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The main objective of the research was to study in controlled 
environment conditions, the biology and ecology of mung been species 
(Phaseolus aureus Roxb), with the aim of the adaptability on natural 
conditions and ecological cultivation in southern part of Romania. 

Was followed the behavior of Phaseolus aureus species in the 
meteorological condition of 2004 (temperature, humidity, light intensity), 
registered in south areas of the country, especially the date registered in 
experimental field from Moara Domneasca farm, which is near Bucharest.  

The experience was placed in plant pots in 3 repetitions, randomized; 
the pot distribution was periodically modified, for homogenizing the 
developing conditions of the plants.  

In our research, the sowing date was 1 May, to depth on 2-3 cm and 
we used 6 seeds for assuring of emergence of 3-4 plants/pot.  

The observation and measures permitted the obtaining of the 
following results: emergency date; dynamic leaf form, leaf number and their 
dimension; apparition of inflorescence; opening of flowers; fecundation; 
fructification, full maturity and harvest.  

The Phaseolus aureus species emergence was after 8 days from 
sowing, and the growing period in controlled environment condition last 
until 30 august, date that corresponded with a number of 123 days after 
sowing; on this date mung bean plants had a height of 159 cm, with a 
medium growing rhythm of 1.29 cm/day, and a number of 12 leafs.  

Keywords: mung bean, phenological aspects, climatic chamber, vegetation 
period, emergence. 

Fasolea, reprezentată prin diferitele specii ale genului Phaseolus, se cultivă 
din timpuri îndepărtate. Sunt câteva specii care au luat naştere în partea sudică a 
Asiei (Birmania, India) ca de plidă, Ph. mungo, Ph. aureus, Ph. aconitifolius. 
Acestea au putut fi cultivată de popoarele asiatice din timpurile cele mai 
îndepărtate. Astfel, fasolea chinezească este cultivată în China de peste 3000 de 
ani. 

Răspândirea fasolei în cultură în Europa şi în alte părţi ale lumii, unde planta 
găseşte condiţii prielnice, este o consecinţă a valorii sale nutritive şi a multiplelor 
întrebuinţări. Boabele de fasole la maturitate au un conţinut în proteine de 23-25%, 
cu un coeficient de digestibilitate de 86 şi o valoare nutritivă ridicată. Proteinele 
fasolei se remarcă printr-un conţinut ridicat de lizină, arginină, triptofan, 
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aminoacizi foarte importanţi pentru organismul omenesc [1]. Alături de substanţele 
proteice se găsesc felurite glucide în proporţie de 48-55%, între care predomină 
amidonul. Astfel, seminţele uscate intră în componenţa multor feluri de mâncare, 
servesc de asemenea la fabricarea macaroanelor chinezeşti - transparente. 

În alimentaţie sunt folosite nu numai boabele ajunse la maturitate, dar şi 
păstăile verzi, care, de asemenea, se remarcă printr-o valoare nutritivă însemnată, 
fiind bogate în proteine, zaharuri, vitamine, etc. 

Diferitele preparate culinare obţinute din fasolea uscată sau verde posedă 
deosebite calităţii gustative, fiind dietetice şi indicate pentru unele maladii cum 
sunt, de pildă cele de ficat. Unele popoare precum japonezii şi chinezii folosesc în 
alimentaţie nu numai boabele şi păstăile verzi, dar şi lăstarii tineri care sunt 
consumaţi sub formă de salată. 

Acţiunea benefică a mugurilor de fasole chinezească este cunoscută în Asia 
de mii de ani. Moda de a consuma muguri a ajuns în Europa din Statele Unite, în 
anii douăzeci.  

Mugurii de fasole chinezească se folosesc şi în medicina chinezească, fiind 
adăugaţi în amestecurile de plante medicinale care tratează hipertensiunea. Aceştia  
pot fi folosiţi şi ca ingredient al unui antidot pentru diferite otrăvuri. În prezent cei 
mai mari producători şi consumatori de muguri sunt: China, India şi Statele Unite. 

