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Folii polimerice fotoselective pentru solarii ºi tunele joase
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Inexpensive plastic covered greenhouse structures of the type used by the horticulture industry for plant
production are frequently used. We have developed “selective film” with the following properties: transmit
the visible light portion of the solar radiation spectrum, the only portion utilized by plants for photosynthesis;
absorb the small amount of ultraviolet radiation in the spectrum and cause some of it to fluoresce into
visible light, useful to plants, absorb infrared radiation , which plants cannot use and which cause greenhouse
interiors to overheat.  Plant growth inside the experimental greenhouses covered with photoselective films
were compared with plants grown inside growth chambers covered with clear conventional greenhouse
films. The results are summarized in the paper.
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În condiþiile expansiunii acþiunii omului asupra mediului
înconjurãtor, prin extinderea zonelor urbane ºi a
construcþiilor industriale, pe seama reducerii suprafeþelor
împãdurite, a fost necesarã reformularea  practicãrii
agriculturii ºi s-a impus asigurarea protecþiei biologice a
plantelor ºi sporirea capacitãþii productive a pãmântului.

Plasticultura reprezintã atât ºtiinþa cât ºi tehnologia
referitoare la utilizarea materialelor plastice în agriculturã.
Foliile din polietilenã inlocuiesc cu succes sticla în solarii.
Sunt mai rezistente la stressul mecanic datoritã flexibilitãþii
lor, pot transmite selectiv radiaþia solarã ºi permit realizarea
unor forme mai complexe de solar.

Sinteza unor noi aditivi capabili sã îmbunãtãþeascã
transmisia luminii ºi sã creeze microclimatul optim pentru
culturile agricole în solariile acoperite cu folii polimerice,
a permis extinderea terenurilor pe care se poate practica
agriculturã protejatã. Rolul acestor aditivi este de a selecta
doar anumite lungimi de unda din lumina solarã, propice
dezvoltãrii plantelor. Avantajele principale sunt
imbunãtãþirea precocitãþii ºi productivitãþii, inhibarea
anumitor boli si implicit reducerea agrochimicalelor
folosite.

Foliile polimerice pot fi definite ca “fotoselective” dacã
prin încorporarea unor pigmenþi specifici, sunt capabile
sã reducã prin absorbþie trecerea unei benzi determinate
de radiaþii, sau altfel spus, reduc trecerea radiaþiei vizibile
în limitele unei benzi specifice de lungimi de undã.

Din lumina solarã, omul percepe doar radiaþia a cãrei
lungimi de undã este în intervalul 400-700 nm. Plantele
rãspund pe un domeniu mult mai mare, cuprinzand o parte
din UV 290-400 nm, ºi o parte din IR îndepartat, de peste
800 nm. Termenul PAR este folosit  în descrierea
domeniului de radiaþii, responsabil pentru creºterea
plantelor. Majoritatea plantelor rãspund la radiaþia 400-450
nm (albastru) ºi în special la 625-675nm (rosu). Dar ºi alte
lungimi de undã pot declanºa procesul de fotosintezã, iar
vârful intensitãþii solare emise, se regãseºte în regiunea
de 525 nm (galben). Astfel, tãierea oricarei lungimi de undã
din spectru, va reduce viteza de creºtere a plantelor. Unele
domenii ale spectrului pot influenþa forma, înãlþimea ºi alte
aspecte privind calitatea plantelor. Foliile colorate sunt
uneori propuse pentru acoperirea serelor (de obicei
galben, verde, albastru, roºu).

Radiaþia ultravioletã (UV)
Cu toate cã aceasta nu este semnificativã pentru

fotosintezã, radiaþia UV poate constitui un factor în
dezvoltarea culorilor ºi miresmelor unor plante. Lungimile
de undã scurte din UV (200-310 nm) pot fi un factor în
prevenirea înãlþãrii plantelor. Aceste lungimi de undã sunt
de obicei tãiate de un sistem de filtrare UV al foliilor.

