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Generalităţi. În literatura de specialitate există opinii 
controversate privind taxonomia aroniei. Conform opiniei 
academicianului A. Taktajan, genul Aronia (Medik.) apar-
ţine familiei Rosaceae, subfamiliei Maloideae (Mejen-
ski V.N., 2005; Balan V. ș.a., 2017). 

În fl ora spontană, aronia a fost răspândită pe terito-
riul Americii de Nord, îndeosebi prin locurile cu umidita-
te abundentă. În cultură, aronia a fost introdusă, la fel, în 
America de Nord, de către indienii băştinaşi, cu mult timp 
înainte de sosirea europenilor. Indienii din triburile dacota 
şi delaver tratau, cu sucul extras din fructele de aronia, 
arsurile de pe piele, iar din fructele uscate de aronia pre-
găteau diverse bucate dulci. În anul 1900, aronia a fost 
introdusă în Europa, prin Germania și Rusia. În anii 1942–
1945 au fost plantați 20 000 de puieți de aronia în regiu-
nea Altai, de unde s-a răspândit în republicile unionale: 
Belarus, Ucraina, Lituania, Moldova, Caucaz. Concomi-
tent, în anii 

‚
50, aronia este introdusă în Polonia, Bulgaria, 

Germania (Preda M., 1989; Mejenski V.N., 2005; Balan V. 
ș.a., 2017). 

Genul Aronia (Medik.) include 4 specii: Aronia arbu-
tifolia (L.) Elliot, Aronia prunifolia (Marsh.) Rehd., Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot. și Aronia mitchurinii Skvorts. 
et Majtul. Primele două specii, fi ind mai puţin rezistente 
la temperaturile joase şi având fructele de o calitate mult 
mai redusă, sunt apreciate în scopuri decorative. Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot. s-a răspândit pe teritoriul mai 
multor ţări unde, pe alocuri, s-au înfi inţat şi plantaţii. Ini-
ţial, aronia se cultiva în Europa ca arbust fructifer, apoi 
– ca plantă medicinală (Mejenski V.N., 2005; Balan V. ș.a.,
2017). În opinia savantului Petrova V. (1987), genul Aronia 
cuprinde 15 specii răspândite în America de Nord.

Astăzi, arealul cultivării aroniei în Europa cuprinde 
țările: Finlanda, Suedia, Polonia, Germania, Ungaria, Ce-
hia, Slovenia, Bosnia, Bulgaria. În România, în ultimii 10 
ani au fost organizate pepiniere pentru producerea ma-
terialului săditor de aronie devirozat și de calitate. În Re-
publica Moldova, plantațiile de aronie, respectiv producția 
medie anuală este în descreștere din cauza reducerii lu-
crărilor de renovare și întreținere a plantațiilor. Dacă în
anii 

‚
90 suprafața de aronie constituia 157,8 ha, în anul 

2007 aceasta întrunea 62,3 ha. Producția medie anuală 
constituia, în anii 1998–2004, 156,2 tone, în anul 2005 
– 308,3 tone (cea mai mare producție), iar în anul 2009
– 30,9 tone.  Totuși, tinerii fermieri din țară manifestă inte-
res față de această cultură, înfi ințând plantații în s. Sofi a, 
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rn. Drochia (2011) și s. Talmaza, rn. Ștefan-Vodă (2014) (Ba-
lan V. ș.a., 2017). 

Conţinutul chimic. Fructele de aronia sunt bogate 
în diferite clase de compuși fenolici (inclusiv fl avonoide), 
acizi organici (clorogenic, cafeic, ferulic), vitamine (C, P, 
PP, E, B1, B2), substanțe minerale (Ca, Mg, I, K, Fe, P), 
hidrați de carbon, carotenoide, zaharuri (glucoză, fructo-
ză) etc. (Balan V. ș.a., 2017).

