
Polonia, Rusia, Bielorusia, SUA, Anglia şi alte ţări.
Înainte de plantare solul a fost fertilizat cu 60 t/ha gunoi 

de grajd şi îngrăşăminte minerale N100P100K100. În calitate 
de îngrășăminte minerale au servit salpetrul amoniacal, 
superfosfatul granulat şi sarea de potasiu.

Cultura a fost înfi inţată în primăvara anului 2015 cu 
material săditor obţinut prin înmulţire in vitro. Plantarea s-a  
făcut la 90/20 cm, revenind un număr de 5 5000 de plante 
la nectar. Experienţa a fost plasată după metoda blocurilor 
simple rendomizate cu patru repetiţii. Soiurile martor au 
fost Salghirskaia ranniaia şi Senga Sengana.

Lucrările de întreţinere s-au efectuat conform tehnolo-
giei aplicate la cultura căpşunului, iar tratamentele fi tosa-
nitare – la avertizare.

În perioada cercetărilor s-au efectuat observari, anali-
ze, măsurări şi interpretări privind desfăşurarea principa-
lelor faze de vegetaţie şi fructifi care, producţia şi calitatea 
acesteia, comportarea soiurilor la atacul principalelor boli 
şi dăunători.

Experienţa a fost amplasată pe un sol cernoziom de-
gradat (pH= 5,6–6,5), mediu aprovizionat cu K şi nivel re-
dus de P. Conţinutul de humus la adâncimea de un metru 
se micşorează de la  2,2–2,4% în stratul de la suprafaţă 
până la 1,51–2,1% în cele de jos.

Temperatura medie a aerului este de +7,8–9,7 oC. 
Temperaturile maxime absolute ale aerului, în perioada de 
cercetare, au  oscilat între 30 și 35 oC, iar cele minime în-
tre 25 și 30 oC, fără o infl uenţă negativă esenţială asupra 
creşterii şi fructifi cării căpşunului.

Suma temperaturilor active în zona de experimentare 
a constituit 3 500–3600 oC. Perioada fără ger se prelun-
geşte de la 160 până la 180 de zile. Condiţiile climatice 
au fost, în general, favorabile creşterii şi fructifi cării căp-
şunului.

COMPORTAREA 
UNOR SOIURI NOI DE CĂPŞUN 
ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA
 I.  CARAMAN, V. TCACI, E. GHERASIMOVA, P. CRIVAIA, 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură   și Tehnologii 
Alimentare

   CZU: 631.32.529 (472.9) 

INTRODUCERE

În sortimentul actual care se cultivă în căpşunării-
le din republică soiurile Gorella, Red Gauntlet şi Sen-
ga Sengana deţin ponderea, dar în ultimii ani au apă-
rut soiuri noi, mai productive, cu fructe de calitate mai 
superioară şi mai rezistente la unele boli. În vederea 
îmbunătățirii sortimentului, începând din anii 2015–
2018, s-a întreprins un studiu asupra mai multor soiuri 
noi. Se urmăreşte, în principiu, introducerea în sorti-
ment a soiurilor cu coacere timpurie şi semitimpurie sau 
mai tardive decât Senga Sengana.

MATERIALE ȘI METODE

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor între-
prinse în anii 2015–2018 asupra a 19 soiuri de căpşun cu 
diferite perioade de maturare a fructelor obţinute în Italia, 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII

Înfl oritul s-a declanşat la sfârşitul lunii aprilie–începutul 
lunii mai şi a durat  în medie 17–25 zile. Pentru declan-
şarea înfl oritului, necesarul de temperaturi active a fost 
cuprins între 350 și  400 oC. 

La soiurile cu coacere timpurie începutul înfl oritului a 
avut loc cu 2-5 zile mai înainte decât la soiurile cu perioa-
da medie de coacere şi tardivă (tab. 1).

Epoca maturării fructelor prezintă o deosebită 
importanță pentru soiurile de căpşun, deoarece ele se va-
lorifi că într-o perioadă când pe piaţă sunt puţine fructe. 
Cele mai timpurii s-au dovedit  a fi  soiurile: Salghirskaia 
ranniaia, Clery, Selena, Elvira şi Honeoye. 

Soiurile cu perioada medie de coacere reprezintă o 
grupă mai mare: Marmolada, Antea, Madlen, Elsanta, 
Krasnîi bereg, Ducat, Cortina, Camerosa şi Arosa. Soiuri-
le tardive sunt: Galia civ, Senga Sengana şi Simfonia, cele 
remontante – Capri şi Elsinore.