Unele infecþii (in special botrytis) pot fi influenþate de
radiaþia UV, deoarece producerea de spori este declanºatã
de radiaþia UV. Înlãturarea radiaþiei UV duce la încetinirea
înmulþirii insectelor. Deoarece insectele sunt purtãtoare de
viruºi, reducerea acestora este o cale de reducere a
infecþiilor virale.

Temperaturile in solarii
Foliile pentru acoperirea solariilor permit ºi previn

selectiv, transferurile de energie dintre mediul interior al
solarului ºi mediul exterior, conducând la efectul de serã.
Pentru a reþine un maxim de cãldurã în interiorul solarului,
folia idealã trebuie sã prezinte transmisia maximã a
radiaþiei solare ºi în special din domeniul IR apropiat ºi
mediu (760-3000nm), care permit aerului din interiorul
solarului sã rãmânã cald pe toatã durata zilei.Mentinerea
cãldurii se realizeazã alegând anumiþi polimeri specifici
pentru crearea foliilor ºi folosind aditivi. Grosimea foliilor
influenþeazã în modul urmator: foliile subtiri vor menþine
o temperaturã mai scazutã faþã de foliile mai groase.

Partea experimentalã
Ne-am propus realizarea de folii polimerice cu aditivi

de transmisie selectivã a luminii în domeniile UV-VIS ºi IR,
pentru obþinrea unui microclimat optim în solarii ºi tunele
joase, în care s-au cultivat legume. S-a urmãrit obþinerea
de folii cu urmãtoarele proprietãþi:

- rezistenþã la tracþiune;
- rezistenþã la sfâºiere;
- rezistenþã la ºoc;
- rezistenþã la îmbãtrânire în mediu natural;
- transmisie selectivã a luminii solare în domeniul IR;
- transmisie selectivã a luminii solare în domeniul UV;
 - anticondens.

Materiale utilizate
Ca material polimeric s-a selecþionat polietilena de joasã

densitate cu masã molecularã mai mare, pentru a rezista
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la deformãri mecanice ºi la sfâºiere. Acest tip de polietilenã
prezintã proprietãþi optice adecvate pentru folii de
acoperire solarii.

Polietilena de joasã densitate 150 se poate prelucra uºor
prin extrudere-suflare, la temperaturi cuprinse între 170 –
220oC. Prezintã bune proprietãþi de prelucrare ºi proprietãþi
fizico-mecanice.

SUNSHIELD 100566 aditiv cu rol de protecþie a foliilor
polimerice împotriva radiaþiilor UV, pentru a evita
îmbãtrânirea acceleratã în timpul utilizãrii lor ºi extinderea
duratei de viaþã, conform scopului propus.

UV PE MB 100645-A  aditiv cu rol de ecranare a radiaþiilor
UV pânã la 380 nm, pentru a evita pãtrunderea unor insecte
dãunãtoare, care vãd în banda 0-380nm ºi care sunt
purtãtoare de viruºi. Fereastra de la 380 nm la 400 nm este
pentru insectele care vãd în acest interval ºi care sunt
necesare plantelor, deoarece, ele realizeazã polenizarea.
Totodatã se evitã lungimile de undã mai mici de 380 nm,
care au o energie mult mai mare ºi pot dãuna, prin arderea
petalelor florilor. Acest aditiv permite trecerea luminii
solare cu lungimi de undã mai mari de 380 nm, asigurând
astfel acel interval atât de necesar fotosintezei, denumit
PAR, radiaþia fotosintezei active.

IR BARRIER PE MB 100218-A  aditiv cu rol de transmisie
selectivã a luminii în domeniul IR, între 7000 nm ºi 14000
nm, pentru a asigura termicitatea foliilor, în scopul realizãrii
condiþiilor de temperaturã necesare microclimatului din
solar. Acest masterbatch a fost produs pentru utilizãri în
filmele pentru agriculturã ºi industriale, în scopul
îmbunãtãþirii proprietãþilor termice ale polietilenei. IR
barrier reduce transmisia radiaþiei IR prin tot filmul.