În continuare, putem să adăugăm şi însemnătatea pe care o prezintă fasolea 
ca plantă ce ameliorează solul, ca orice leguminoasă, fiind una din bunele 
premergătoare pentru cerealele de toamnă. 

Astfel, valoarea nutritivă a fasolei, calităţile sale gustative şi multiplele 
forme de utilizare ca aliment, fac din această leguminoasă pentru boabe una din 
cele mai preţioase culturi. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Obiectivul principal al cercetărilor de faţă a fost studierea în condiţii de mediu 

controlate, a biologiei şi ecologiei speciei Phaseolus aureus Roxb cu scopul cunoaşterii 
adaptabilităţii la condiţiile naturale din zona de Sud şi de cultivare în sistem ecologic. 

A fost urmărit comportamentul speciei Phaseolus aureus Roxb în condiţiile 
meteorologice (temperatură, umiditate, intensitate a luminii), înregistrate în zona de sud 
a ţării, mai precis, în condiţiile înregistrate la Câmpul Experimental de la Ferma Moara 
Domnească, situată în apropierea municipiului Bucureşti. 

Experienţa a fost organizată în trei repetiţii, iar sămânţa utilizată a provenit din 
culturi ecologice. Pentru începerea experienţei din fitotron s-a avut în vedere, în primul 
rând, pregătirea vaselor de vegetaţie în vederea semănatului. În acest scop, vasele au 
fost umplute cu un amestec de mraniţă şi nisip în raport de 1:1 şi a fost determinată 
capacitatea maximă pentru apă. În  timpul experimentării, umiditatea a fost menţinută la 
50% din capacitatea maximă a vaselor, considerată optimă pentru astfel de experienţe. 

Semănatul s-a realizat la data de 2 mai, la adâncimea de 1-2 cm, iar numărul de 
seminţe semănate a fost dublu, pentru a asigura răsăritul a 3-4 plante pe vas. Înainte 
de începerea efectivă a experienţei, au fost introduse în memoria aparatului şi datele 
meteorologice, respectiv: temperatură, umiditate atmosferică (RH%), luminozitate, 
înregistrate la Moara Domnească în anul 2004. 
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Pe toată durata vegetaţiei s-au făcut observaţii privind: momentul răsării; apariţia 

primelor frunze adevărate; dinamica formării şi dimensiunea frunzelor; numărul de 
frunze pe plantă; apariţia bobocilor florali, pe axul principal şi pe ramificaţii; deschiderea 
florilor; fecundarea; dinamica formării fructelor; maturitatea deplină şi recoltarea.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Specia Phaseolus aureus a răsărit pe data de 9 mai,  moment marcat prin 

apariţia cotiledoanelor la suprafaţa solului. Plantele formând primele frunze 
adevărate, simple, la aproximativ 5 zile de la apariţia cotiledoanelor. Următoarele 
frunze trifoliate au apărut în jurul datei de 27 mai. 

După cum se poate observa din tabelele 1 şi 2, în condiţii de mediu 
controlate până la data de 30 august, dată ce corespunde recoltării (123 zile de la  
semănat), plantele de fasole aveau o înălţime de 159 cm, cu un ritm mediu de 
creştere de 1,29 cm/zi, şi un număr de 12 frunze adevărate încă verzi.  

Sub aspectul dinamicii creşterii în înălţime, se poate constata că aceasta a 
evoluat relativ lent la începutul perioadei de vegetaţie (9 mai-30 mai), iar la data de 
5 iunie, dată ce corespunde unui număr de 36 de zile de la semănat adică după 
acumularea a 218,5˚C UTU(t>10˚C), plantele au ajuns la înălţimea de 12,5 cm 
(tab. 1), rezultând un ritm mediu de creştere 0,34 cm/zi. 

