
Solanum esculentum ssp. cerasifera L. ’Matt’s Wild Cherry’(Solanaceae)
Roșii-cireșe, tomate-cireșe, pătlăgele-cireșe.

Înălțimea 
1,0-1,2 m

Densitatea : 1 plantă/m²
Amplasarea : foarte însorită 
și caldă, fără curent de aer

Plantă anuală, erbacee în formă de tufă densă. Produce în abundență to-
mate-cireșe de 1(-2) cm diametru chiar și în sezonul rece. Crește foarte 
repede în comparație cu roșiile de calibru mare, nu necesită multă apă și 
e foarte simplă de crescut. Înflorește galben, din iunie până în septembrie. 
Foarte productivă, poate avea numeroase legături cu o formă de os de 
pește pe parcursul întregii veri încât 2-3 curpeni sunt suficienți pentru 4 
persoane. 
Se folosește în grădina de legume, în rânduri sau mai curând izolate ori 
în mici grupuri de 2-4 tufe. Roșiile-cireșe sunt perfecte pentru ghiveciuri la 
balcon sau terasă, în seră și verandă.
Originea : această varietate crește la stare sălbatică în Estul Mexico. Hi-
dalgo, Mexico.

Combinările benefice au loc cu următoarele plante : sparanghel, busuioc, limba mielului, 
morcov, țelină, țelină de frunze, varză, fetică, ceapă, pătrunjel, lanternă chinezească, cosmos, 
mărar, arpagic chinezesc, porumb, ridiche, mazăre, salvie, praz, gălbenele, țigăncușe, condu-
raș, spanac, salată verde, usturoi, cucurbitaceele, pastârnac, gogoșari, mentă, păstăi, degețel, 
fasole, floarea soarelui, pelargonium?, oregano, petunia? și ciulin.
E sfătuit să evitați vecinătatea roșiilor cu următoarele plante : sfeclă, fenel, fenicul, păstăi, 
mazăre?, cartof, broccoli, varză roșie, mangold, gulie, creson, vânătă, spanac?, rozmarin, 
cais, căpșun, mărar, conopidă, collard, fasole cățărătoare, nepeta, nuc, porumb, petunia? și 
pelargonium.

      Alelopatia

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,7-1 m

Roșia, consumată de Aztecii din Mexico, a 
fost obiectul unei largi domesticiri de Incași 
înainte de a fi adusă în Europa. Această in-
troducere pare să fi avut loc la Sevilia (SP) 
în 1528 în caravelele lui Cortez. Reputația 
ei de plantă toxică a frânat cu trei secole 
adoptarea ei ca plantă alimentară.
Roșiile-cireșe actuale au fost în mare parte 
dezvoltate în Israel. Ele sunt cultivate de la 
începutul secolului XIX. 
Denumirea latină Lycopersicon înseamnă  
”persicul lupului” și dă dovadă de reticența 
oamenilor pentru acest fruct când a fost in-
trodus. Totodată, esculentum înseamnă ”co-
mestibil”. 
Cât despre cuvântul ”tomată” el derivă de 
la ”tomalt” din limba Nahualt a Aztecilor, cu 
toate că el se referea în realitate la fructul 
de tomatilă (Physalis philadelphica). Denu-
mirea științifică Lycopersicon esculentum 
ssp. cerasifera rămâne admis cu toate că 
cercetările genetice au demonstrat că planta 
aparține genului Solanum.



Semănatul 

Plantele au o creștere indeterminată și ajung la maturitate în circa 55-60 zile, cam în jurul lunilor 
iunie-iulie, până în octombrie, sau chiar și mai târziu, până la geruri.
Această varietate are o pieliță fină, încercați deci să culegeți tomatele cu tot cu codiță sau cu toată 
legătura dacă toate fructele sunt coapte. Astfel ele se păstrează bine timp de circa o săptămână.