Temperaturile din timpul nopþii cresc cu 1 - 3 grade, faþã
de solariile acoperite cu polietilenã standard.

ANTIFOG COP MB 100023-B  aditiv cu rol anticondens,
prin faptul cã modificã tensiunea superficialã la suprafaþa
interioarã a foliei, ceea ce conduce la distribuirea
condensului, într-un film continuu, cu bune proprietãþi
optice. Se evitã picurarea apei direct pe pãrþile componente
ale plantelor, care ar putea duce la apariþia de boli.

17977 Green PE MB colorant verde. Prezintã rezistenþa
la luminã : 8. Rezistenþa la temperaturã : 300oC.

150166 Red PE MB colorant roºu. Prezintã rezistenþa la
luminã : 7. Rezistenþa la temperaturã : 250oC.

16059 BLUE PE MB colorant albastru. Prezintã rezistenþa
la luminã : 8. Rezistenþa la temperaturã : 300oC.

YELLOW 13671-A colorant galben. Prezintã rezistenþa la
luminã : 7. Rezistenþa la temperaturã : 280oC.

Recepturi experimentale
S-au realizat cinci variante de folii polimerice cu aditivi

de fotoselectivitate, anticondens ºi stabilizatori UV, din care
patru color ºi una incolor. De asemenea, s-a realizat o folie
martor fãrã nici un aditiv. Variantele experimentale se
prezintã în tabelul 1.

Foliile polimerice au fost obþinute prin tehnologia de
extrudere-suflare, pe utilajul MEP 120 cu diametru cap
extrudare de 500 mm, din dotarea S.C. PROINTERMED S.A.
din Piteºti.

Parametri tehnologici de operare
Foliile au fost obþinute prin tehnologia de extrudare-

suflare.

Tabelul 1
RECEPTURI EXPERIMENTALE

Tabelul 2
PARAMETRI TEHNOLOGICI DE OPERARE
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Temperaturi pe zone de extrudere:
S-au obþinut folii tubulare cu urmãtoarele caracteristici:
- lãþime de 4200 mm,
- abatere lãþime conform STAS 8171-84 : ± 50 mm,
- grosime 0,2 mm,
- culoare : Po martor – incolor, P1- incolor, I1- galben, I2-

verde, I3- albastru, I4- roz.
Fiecare variantã de folii a fost utilizatã pentru acoperirea

unui tunel cu urmãtoarele caracteristici: lungime - 5,7m;
deschidere la bazã -1,4 m; înãlþime -0,9 m. Scheletul de
susþinere a foliei s-a efectuat din arcuri de fier beton înfipte
în pãmânt la distanþe de 2 m ºi legate între ele cu 3 sârme
(una la coamã ºi douã lateral, la înãlþimea de 40 cm de la
nivelul solului).  Dupã acoperire, folia s-a fixat lateral prin
acoperire cu pãmânt, iar la capete s-a ancorat cu sârmã.
Aerisirea s-a fãcut prin ridicarea ºi  rularea foliei lateral.

Înfiinþarea culturilor
Conform protocolului experimental, s-au înfiinþat

culturile legumicole de salatã ºi tomate în solariile
acoperite cu folii fotoselective, urmãrindu-se comportarea
plantelor ºi influenþa condiþiilor create asupra rezultatelor
de producþie.

Experienþa a fost organizatã în câmpul experimental al
catedrei de Legumiculturã din incinta USAMV Bucureºti.

În solarii tip tunel înalt experienþa s-a desfãºurat prin
acoperirea acestora înaintea înfiinþãrii culturilor, dupã
metoda blocurilor în aºezare liniarã cu 4 repetiþii, pe o
suprafaþã totalã de 120 m2. Suprafaþa unei variante a fost
de 20 m2 , iar a unei repetiþii, de 5 m2.