În funcție  de perioada de vegetaţie şi locul creşterii ar-
buştilor de aronia, cantitatea substanţelor uscate variază 
în limitele 20,3–25,8%, glucidele – 6,6–10,5%, dintre care 
oligozaharidele – 0,2–1,8%. În frunzele și fructele necoap-
te de aronia se conţin glucoză şi ramnoză, iar odată cu 
coacerea fructelor apar fructoza şi zaharoza și cantitatea 
sumară a glucidelor creşte. Substanţele pectice în fruc-
te constituie 0,56–1,67%, din ele protopectina alcătuieşte 
58–78% din sumă. Aciditatea generală a pulpei fructelor 
variază între 0,96 și 3,92%. Predomină acidul citric, malic 
(10% din suma totală) etc. În frunzele tinere de aronia, con-
centraţia sumară a acizilor carboxilici este mai mare decât 
în fructele afl ate în fenofaza de legare. Pe parcursul creş-
terii şi dezvoltării fructelor, dinamica acizilor se schimbă, 
atingând valoarea maximă în fenofaza maturării acestora. 
Concentraţia sumară a aminoacizilor în fructe este de peste 
220 mg%, dintre care predomină: arghinina (65 mg%), tiro-
zina (38,6 mg%), histidina şi lizina (62,2 mg%). În funcție de 
regiunea în care este cultivată planta, conţinutul vitaminei C 
în fructele de aronia variază între 9 și 264 mg%. Dinamica 
vitaminei C în fructele şi frunzele de aronia este identică, 
deși predomină în fructele coapte. Concentraţia vitaminei C 
se schimbă concomitent cu concentrația zaharurilor în fruc-
te. În fructele de aronia, tiamina constituie 110 mkg%, iar 
ribofl avina – 133 mkg%. Conţinutul carotinoizilor constituie 
0,8–3,2 mg%, acidul folic – 0,05–0,1 mg%, acidul nicotinic 
– 0,4–0,8, tocoferolul – 0,5–2,2 mg%. Cantitatea sumară a 
substanţelor colorante şi tanine din aronia variază între 160 
și 4 360 mg% (Petrova V., 1987).

Alte surse din literatura de specialitate constată în 
fructele de aronia: conținutul de zaharuri (glucoză și 
fructoză) – 4,6–9,4 g/100 g; substanțe pectice – 0,5–
2,5 g/100 g; acizi (malic, clorogenic) – 0,70–1,87; vita-
mine: ß-caroten – 1,1–5,6 mg/100 g, vitamina C – 8,0–
72,1 mg/100 g, vitamina B1 – 0,02 mg/100 g, vitamina B2 
– 0,013 mg/100 g, vitamina PP – 0,5 mg/100 g, acid fo-
lic – 3,0 mkg/100 g, vitamina E – 1,5 mg/100 g; compuși 
fenolici: leicoantociani – 990,0–6905,0 mg/100 g, catehi-
ne – 550,0–2020,0 mg/100 g, fl avonoli – 10,0–200,0 mg/
100 g (Șapiro D. ș.a., 1988).

În continuare vom prezenta analiza biochimică com-
parativă a fructelor diverselor culturi sămânțoase realizată 
de V. Mejenski (2005):

Interesul sporit din ultima vreme faţă de vitamina C 
vorbeşte despre faptul că populaţia are nevoie de ea. O 
altă cauză este sinergicitatea ei faţă de vitamina P, adi-
că capacitatea acestor două componente de a se activa 
biologic una pe alta. Deci, este necesar de a folosi aro-
nia împreună cu produse bogate în vitamina C şi invers. 
Fructele de aronia se caracterizează şi printr-o cantitate 
considerabilă de substanţe organice cu activitatea P-vi-
taminică, concentraţia cărora variază de la 610 până la 
5 000 mg/100 g. Cercetările efectuate asupra conţinutu-
lui biochimic al fructelor coapte de aronia au permis de 
a descoperi şi substanţe capabile de a ridica rezistenţa 
pereţilor capilarelor sangvine – fl avonoizii, supranumiţi 
„biofl avonoizi”. Din fl avonoli face parte quercetina care 
formează glicozidele: evercitrina şi rutina. Surse vegeta-
le bogate în aceste substanţe sunt: frunzele şi fl orile de 
hrişcă, fl orile arborelui de salcâm japonez, fructele citrice, 
fructele de măceş, cătina-albă. Substanţele ce întăresc 
pereţii capilarelor sangvine sunt: antociane, leucoantoci-
ane, catehine, fl avonoli, în fructe acestea se afl ă în raport 
de 1:1:0,5:0,5. Conţinutul fl avonolilor în fructele de aronia 
constituie 100–460 mg/100 g. După proprietăţile biologi-
ce, se înrudesc cu fl avonolii – fl avononele (hesperedina), 
substanțe rar întâlnite, atestate în citrice şi în fructele de 
aronia. Conţinutul lor în fructele de aronia constituie: rutina 
– 3,5%, quercetina – 1,8%, hesperedina – 0,9%. Luând 
în considerare activitatea P-vitaminică, biofl avonoizii pot 
fi  aranjaţi în descreştere astfel: catehina, quercetina, ru-
tina, hesperedina. Fructele de aronia constituie o sursă 
importantă de microelemente și sunt utilizate în profi laxia 
și tratarea glandei tiroide, deoarece conțin 5–40 mg/100 g 
de iod (Mejenski V., 2005).