Roșia-cireașă se înmulțește prin semințe sau butași. Pentru a face propriile semințe, mai întâi de 
toate trebuie să vă încredințați că varietatea care o aveți nu este hibridă (notat F1) căci semințele 
îi vor fi sterile în 90-95% și în celelalte cazuri, în anul următor vă vor da plante degenerate!
Roșia este o plantă auto fecundă (se spune că e autogamă, floarea conține organele mascule 
și femele) cu flori perfecte, dar chiar și ele sunt polenizate de insecte până la 45%. Procentul de 
polenizare încrucișată (adică între diferite varietăți) depinde de activitatea insectelor și de climă; 
în perioadele de arșiță floarea se deschide mai mult (risc de hibridare). Pentru o varietate pură :
- dacă creșteți diferite varietăți, folosiți un ecran sau pânze anti-insecte, un tunel, o seră;
- separați fiecare varietate cu minimum 200 m una față de cealaltă;
- plantați fiecare varietate la un interval de 60 de zile față de celelalte.
Extragerea semințelor : 
- mai întâi de toate recoltați roșiile cele mai coapte și striviți-le pentru a extrage toate semințele cu tot cu suc și 
pulpă într-un borcan în care adăugați puțină apă;
- lăsați să fermenteze timp de 2-4 zile până se face floare la suprafață. Cu o lingură, scoateți delicat această 
pieliță. Restul sucului din borcan spălați-l cu apă de robinet (rămân la urmă doar semințele bune);
- puneți-le la uscat la soare timp de 2 ore pe o sită (nu pe hârtie) și apoi timp de 10-12 zile pe o pânză la umbră.
Semințele de roșii se păstrază 4-8 ani. 

Când plantați răsada de roșii, în gaura de plantare puneți circa 10 frunze de urzică proaspătă; ea 
are ca rol întărirea imunității la roșii și ca îngrășământ azotat natural pe parcursul verii.
Udați foarte bine (circa 3-5 l) fiecare curpen la momentul plantării, doar după această etapă im-
portantă puteți închide cuibul și acoperi baza cu un strat de minim 3-5 cm de pai sau rumeguș.
Roșiile-cireșe, ce au o creștere indeterminată, nu se tund nici nu de copilesc, dar atunci trebuie 
prăvăzut mai mult spațiu, circa 1,5 m între rânduri. La fel, crenguțele dense și fine ale roșiilor-
cireșe nu necesită suport, căci fructele sunt ușurele și crengile elastice. 

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții

Se pot semăna roșiile-cireșe direct în pământ, dar nu este metoda 
cea mai de succes, cu rezultat imprevizibil (prea sau prea puțin dens).
Semănatul și creșterea în ghiveciuri (interior sau exterior) prezintă 
avantajul de a putea începe sezonul cu 2- 4 săptămâni mai devreme 
și de a-l extinde la fel cu 2-4 săptămâni. 
Semânțele de roșii pot fi sădite devreme (februarie-martie), într-un 
local încălzit la 16-20°C pentru a stimula vegetația. Pentru răsadă:
- semănați foarte rar câteva semințe în ghiveciuri;
- în câteva zile după încolțirea semințelor, amplasați-le într-o seră rece sau un loc mai răcoros (balcon 
de exemplu, dar fără risc de ger) căci astfel plăntuțele se vor căli și vor fi mai rezistente;
- transplantați, individual, puieții în ghiveciuri de 8-10 cm diametru la stadiul de 3-4 frunzulițe, apoi 
așteptați sfârșitul gerurilor (aprilie-mai) pentru a scoate plantele afară, fie în sol, fie în ghiveciuri (dia-
metru minim de 30 cm și 50 cm adâncime, amestec cu 2/3 de pământ îmbunătățit cu 1/3 de turf și drenaj);
- plantați puieții în găuri de 2 ori mai mari decât dimensiunile ghiveciului și puneți-le cât mai adânc încât 
nivelul solului să fie exact sub prima frunză, astfel tulpinița va da rădăcini noi.

Fructele roșii au o textură foarte frumoasă și plăcută și au o con-
centrație înaltă de zahăr și această varietate se consideră ca cea 
mai bună printre roșiile-cireșe! Perfecte pentru salate sau agre-
mentarea aperitivelor, în sos, la frigărui, uscate,... Vara, aciditatea 
roșiilor stimulează secreția sucului digestiv care ajută la o mai 
bună asimilare a mâncării și mai sunt bogate în fibre. 
Incașii striveau pulpa cu unt și o aplicau pe hemoroizi. Comprese 
îmbibate cu suc serveau la dezinfectarea pișcăturilor de insecte, 
iar feliuțele fine de roșii serveau la reducerea inflamației la ochi.