Materialul biologic studiat:
- salatã de cãpãþânã  soiul Ilona;
- tomate soiul Cindel.
În experienþã cultura salatei a fost asociatã cu cea a

tomatelor ºi s-a înfiinþat înaintea acestora (culturã
anticipatã, pe data de 28 martie 2005). La tomate plantarea
a avut loc pe data de 12.04.2005. Protejarea solariilor s-a
fãcut înaintea înfiinþãrii culturilor ºi a durat 80 de zile, pânã
la desfiinþarea acestora.

La sfârºitul lunii august 2005, s-au prelevat mostre din
foliile fotoselective utilizate la acoperirea solariilor ºi au
fost testate din punct de vedere fizico-mecanic ºi optic.

Caracterizare folii polimerice fotoselective
Caracterizarea foliilor polimerice fotoselective pe bazã

de polietilenã de joasã densitate, s-a efectuat conform
metodologiei standardizate. S-a testat folia înainte de
montare în teren ºi dupã demontarea solariilor. În
continuare se prezintã rezultatele obþinute.

Toate foliile fotoselective care fac obiectul studiului,
prezintã proprietãþi fizico-mecanice superioare folilor
incolore, fãrã aditivi, care se comercializeazã în prezent
pe piaþa româneascã, pentru acoperirea solariilor.

Comparativ cu folia martor, proprietãþile fizico-mecanice
ale foliilor fotoselective se prezintã astfel :

În fazã iniþialã foliile aditivate prezintã proprietãþi fizico-
mecanice superioare foliei martor. Clasificarea foliilor  din
punct de vedere al proprietãþilor fizico-mecanice este
urmãtoarea :

Rezistenþa la tracþiune :
-   pe direcþie longitudinalã : I4>I2>P1>I3>I1>P0
-  pe direcþie transversalã : I4>I1>I2>I3>P1>P0

Alungirea la rupere :
-   pe direcþie longitudinalã : I3>I4=I2=I1>P1>P0
-   pe direcþie transversalã : I2>I3>I1>P1>I4>P0

Rezistenþa la sfâºiere :
 -   pe direcþie longitudinalã : I4>I2>I1>I3>P1>P0
 -   pe direcþie transversalã : I4>I2>I3>I1=P1>P0

Dupã expunerea în câmpul experimental foliile aditivate
prezintã proprietãþi fizico-mecanice superioare foliei
martor. Clasificarea este urmãtoarea:

Rezistenþa la tracþiune
 -   pe direcþie longitudinalã :        I4 > I1 > P1 > I3 > I2 > P0
 -  pe direcþie transversalã :         I4 > I1 > I3 > P1 > I2>P0

Tabelul 3
PROPRIETÃÞI FIZICO-MECANICE INIÞIALE

Tabelul 4
PROPRIETÃÞI FIZICO-MECANICE DETERMINATE DUPÃ EXPUNEREA ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL
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Alungirea la rupere
 -   pe direcþie longitudinalã :      I4 > I1 > P1 > I3 > I2 > P0
 -  pe direcþie transversalã :       I4 > I3 > I1 > I2 > P1 > P0

Rezistenþa la sfâºiere
 - pe direcþie longitudinalã :       I4 > P1 > I2 = I3 > P0
 -  pe direcþie transversalã :           I4 > I2 = I3 > P1 > I1 >P0

Proprietãþi optice
Se prezintã spectrele UV-VIS ale foliilor fotoselective,

înainte ºi dupã expunerea în câmpul experimental.
Comparativ cu folia martor, proprietãþile fizico-

mecanice ale foliilor colorate se prezintã astfel :
Iniþial

Folia P1   În domeniul UV transmitanþa prezintã 9 peak-
uri. Cel mai pregnant este peak-ul corespunzãtor lungimii

