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In primavara anului 2019, pe teritoriul unei gospodarii agroindustriale din Republica 

Moldova, Transnistria, am derulat un experiment, scopul caruia a fost studierea actiunii 

cimpurilor plasmatice asupra germinarii semintelor si dezvoltarii rasadului de rosii, ardei si 

vinete.  

Pe masura desfasurarii experimentului s-au produs masurari, precum si documentarea foto 

si video.     

Echipament si materiale: 
 

Pentru experiment au fost folosite: 

Seminte de rosii, soiul “Baghira”, 

Seminte de ardei dulce, soiul “Hercules”, 

Seminte de vinete, soiul “Class”. 

3 casete a cate 50 diviziuni fiecare, pentru fiecate cultura, in total 9 casete. 

Substrat regular pentru rasad marca “Suli Flor”. 

Vas pentru apa plasmatica, volumul 200 litri. 

Ruleta, pentru masurari. 

Aparat de fotografiat. 

Conditiile experimentului  
 

Inceputui experimentului: 11.03.2019 – plantarea semintelor in substrat. 

Plantele experimentale, in decursul experimentului, au fost expuse acelorasi procedee 

agrotehnice, si s-au aflat in aceiasi sera cu plantele de control, la o distanta de cel mult 1 

metru de restul plantelor din sera. 

Plantele experimentale au fost tratate cu apa plasmatizata, care a avut contact direct cu 

nanomaterialul GaNS. Nu s-a admis, sub nici o forma, contactul direct al plantelor cu 

materialul nano GaNS. 

 

Pentru obtinerea apei plasmatizate s-a folosit un vas de plastic cu volumul 200 litri.  

Materialul nano GaNS a fost adaugat in acest vas, si s-a sedimentat la fundul vasului. Pentru 

tratarea plantelor s-a folosit apa din straturile superioare ale vasului. Tratarea plantelor a 

fost efectuata regulat, la fiecare 2-3 zile, in functie de necesitatea de irigare a rasadului. 

 

In experiment a fost folosit material nano GaNS cu compozitia CO2+CH3+CONH. 

 

Aici sunt expuse rezultatele obtinute pe culturile de rosii, deoarece pe restul culturilor 

rezultatele sunt similare. 

 



Observari 
 

Observarile asupra germinatiei semintelor au aratat, ca  

• rosii: experimentale - 100%, de control – 98%;     

•  ardei: experimental – 100%, de control – 99,5%;  

• vinete: experimentale – 97%, de control – 94 %. 

 

Dezvoltarea plantelor experimentale s-a desfasurat in mod normal, dar cu deosebiri fata de 

plantele de control. 

In general, dezvoltarea plantelor experimentale a fost mai rapida, fata de plantele de 

control. 

Spre exemplu, dupa 14 zile, majoritatea rosiilor experimentale aveau dezvoltate cite 2 frunze 

adevarate, in afara de cele 2 cotiledoane, iar la rosiile de control frunzele adevarate doar 

incepeau sa apara. 

 
Fig.1. Dezvoltarea plantelor experimantale de rosii, 25.03.2019 

 
Fig.2. Dezvoltarea plantelor de control, rosii. 25.03.2019 

  

 

 

Acelas efect s-a observat si la celelalte culturi: 

 



 
Fig. 3.  Dezvoltarea plantelor de control, ardei. 23.04.2019 

 

 
Fig.4. Dezvoltarea plantelor experimentale, ardei. 23.04.2019 

  

 

Grosimea tulpinei rosiilor experimentale, masurate dupa 21 de zile din momentul plantarii 

semintelor, a constituit 4-5 mm, cele de control avand tulpina de cel mult 3 mm. 

 

 
 Fig. 5. Grosimea tulpinilor rosiilor de control.  02.04.2019 

 



 
Fig.6. Grosimea tulpinilor rosiilor experimentale.  02.04.2019 

 

 
Fig.7. Aspectul exterior, grosimea tulpinei rosiilor experimentale (stinga) si celor de control 

(dreapta), comparativ.    19.04.9019. 

 

Inaltimea medie a rosiilor experimentale, dupa 21 zile, a constituit in medie 80-85 mm. 

Rosiile de control, respectiv, au ajuns la inaltimea de  100-130 mm.  

 



 
Fig. 8. Inaltimea rasadului experimental de rosii: 80-85 mm, 02.04.2019. 

 

 
Fig. 9, 10. Inaltimea rasadului de control, rosii: 100-130 mm, 02.04.2019. 

 

 

 

Imbolnaviri 

 
In decursul intregului experiment, plantele au fost monitorizate in vederea depistarii si 

combaterii eventualelor boli, caracteristice pentru gospodariile de sera.   

Nici un fel de maladie nu s-a observat. Toate plantele au fost sanatoase pina la plantarea in 

teren deschis. 

 

  

 

 

Aspectul exterior si viabilitatea 
 

Pe parcursul intregului experiment, s-a observat evident, ca plantele experimentale au un 

aspect exterior mai sanatos si viabil, in comparative cu plantele de control. Aceasta s-a 

manifestat prin dezvoltare generala mai sporita,  frunze mai mari, tulpini mai groase si mai 

puternice, acoperirea solului mai complecta, culoare mai intensa.  



 

 
Fig. 11. Aspectul general al rasadului de rosii, experimental (stinga) si de control (dreapta). 

05.04.2019. 

 

Actiunea gradientului cimpului plasmatic. 
 

In procesul experimentului a fost observat si documentat efectul, unde dezvoltarea atat a 

plantelor experimentale, dar mai ales a celor de control, este in functie de distanta de la 

sursa de camp plasmatic, adica plantele tratate, experimentale. Efectul cresterii si dezvoltarii 

intensive a plantelor s-a observat pana la distanta de 8 m de la plantele tratate cu plasma. La 

o distanta intre 8 si 12 metri dezvoltarea si crestera plantelor a avut loc destul de bine, in 

comparatie cu restul plantelor din sera, dar mai slab decit cele situate mai aproape de 8 m. 

La distanta mai mare de 12 m efectul campului plasmatic nu se mai observa, plantele se 

dezvoltau ordinar.  

 

 
Fig. 12. Dezvoltarea rasadului de control de rosii, la o distanta de 35-40 m (stinga) , 12-15 m 

(mijloc) si 2-3 m (dreapta) de la sursa campului plasmatic (rasadului experimental).  

Concluzii 
 

Din totalitatea datelor, obtinute in acest experiment, rezulta, ca campurile plasmatice a 

materialelor nano GaNS folosite, au un efect pozitiv general, influenteaza atat procesul de 

germinatie, cat si dezvoltarea si cresterea, intaresc sistemul imunitar, foliar, radicular al  

• plantelor tratate cu material plasmatic,  

• plantelor, ce se afla in preajma si dispun de camp plasmatic, in diferita masura. 



 

 

 