După A. Rabinovici (1988), în fructele de aronie se în-
tâlnesc următoarele vitamine: A, B1, B2, C, E, P, PP, săruri 
de iod, mangan, cupru, molibden, fi er, bor etc.

Importanţa. Fructele de aronia reprezintă adevărate 
depozite de compuși naturali care determină efectele te-
rapeutice: antimicrobian, chimiopreventiv, vasoprotector, 
antimutagen, anticancerigen, antioxidant. Fructele de aro-
nia sunt solicitate în calitate de produse dietetice necesare 
în raționul alimentar zilnic pentru profi laxia și fortifi carea 
organismului uman (Calalb T., 2009).

Activitatea fi ziologică a fructelor de aronie asupra 
omului şi animalelor se datoreşte concentraţiei ridicate a 
fl avonoizilor, capabili de a acţiona pozitiv asupra sistemu-
lui de capilare sangvine. În literatura de specialitate, aces-
te substanţe sunt numite vitamina P.

Sunt date referitoare la conţinutul substanţelor fl a-
vonice în frunzele şi infl orescenţele de aronie (Martînov, 
Suprunov, 1977; Drogovoz ş.a.., 1988). A fost constatat 
faptul că conţinutul calitativ al fl avonoidelor este reprezen-

Cultura
Glucide 
simple

(%)
Acizi orga-

nici (%)
Vitamina C,
(mg/100g)

Compuşii P biologic activi (mg/100 g)

Antociane Leucoanto-
ciane Catehine Flavonoli

Aronia 10,8 1,0 10–170 500–1750 250–1500 280–2000 100–460

Sorbaronia 8,1 1,4 10–90 200–540 180–480 50–480 50–240

Scoruş 8,7 1,5 30–200 urme 90–240 80–410 40–520

Măr 11,3 0,7 2–10 0,2–0,8 40–120 20–120 10–30
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tat de rutină, quercetină şi hesperedină. În fl ori cantităţi 
maxime s-au identifi cat în faza înfl oririi abundente, iar în 
frunze – la sfârşitul acestei faze. Predominarea cantitativă 
în fl ori indică că substanţele fl avonice favorizează proce-
sul de fecundare şi protejează substanţele biologic active 
de oxidare. Aceste date confi rmă că fl orile şi frunzele de 
aronie pot servi drept surse sufi ciente de substanţe fl avo-
nice foarte solicitate în practica terapeutică.

Activitatea fi ziologică a fl avonoizilor asupra sistemului 
circulator se datoreşte prezenţei vitaminei C. Un interes 
deosebit prezintă proprietatea antioxidantă a fl avonoizilor. 
Fiind uşor supuşi oxidării, compuşii nou-formaţi măresc 
rezistenţa vitaminei C, a lipidelor şi a altor substanţe labi-
le. Este deosebit de preţioasă şi activitatea spasmolitică a 
fl avonoizilor, astfel unii compuşi fenolici, prezenţi în fruc-
tele de aronie, provoacă micşorarea tonusului muscular al 
muşchilor netezi ai stomacului, intestinului, vaselor sang-
vine şi infl uenţează asupra secreţiei sucului gastric şi fi erii, 
intensifi că funcţia antitoxică a fi catului.

Compuşii fenolici au şi proprietăţi antisclerotice. Fla-
vonoizii asigură normalizarea funcţiei glandei tiroide. Se 
poate confi rma, pe bună dreptate, că compuşii fenolici 
sunt substanţe biologic active cu acţiune multiplă, care se 
datoreşte structurii lor.

