, de culoare 

brună-deschisă, cu 1-2 boabe, de formă cilindrică. 
Seminţele fără repaos germinativ. Masa a 

1000 boabe constituie 513 g. Asigură 
o producţie de boabe de 2,1 t/ha. 

Boabele conţin 48,72% ulei, 26,5% 
proteine. Perioada de vegetaţie – 
110 zile. Tolerant la secetă şi boli. 

Se recomandă pentru cul-
tivare în centrul şi sudul 
Republicii Moldova.  

Omologat în anul 1999.

PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE 

Plantele medicinale și aromatice (PMA) reprezintă surse importante de 
principii active,  utilizate pe larg în industria farmaceutică, alimentară, cos-
metologie. Orientările actuale în medicină sunt tot mai mult îndreptate spre 
aplicarea fitoterapiei. Pe plan mondial, un număr major de preparate utilizate în 
farmaceutică sunt de proveniență vegetală. Astfel, 77 % din preparatele pentru 
boli cardiovasculare şi 74 % din preparatele pentru boli digestive sunt obţinute 
din plante. Se cunosc peste 1700 specii de plante medicinale din care mai mult 
de 50 sunt cultivate.

Condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova sunt favorabile pentru 
cultivarea plantelor medicinale şi aromatice. Extinderea suprafeţelor cultivate 
cu PMA depinde direct de crearea şi implementarea a noi soiuri şi hibrizi cu 
caractere agrobiologice valoroase. Obținerea unui material iniţial diversificat 
pentru procesul de ameliorare, este de o importanţă primordială la ameliorarea 
oricărei culturi.

Cultivarea șerlaiului cu diferite perioade de maturitate: timpurii, semitim-
purii şi tardive asigură procesarea mai eficientă a materiei prime și obținerea  
concentrației sporite a componenților principali în uleiul esențial, ceea ce va 
majora profitul. În acest scop se propun următoarele soiuri ale acestei specii: 
Ambra plus, soi timpuriu, Dacia – 99 cu perioada de recoltare intermediară 
şi două tardive – Victor şi Nataly-clary. Soiurile create înfloresc şi realizează 
producţii de materie primă şi ulei esenţial din primul an de vegetaţie, iar 
plantaţiile pot fi exploatate 3 ani şi realizează în sumă 60-70 kg/ha ulei esenţial. 
Soiurile se deosebesc prin producţie înaltă de materie primă şi ulei esenţial, 
rezistenţă la secetă, ger şi iernare. Productivitatea înaltă este asigurată nu numai 
de caracterele genetice ale soiurilor, dar şi de faptul că acestea, având perioade 
diferite de maturizare tehnică, în timpul recoltării formează un conveier. Aceasta, 
la rândul său, permite recoltarea fiecărui soi în termeni optimi, atunci când 
producţia de inflorescenţe este mai înaltă, iar conţinutul de ulei în inflorescenţe 
este mai ridicat. Conveierul de soiuri timpurii, intermediare şi tardive exclude 
pierderile de materie primă şi respectiv, de ulei esenţial.

Începând cu anul 2009 a crescut cererea la uleiul esenţial de levănţică (Lavandula 
angustifolia) şi mărar (Anethum graveolens), a crescut și preţul de realizare a 
acestor uleiuri esenţiale cu peste 100 %. Sunt propuse 4 soiuri-clone de levănţică: 
Moldoveanca-4, timpuriu, Vis magic-10, Aroma unica, cu termeni de maturizare 
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