Tabelul 1 
Dinamica creşterii în înălţime la specia Phaseolus aureus 

Data Înălţimea plantelor 
(cm) 

Zile de la semănat Σ t>+10º 

9.05.2004 1,5 8 61,27 
15.05.2004 5,5 14 90,79 
20.05.2004 8,8 19 113,88 
30.05.2004 12,5 29 177,8 
5.06.2004 19 36 218,5 
12.06.2004 26,5 43 277,5 
19.06.2004 43 50 347,6 
26.06.2004 61 57 432,9 
2.07.2004 90 63 505,8 
9.07.2004 118 72 618,0 
15.07.2004 132 78 691,5 
23.07.2004 139 86 812,0 
1.08.2004 144 94 904,0 
8.08.2004 150 101 1029,36 
15.08.2004 154 108 1127,27 
22.08.2004 157 115 1237,38 
30.08.2004 159 123 1347,58 

 
În cea de-a doua etapă a vegetaţiei cuprinsă între 5 iunie-23 iulie se poate 

observa o creştere intensă în înălţime a plantelor de fasole, astfel că la 86 de zile de 
la semănat plantele atinseseră o înălţime de 139 cm. În acest interval, s-au 
acumulat 594ºC UTU, deci o acumulare zilnică de 6,9ºC UTU/zi şi, un consum 
termic mediu de 4,3ºC UTU/cm. 
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În sfârşit, în a treia etapă, spre finalul vegetaţiei, creşterea a fost mai lentă, 

astfel că într-un interval de 37 de zile, s-a ajuns la înălţimea de 159 cm, cu un ritm  
mediu de creştere de 4,29 cm/zi. În acest interval s-au mai acumulat aproximativ 
535,6ºC UTU, ajungându-se în final la 1347,58 ºC UTU. 

În condiţiile în care s-au derulat cercetările, plantele de Phaseolus aureus au 
format pe tulpina principală 19 frunze adevărate. 

Formarea frunzelor s-a derulat pe o perioadă de 84 zile de vegetaţie, interval 
în care s-au acumulat 862,6ºC UTU, rezultând un ritm mediu de 4,42 zile/frunză 
sau 50,66ºC UTU/frunză. Ritmul formării frunzelor a fost mai lent în primele 35 
zile de vegetaţie (15 mai - 12 iunie); în această etapă s-au format 5 frunze, cu un 
ritm mediu de 7 zile/frunză.  

În perioada creşterii intense în înălţime a tulpinii (5 iunie-23 iulie), formarea 
frunzelor a fost, de asemenea, mai alertă, într-un interval de 49 de zile sau după 
acumularea a 593,6ºC UTU, formându-se 14 frunze, într-un ritm mediu de 3,5 
zile/frunză sau 42,4ºC UTU/frunză. 

Senescenţa frunzelor a început la 84 de zile de la răsărit, astfel încât la 
recoltare, plantele aveau numai 12 frunze încă verzi (tab. 2). 

Tabelul 2 
Dinamica formării frunzelor pe plantă la specia Phaseolus aureus 

Număr de frunze Zile Σ t>+10º Data 
De la 
răsărit 

De la 
apariţia 
frunzei 

anterioare 

De la 
răsărit 

De la 
apariţia 
frunzei 

anterioare 

De la 
răsărit 

De la 
apariţia 
frunzei 

anterioare 
15.05.2004 2 0 6 0 49,4 0 
20.05.2004 2 0 12 0 72,5 23,1 
30.05.2004 3 1 22 10 136,5 64,0 
5.06.2004 4 1 28 6 177 40,4 

12.06.2004 5 1 35 7 236,7 59,8 
19.06.2004 7 1 42 7 306,2 69,5 
26.06.2004 10 1 49 7 391,5 85,2 
2.07.2004 13 1 56 8 464,4 72,9 
9.07.2004 14 6 62 7 576,6 112,2 