Producţie înaltă de fructe, elementul care refl ectă 
mai bine potenţialul biologic al soiului şi capacitatea de 
adaptare şi valorifi care a factorilor de mediu din zonă, s-a 
înregistrat pe parcursul anilor de rod la soiurile timpurii 
Honeoye, Clery şi Selena, producţia medie constituind 9,0–
16,2 t/ha, iar la soiurile cu perioada medie de coacere 
Antea, Marmolada, Elsanta, Ducat, Krasnîi bereg, cât şi 
la soiurile tardive şi cele remontante recolta a constituit 
9,9–13,7 t/ha. Cele mai înalte producţii au fost obţinute în 

primul şi al doilea ani de rod, iar în următorii ani recolta a 
scăzut mult, deci cultura căpşunului este rentabilă doar 
trei ani.

Greutatea fructului, în general, a crescut de la soiuri-
le cu coacere timpurie spre cele cu coacere târzie. Între 
numărul de fructe şi greutatea acestora este o relaţie in-
vers proporţională, greutatea  fructului se poate dirija prin 
măsuri agrotehnice până la un anumit timp, după care 
se întrerupe caracterul de soi. Cea mai mare greutate a 
fructului s-a înregistrat la soiurile timpurii (Clery, Selena, 
Elvira) – 11,5, 9,2 și 10,69 g respectiv, la cele cu coace-
re medie (Madlen, Elsanta, Arosa, Antea, Ducat) – 11,3, 
12,2, 11,0, 10,6, 10,5, 10,6, 18,2 g respectiv, iar la cele 
tardive şi remontante (Galia civ, Capri şi Elsinore) – 11,5, 
12,0 și 11,0 g respectiv.

În urma degustărilor efectuate, cel mai mare punctaj 
au realizat majoritatea soiurilor. Dintre soiurile timpurii sau 
evidenţiat Clery şi Elvira, dintre cele cu coacere medie – 
Antea, Madlen, Elsanta şi Arosa, iar dintre cele tardive – 
Galia civ, Senga Sengana şi Capri.

În urma analizelor chimice s-a constatat că soiurile se 
deosebesc după conţinutul de substanţă uscată (tab. 2).

O cantitate mai mare de substanță uscată se conţi-
ne la soiurile cu coacere timpurie (9,0–9,31%) şi la unele 
soiuri din grupa cu coacere medie – Marmolada, Cortina, 
Camerosa şi Arosa (9,33–12,6%). La soiurile tardive şi re-
montante conţinutul de substanţă uscată a constituit 8,7–
9,76%. Cel mai jos nivel de subsatnță uscată, în structura 

Tabelul 1
Fazele de vegetaţie şi fructifi care la 19 soiuri de căpşun (2015–2018)

Soiurile Începutul înfl o-
ritului

Înfl oritul în 
masă

Masa unui 
fruct, g

Recolta la 
hectar, t

Nota la degustare, 
puncte

Soiuri timpurii
Salghirskaia ranniaia 21,04 3,05 10,5 7,2 4,4
Clery 20,04 10,05 11,5 16,2 4,7
Selena 15,04 6,05 9,02 13,3 4,5
Elvira 15,04 6,05 10,6 6,3 4,75
Honeoye 20,04 4,05 10,0 9,0 4,5

Soiuri cu perioada medie de coacere
Marmolada 20,04 13,05 10,1 11,3 4,6
Antea 21,04 13,05 14,0 10,0 4,7
Madlen 20,04 12,05 11,0 11,0 4,7
Elsanta 21,04 9,05 10,6 12,2 4,75
Krasnîi bereg 18,04 9,05 9,5 10,1 4,6
Ducat 20,04 7,05 19,5 18,2 4,65
Cortina 20,04 7,05 9,0 9,9 4,6
Camerosa 20,04 7,05 9,0 9,9 4,6
Arosa 22,04 7,05 10,0 9,8 4,7

Soiuri tardive
Galia civ 20,04 12,05 11,5 9,9 4,6
Senga Sengana 20,04 13,05 9,6 9,6 4,6
Simfonia 20,05 10,05 9,6 5,6 4,6

Soiuri remontante
Capri 23,04 19,05 12,0 11,6 4,6
Elsinore 18,04 13,05 11,0 13,7 4,5

DL0,1% 9,55
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Tabelul 2
Principalele caracteristici fi zico-chimice ale soiurilor de căpşun (2015–2018)

Soiurile Substanţa 
uscată, % Glucidele, % Aciditatea 

totală, %
Substanţele 
tanante, %

Vitamina C, 
mg/%

Soiuri timpurii
Salghirskaia ranniaia 9,03 4,96 2,56 31,17 67,54
Clery 9,31 4,87 2,62 37,6 91,70
Selena 8,40 5,50 1,69 45,73 69,96
Elvira 9,00 5,60 3,57 41,57 68,90
Honeoye 9,00 5,60 2,51 40,35 62,80

