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Rezumat: Cultura pepenelui galben este o îndeletnicire cu tradiţie în ţări 

ca Spania, Italia, Franţa, Germania, Portugalia şi mai puţin dezvoltată în  
România. Aici interesul pentru această cultură este tot mai mare, astfel că, în 
ultimii ani, s-a trecut de la cultura tradiţională la obţinerea de plante altoite care, 
pentru creştere şi dezvoltare, nu mai necesită dezinfecţia solului cu bromură de 
metil despre care se ştie că este foarte toxică atât pentru mediu cât mai ales pentru 
om, să reziste bine datorită portaltoiului utilizat şi pe terenuri mai reci şi să capete 
o anumită rezistenţă naturală la boli foarte periculoase pentru această cultură. 

În studiul de faţă s-a încercat altoirea pepenelui galben pe trei portaltoi 
diferiţi, Lagenaria vulgaris var. Longissima, Luffa cylindrica şi Cucurbita pepo, 
prin “alipire” stabilindu-se anumite etape tehnologice atât pentru obţinerea 
altoiului cât şi a portaltoiului. S-a observat gradul de afinitate între altoi şi 
portaltoi, iar rezultatele obţinute sunt promiţătoare necesitând continuarea 
experienţelor. 

MATERIAL SI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate în cadrul SC. CRASER S.A. CRAIOVA 

(Întreprinderea de Sere Işalniţa), în cadrul fermei de cercetare şi producţie nr. 24, în 
condiţii de seră neîncălzită, pe parcursul a mai multor cicluri de cultură, în intervalul 
anilor 1998-2002. 

Pentru producerea portaltoiului s-au folosit speciile Lagenaria vulgaris var. 
Longissima, de Luffa cylindrica şi Cucurbita pepo. Ca plantule altoi am folosit 
cultivarul Galia deoarece este foarte utilizat în cultura din sere. Metoda de altoire a 
fost prin “alipire” sau „pe două rădăcini”. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Producerea portaltoiului 
Ca portaltoi s-au folosit plantule de tigvă – Lagenaria vulgaris var. 

Longissima, de Luffa cylindrica şi Cucurbita pepo. În ceea ce priveşte procesul de 
germinare la Luffa cylindrica şi Cucurbita pepo nu se impune respectarea unor 
etape stricte ca în cazul seminţelor de Lagenaria, care au tegumentul foarte tare şi 
pentru a germina trebuie respectate următoarele etape: 

- seminţele tratate în prealabil cu Previcur se introduc în săculeţi de 
tifon şi se ţin timp de 2 ore în apă la temperatura de 300C, 
temperatură constantă pe întreaga durată de timp; 
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- s-a pregătit un amestec din 50% nisip şi 50% rumeguş care s-a 
umectat bine şi s-a aşezat în lădiţe asigurându-se o temperatură de 
300C; 

- după ce seminţele s-au umectat timp de două ore se aşează cu săculeţi 
cu tot între două straturi formate din amestecul anterior (10cm 
amestec sub seminţe şi 10 cm peste seminţe) menţinându-se 
temperatura la 300C. După 48-78 de ore, cu temperatura constantă, 
seminţele încep să germineze, iar atunci când germenul are 2-3mm se 
însămânţează; 

- seminţele germinate au fost însămânţate în ghivece cu latura    de 10 
cm aşezându-se sămânţa cu germenul în jos, cât mai aproape de 
suprafaţă şi apoi s-au acoperit cu nisip. Se ţin la o temperatură de 
200C până la răsărire, apoi timp de 10-12 zile  la 18-200C. 

Altoirea “pe două rădăcini” sau prin alipire 
Pentru această metodă de altoire s-au semănat în fiecare ghiveci câte două 

seminţe, una reprezintă planta altoi şi cealaltă planta portaltoi. În faza când 
acestea au avut 2-3 frunze adevărate s-a realizat o secţiune oblică, cu briceagul 
sau cu lama. Poziţia celor două secţiuni s-a ales în aşa fel încât ele să fie faţă în 
faţă, iar atunci când plantele sunt apropiate una de cealaltă, secţiunile  să se 
suprapună. După această suprapunere s-a legat planta cu o bandă din material 
plastic, pe o lungime de 2,0-2,5cm în zona de altoire pentru a se asigura un 
contact mai intim între altoi şi portaltoi (Figura 1). 

În practica legumicolă se mai poate utiliza pentru legarea punctului de 
altoire folie de aluminiu sau cleme metalice. 

 
Figura 1. Altoirea plantelor de pepene galben 
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După altoire plantele s-au acoperit cu folie de polietilenă sau fiecare vas 

se introduce în pungi de plastic, neperforate şi se ţin pentru sudaţie la o 
temperatură de 25-30 0C şi umiditate atmosferică de 70% (Figurile 2 şi3). După 6-
7 zile pungile se perforează pentru a permite aerisirea. După 10 zile plantele nu se 
mai acoperă decât noaptea, după care se descoperă complet. După 20-30 de zile, 
în funcţie de moment (an), plantele au fost bune pentru a fi plantate în câmp sau 
în sere. 

 
Figura 2. “Minitunel” din folie de polietilenă pentru plantele altoite 

 

 
Figura 3. Protejare individuală cu pungi de polietilenă pentru plantele altoite 
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Lucrările de îngrijire care s-au aplicat plantelor după altoire au fost cele 
cunoscute. După 5-7 zile de la altoire se poate observa dacă procesul de altoire 
este bun şi tot atunci s-a detaşat rădăcina de la altoi şi partea superioară de la 
portaltoi. Obligatorie este lucrarea de tutorare sau susţinere a plantelor altoite 
(Figura 4). Plantele obţinute au fost plantate în sere. 

 

 
Figura 4. Tutorarea plantelor altoite 

 
 

CONCLUZII 
În ceea ce priveşte înălţimea plantelor altoite nu s-au obţinut valori 

superioare martorului nealtoit. 
Referitor la diametrul portaltoiul Cucurbita pepo imprimă o vigoare mai 

mare, vigoare care este justificată şi prin talia plantelor, deci plantele altoite au o 
talie mai redusă şi un diametru mai mare. 

Plantele altoite pe Lagenaria vulgaris au imprimat un caracter de piticire - 
retard plantelor altoite. 
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