15.07.2004 17 3 68 6 650,2 73,5 
23.07.2004 18 1 76 8 770,6 120,5 
1.08.2004 19 1 84 7 862,6 91,9 
8.08.2004 18 0 91 0 987,86 0 

15.08.2004 17 0 98 0 1085,87 0 
22.08.2004 15 0 107 0 1195,98 0 
30.08.2004 12 0 115 0 1306,18 0 

 
Începând cu data de 2 iulie, la 55 de zile de la răsărire, s-a constatat apariţia 

primelor flori de la baza tulpinii. S-a constatat că florile sunt de culoare albă şi sunt 
situate la subsuoara frunzelor fiind grupate în raceme scurte. 

Înflorirea a fost eşalonată derulându-se pe o perioadă de 30 zile, urmând ca 
la data de 8 august să se noteze începutul formării seminţelor. 

Procesul s-a încheiat după circa 23 zile, astfel că maturitatea de recoltare s-a 
înregistrat pe 30 august. 
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Tabelul 3 

Dinamica formării inflorescenţei, înfloritului şi formării seminţelor 
la specia Phaseolus aureus 

Data 
Dimensiune 
inflorescenţă 

principală (cm) 
Fenofază Zile 

de la răsărit Σ t>+10º 

02.07.2004 0,5 Apariţia 
inflorescenţei 55 464,4 

15.07.2004 2,5 Începutul 
deschiderii florilor 68 650,2 

25.07.2004 10,5  78 793,71 
1.08.2004 19,2  84 862,65 

8.08.2004 26,5 Începutul formării 
seminţelor 91 987,86 

15.08.2004 31,6  98 1085,87 

22.08.2004 34,5 Începutul 
maturităţii depline 107 1195,98 

30.08.2004 35,9  115 1306,18 

CONCLUZII 
În condiţiile de experimentare în camera climatizată (fitotron), în care au fost 

reproduse datele meteorologice înregistrate în anul 2004 la Câmpul experimental 
de Fitotehnie de la ferma Moara Domnească, situată în zona preluvosolului din 
partea centrală a Câmpiei Române, plantele speciei Phaseolus aureus au atins 
înălţimea de 156 cm, pe tulpina principală s-au format 18 frunze şi o inflorescenţă 
cu lungimea de 46,5 cm. 

Perioada de vegetaţie a plantelor de fasole chinezească s-a derulat în 
intervalul 2 mai-30 august, rezultând o durată a vegetaţiei de 115 zile, interval în 
care s-au acumulat 1306,18 (Σ t> +10º).  

Formarea frunzelor s-a derulat pe o perioadă de 84 zile de vegetaţie, interval 
în care s-au acumulat 862,6ºC UTU, rezultând un ritm mediu de 4,42 zile/frunză 
sau 50,66ºC UTU/frunză.  

Începutul formării inflorescenţelor, atât pe axul principal cât şi din mugurii 
axiali corespunde datei de 2 iulie dată care corespunde unui număr de 55 zile de la 
răsărit. Creşterea inflorescenţei terminale s-a derulat pe o perioadă de 60 zile, când 
s-a ajuns la lungimea maximă de 35,9 cm. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Bîlteanu Gh., 2003 - Fitotehnie, Ed. Ceres, Bucureşti. 
2. Muntean L.S., Borcean I., Axinte M., Roman Gh.V., 2003 - Fitotehnie, Ed. “Ion Ionescu de 

la Brad”, Iaşi. 
3. Toncea I., 2002- Ghid practic de agricultură ecologică, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
4. Zamfirescu N., Velican V., Săulescu N., 1965 - Fitotehnie, vol. I, Ediţia a II a. Ed. Agro-

Silvică, Bucureşti. 
5. National Research Council (NRC), 1989- Alternative Agriculture/Committee on the role of 

Alternative Farming Methods in Modern Production Agriculture. National Academy 
Press, Washington, DC. 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

436