Soiuri cu coacere medie
Marmolada 9,76 6,40 2,56 39,40 87,60
Antea 9,40 5,61 1,66 26,57 88,41
Madlen 10,70 5,61 2,38 41,57 80,60
Elsanta 8,80 4,40 1,96 44,34 78,80
Krasnîi bereg 7,00 4,52 1,53 49,90 66,41
Ducat 7,60 4,38 3,36 33,26 68,50
Cortina 12,60 4,50 3,36 35,25 68,40
Camerosa 12,50 5,80 1,56 41,60 69,10
Arosa 9,33 4,70 2,68 36,10 108,10

Soiuri tardive
Galia civ 9,40 5,08 2,18 44,36 90,70
Senga Sengana 9,76 5,40 2,56 39,44 87,60
Simfonia 8,96 5,08 1,79 29,09 74,12

Soiuri remontante
Capri 8,70 5,83 1,57 47,80 75,20
Elsinore 9,10 5,55 1,68 43,20 71,25
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Tabelul 3
Comportarea soiurilor noi de căpşun la atacul de boli şi dăunători

Soiurile Mycospharella 
frigariae

Sphaerotheca 
macularis

Botrytis
 cinerea Anthonomus rubi

Salghirskaia ranniaia 2 2 1,0 1,0
Clery 1 2 2,0 2,3
Selena 2 3 2,0 2,8
Elvira 2 2 2,5 2,5
Honeoye 2 3 2,0 2,0
Marmolada 2 2 2,0 2,0
Antea 3 2 2,0 2,0
Madlen 2 3 1,5 2,0
Elsanta 2 3 2,0 1,5
Krasnîi bereg 3 3 3,0 2,2
Ducat 2 2 3,0 2,0
Cortina 2 2 2,5 2,0
Camerosa 2 3 2,0 1,5
Arosa 2 2 2,0 1,0
Galia civ 2 2 2,0 2,2
Senga Sengana 3 1 3,0 1,0
Simfonia 2 2 2,2 2,2
Capri 3 2 2,0 1,2
Elsinore 2 2 2,5 1,1

nr. 3-4 [81-82] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  49



tuturor soiurilor,  a fost la soiurile Krasnîi bereg  şi Ducat.
După conţinutul de glucide, soiurile cu coacere timpu-

rie şi unele soiuri cu coacere medie ca Marmolada, An-
tea, Madlen, Camerosa au arătat acelaşi nivel de glucide 
– 5,6–5,8%, iar  celelalte soiuri – 4,4–4,7%. La soiurile cu
un conţinut mai mic de glucide aciditatea este mai mare. 

Conţinutul de substanţe tanante la toate soiurile se 
menţine la nivelul de 37–44%, cu excepţia soiului Simfo-
nia, la care acest conţinut a fost mai mic (29,09%).

După conţinutul de vitamina C, soiurile din Italia (Mar-
molada, Clery, Capri, Arosa) au avut un nivel mai înalt faţă 
de celelate soiuri incluse în studiu.

Se propune ca aceste soiuri să fi e studiate şi în pers-
pectivă.

În ce privește atacul principalelor boli şi dăunători în 
anii 2015–2018, au existat condiţii climatice favorabile 
atacului ciupercilor Mycosphaerella frigariae, Sphaerothe-
ca macularis şi Anthonomus rubi. Atacul ciupercii Myco-
sphaerella frigariae s-a observat pe foliajul tuturor soiurilor 
studiate, înregistrând valori maxime la soiurile Senga Sen-
gana şi Krasnîi bereg. 

Faţă de ciuperca Sphaerotheca macularis, mai sensi-
bile s-au dovedit a fi  soiurile Selena, Honeoye, Camerosa 
şi Krasnîi bereg. 

Faţă de ciuperca Botrytis cinerea mai sensibile au fost 
soiurile Senga Sengana, Krasnîi bereg şi Ducat. La atacul 
dăunătorului Anthonomus rubi mai sensibile au fost soiu-
rile Selena, Marmolada, Madlen, Ducat, Senga Sengana, 
Galia civ (tab. 3).

Legendă: clasa de rezistenţă: 0 – neatacată; 1 – foarte 
slab atacată; 2 – slab atacată;  3 – atac mijlociu; 4 – atac 
puternic; 5 – atac foarte puternic.

CONCLUZII

1. Soiurile studiate au manifestat avantajul cultivării lor
în condiţiile pedoclimatice din Republica Moldova.

2. Soiurile cu coacere timpurie Clery, Elvira, Honeoye
prezintă un avantaj prin faptul că se obține o producție 
timpurie.

3. Prezintă interes soiurile cu coacere medie Marmola-
da, Madlen, Elsanta, Ducat, Arosa, Krasnîi bereg, ca cele 
mai productive şi de calitate superioară.

4. Este necesar de prelungit perioada de folosire a
fructelor proaspete studiind soiurile remontante.
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