Fig. 1. Transmitanþa UV-VIS prin folia P1 iniþial

Fig. 2. Transmitanþa UV-VIS prin folia P1 dupã expunere

Fig.3. Transmitanþa UV-VIS prin folia I1 iniþial Fig. 7. Transmitanþa UV-VIS prin folia I3 iniþial

Fig. 6. Transmitanþa UV-VIS prin folia I2  dupã expunere

Fig. 5. Transmitanþa UV-VIS prin folia I2 iniþial

Fig.4. Transmitanþa UV-VIS prin folia I1 dupã expunere
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de 270 nm. Practic în domeniul λ = 0 - 360 nm transmisia
luminii este ecranatã datoritã aditivului UV barrier.
Începând cu lungimea de undã λ  = 360 nm transmitanþa
creºte ºi atinge un maxim de aproximativ 63% la lungimea
de undã  λ = 800 nm.

Folia I1
În domeniul λ = 0 -360 nm transmitanþa prezintã 8 peak-

uri, evidenþiindu-se cel corespunzãtor   λ = 270 nm. În
domeniul λ = 0 -360 nm transmisia luminii este ecranatã
datoritã aditivului UV barrier. Începând cu lungimea de
undã  λ = 360 nm transmitanþa creºte ºi atinge un maxim
de aproximativ 45 % la lungimea de undã λ= 800 nm. În
domeniul VIS prezintã peak-uri la  λ = 490nm ºi 500 nm.

Folia I2
În domeniul l = 0-360 nm transmitanþa prezintã 7 peak-

uri, evidenþiindu-se cel corespunzãtor λ  = 270 nm. În
domeniul  λ = 0-360 nm transmisia luminii este ecranatã

Fig. 8. Transmitanþa UV-VIS prin folia I3 dupã expunere

Fig. 10. Transmitanþa UV-VIS prin folia I4 dupã expunere

Fig. 9. Transmitanþa UV-VIS prin folia I4 iniþial

datoritã aditivului UV barrier. Începând cu lungimea de
undã   λ= 360 nm transmitanþa creºte ºi atinge un maxim
de aproximativ 58% la lungimea de undã  λ = 800 nm. În
domeniul VIS prezintã peak-uri la  λ = 550nm ºi 710 nm.

Folia I3
În domeniul  λ = 0-360 nm transmitanþa prezintã 7 peak-

uri, evidenþiindu-se cel corespunzãtor  λ = 270 nm. În
domeniul λ= 0 -360 nm transmisia luminii este ecranatã
datoritã aditivului UV barrier. Începând cu lungimea de
undã  λ = 360 nm transmitanþa creºte ºi atinge un maxim
de aproximativ 75 % la lungimea de undã   λ= 800 nm. În
domeniul VIS prezintã peak-uri la  λ = 520nm ºi 675 nm.

Folia I4
În domeniul l λ= 0 -360 nm transmitanþa prezintã 3 peak-

uri, evidenþiindu-se cel corespunzãtor  λ  = 270 nm. În
domeniul  λ = 0 -360 nm transmisia luminii este ecranatã
datoritã aditivului UV barrier. Începând cu lungimea de
undã λ= 360 nm transmitanþa creºte ºi atinge un maxim
de aproximativ 75 % la lungimea de undã  λ = 800 nm. În
domeniul VIS prezintã 7 peak-uri.

Dupã expunere
Perioada în care au fost expuse foliile în câmpul

experimental a fost cu precipitaþii peste media obiºnuitã.
Deºi intensitatea radiaþiei UV a fost mai redusã datoritã
luminozitãþii scãzute, cantitatea de oxigen în contact cu
foliile a fost mai mare, datoritã cantitãþii mari de precipitaþii.

Transmitanþa pentru fiecare folie prezintã aceeaºi alurã
ca în cazul iniþial. Se observã o descreºtere a valorii
transmitanþei pe domeniul VIS. Foliile colorate prezintã
aceeaºi ecranare în domeniul UV, ca ºi înainte de expunere.

Folia P1 În domeniul UV s-au înregistrat valori ale
transmitanþei mai mari cu 67 % faþã de momentul iniþial,
ceea ce aratã cã aditivul UV barrier utilizat, probabil a suferit
modificãri, sau a difuzat spre suprafaþa foliei, fiind spãlat
de ploi.Faþã de valoarea iniþialã, transmitanþa foliei P1 a
scãzut în domeniul VIS cu aproximativ    28 %, ajungând la
43%.

Folia I1 Faþã de valoarea iniþialã, transmitanþa foliei I1 a
scãzut în domeniul VIS cu cu mai puþin de 10 %, ajungând
la 42%.

Folia I2 Dupã expunere în câmpul experimental
transmitanþa în domeniul UV creºte cu 10 %, ceea ce indicã
o pierdere de aditiv UV barrier. Pe domeniul VIS
transmitanþa scade cu aproximativ 12% pânã la 550 nm.
Între 550 nm ºi 700 nm transmitanþa scade pânã la 40 %. În
acest domeniu nu este recomandatã utilizarea foliei I2,
întrucât ar putea influenþa negativ fotosinteza plantelor.
Între 700 nm ºi 800 nm transmitanþa dupã expunere scade
cu aproximativ 5 %, ajungând la 55 %.

Folia I3 %. În domeniul VIS se înregistreazã o valoare
crescãtoare a transmitanþei pânã la λ=525 nm
(transmitanþa este 50 % final). În acest domeniu
transmitanþa este cu 33 % mai micã. În intervalul  λ=525
nm ºi  λ=750 nm transmitanþa prezintã scãderi ºi creºteri,
încât folia ar putea influenþa nefavorabil fotosinteza
plantelor. De la lungimea de undã  λ=750 nm transmitanþa
prezintã creºtere pânã la 62 %, reprezentând o scãdere de
17 % faþã de valoarea iniþialã. Scãderea transmitanþei VIS
se datoreazã modificãrilor din folie ca urmare a procesului
de degradare oxidativã.

Folia I4 Valoarea transmitanþei prin folia I4 se modificã
foarte puþin dupã expunere. În domeniul VIS transmitanþa
prezintã o creºtere aproape uniformã, cu excepþia a patru
peak-uri de valori extrem de mici.  La lungimea  de undã
λ =800nm transmitanþa ajunge pânã la 60 %.

Transmitanþa prin folii în domeniul VIS este clasificatã
astfel :

I3 ≅  I4 > I2 > P1 > I1
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Din punct de vedere al culturilor legumicole s-a observat
cã:

- foliile fotoselective utilizate la acoperirea solariilor au
determinat schimbãri ale microclimatului în spaþiile
protejate;

- diferenþele privind cantitatea de luminã de care
beneficiazã plantele sub diferite tipuri de folii au fost mai
evidente în zilele cu nebulozitate ridicatã;

- cele mai bune rezultate s-au obþinut sub folia
transparentã tratatã ºi cea roz, la care nivelul de iluminare
a crescut cu 2700 lx ºi respectiv 2195 lx faþã de martor;

- în interiorul solarului, acumulãri globale de cãldurã,
superioare martorului s-au înregistrat sub folia roz ºi cea
verde (cu diferenþe de 17,6 ºi 7,9 oC), dar au scãzut la
celelalte variante, mai ales sub folia albastrã (-32,4oC);

- în sol, acumulãrile de temperaturã au fost favorizate
de protejarea cu folii fotoselective, cele mai mari diferenþe
faþã de martor obþinându-se la foliile galbenã ºi verde (6-
11,5oC);

- în ansamblu, sub aspectul regimului termic, folia roz
poate fi consideratã “caldã”, în timp ce, foliile albastre ºi
galbene sunt “reci”;

- foliile fotoselective au determinat în general, creºterea
umiditãþii relative a aerului în solar cu 1,7-5,2% ºi scãderea
umiditãþii solului cu 0,5-10,1% faþã de martor;

- folia roz s-a evidenþiat  prin reducerea  cu 0,6% a
umiditãþii relative a aerului ºi cea mai slabã scãdere (0,5%)
a umiditãþii solului faþã de martor, favorizând astfel regimul
hidric general din spaþiul de culturã;

- în funcþie de pretenþiile plantelor faþã de factorii
climatici se pot recomanda pentru acoperirea solariilor
diferite tipuri de folii fotoselective: cele roz ºi verzi pentru
specii pretenþioase la cãldurã ºi care cer umiditate
atmosfericã mai redusã, cele albastre ºi galbene pentru
specii mai puþin pretenþioase la cãldurã ºi care suportã o
umiditate relativã mai ridicatã;

- utilizarea foliilor fotoselective la acoperirea solariilor,
influenþeazã creºterea plantelor de salatã în cultura
timpurie;

- foliile verzi ºi roz au determinat o creºtere a diametrului
rozetelor cu 8% ºi respectiv 6%, în timp ce foliile galbene ºi
transparente aditivate au dus la  reducerea acestuia faþã
de martor. Diferenþe semnificative s-au obþinut la folia verde
ºi la cea transparentã tratatã;

- masa rozetelor a fost superioarã martorului doar la
varianta de folie roz, celelalte variante au determinat
reducerea masei, cu diferenþe semnificative la folia
albastrã;

- caracteristice sistemului radicular nu sunt influenþate
în mod semnificativ de protejarea plantelor cu folii
fotoselective, deºi s-a înregistrat o creºtere a volumului
radicular în cazul foliilor verzi ºi transparente tratate, cu
implicaþii în creºterea capacitãþii de absorbþie a plantelor;

- pentru cultura protejatã a salatei se poate recomanda
utilizarea la acoperirea solariilor a foliilor fotoselective roz,
verzi ºi transparente tratate care determinã creºterea
diametrului, a masei rozetelor ºi influenþeazã favorabil
sistemul radicular al plantelor;

- foliile fotoselective influenþeazã creºterea plantelor de
tomate. Înãlþimea plantelor ºi numãrul de inflorescenþe au
fost favorizate de protejarea cu folii galbene ºi roz ºi
inhibate de foliile albastre;

- foliile roz ºi galbene au avut efect benefic asupra
procentului de fructificare ºi ca urmare a numãrului total
de fructe recoltate pe plantã, în timp ce celelalte folii au
inhibat fructificarea;

- masa medie a fructelor a fost diminuatã cu 4-15 g/fruct
la toate variantele de folii fotoselective comparativ cu folia
obiºnuitã - martor;

- producþiile obþinute la tomatele cultivate în solar au
crescut foarte semnificativ faþã de martor cu sporuri de(
27%) la folia roz ºi nesemnificativ (7% la folia galbenã), în
timp ce foliile albastre ºi verzi au determinat scãderii foarte
semnificative ale acestora;

- utilizarea foliilor fotoselective la protejarea tomatelor
cultivate în tunele joase a dus la creºterea producþiilor faþã
de martor la majoritate variantelor cu excepþia foliei
albastre. Folia roz a determinat creºteri foarte semnificative
de 51%, iar cele galbene ºi verzi creºteri semnificative (9-
17%);

- în funcþie de pretenþiile plantelor faþã de factorii
climatici care au influenþe asupra creºterii ºi potenþialului
productiv al plantelor se pot recomanda pentru acoperirea
solariilor ºi tunelelor diferite tipuri de folii fotoselective: cele
roz ºi galbene pentru tomate iar cele albastre ºi roz pentru
salatã.
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