Preparatele compuşilor fenolici bioactivi (vitamina P) 
au o largă răspândire şi importanţă, fi ind folosite pentru 
tratament, în scop de protecţie, în cazuri patologice cum 
ar fi : maladiile hipertonice, arteroscleroza, diabetul zaha-
rat, reumatismul, rujeola, scarlatina, tifosul, dereglarea 
permeabilităţii capilare etc.

Produsul medicinal Aroniae melanocarpae recens 
conţine glicozide fl avonice, antociani, taninuri, acizi or-
ganici, microelemente, zaharuri (10%), vitamine. Este 
utilizat în caz de hipertensiune şi insufi cienţa vitaminei P. 
Este un produs cu proprietăţi antioxidante (Calalb T., Bo-
drug M., 2009).

Un rol deosebit al fl avonoizilor constă în lecuirea sau 
prevenirea  aterosclerozei. Plantele sunt unica sursă pen-
tru producerea preparatelor fl avonice. Preparatele sinteti-
ce (asculamina etc.) obținute în cantităţi neînsemnate nu 
pot avea proprietăţi practice. O sursă enormă de materie 
primă este tescovina (rămăşiţele rezultate de la fabricarea 
sucului). Compuşii fenolici au şi proprietate antivirală,  ac-
tivitate antimicrobiană.

Fructele coapte şi sucul proaspăt de aronie sunt reco-
mandate în caz de nefrite, diateză, hipertonie, remediu de 
prevenire a aterosclerozei, a avitaminozei P, a hiperfuncţi-
ei glandei tiroide. Se administrează câte 150 ml de suc cu 
o linguriţă de miere, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte 
de masă; cura durează 10-30 de zile. În loc de suc se 
poate consuma câte 100 g de fructe proaspete, la fel cu 30 
de minute înainte de masă, efectul fi ind acelaşi. Fructele 
de aronie servesc în industria farmaceutică ca materie pri-
mă pentru producerea vitaminelor P şi C. În ultimii ani s-a 
confi rmat că frunzele şi fructele de aronie îmbunătăţesc 
funcţia fi catului şi sporesc eliminarea bilei.

Sunt indicaţii că sucul din fructe de aronie amestecat 
cu suc din fructe de scoruş este solicitat la producerea 
băuturilor răcoritoare, are o durată mai mare de păstrare, 
valoare fi ziologică avansată şi varietate de culori. Fructele 
de aronie au un gust dulceag-amărui, astringent şi sunt 
utilizate în calitate de hrană, preferată de diferite animale 
şi păsări. Deci această specie se referă la grupul plantelor 
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zoohore şi la răspândirea ei contribuie toate animalele din 
fauna localităţilor de cultivare. Fructele de aronie, ajunse 
la faza maturizării fi ziologice, sunt solicitate pentru con-
sum în stare proaspătă, uscate şi congelate. Din ele se 
prepară: dulceaţă, gem, marmeladă, compot. Coloranţii 
naturali din fructele de aronie se folosesc în industria ali-
mentară la prepararea unui sortiment mare de băuturi şi 
preparate medicinale. Tescovina rămasă după extragerea 
sucului constituie materie primă pentru căpătarea coloran-
tului alimentar.

Bolnavilor ce suferă de ulcer stomacal şi duodenal 
şi celor care au aciditatea sucului gastric sporită nu li se 
recomandă tratamente cu fructe şi suc de aronie (Solo-
duhin E., 1989).

Particularităţi biologice. Aronia (fi g. 1) este un arbust 
cu înălţimea de 1,5–2 m, cu frunzele căzătoare, cu tulpina 
lungă, mai rar arbore cu înălţimea de ≈4 m şi mai mult. 
Sistemul radicular este puternic dezvoltat (se afundă în sol 
până la 40–60 cm, chiar și un metru) şi puternic fasciculat 
în stratul superfi cial al solului (pe orizontală, rădăcinile se 
răspândesc la 60 cm–1,5 m lateral de la tufă). Până la 
vârsta de 10 ani, răspândirea pe laterală poate atinge în 
diametru aproximativ 4 m.

Are un trunchi de culoare sură, cu diametrul de 15 cm 
şi lăstarii netezi, brun-cărămizii, aproape goi sau puţin pu-
foşi. Lăstarii anuali sunt subţiri, de culoare gri-închis. Nu-
mărul total de ramifi cări ale unui arbust ajunge până la 70. 
Coroana în diametru poate atinge până la 4 m.      

Fig. 1. Aspect general al arbustului de aronia
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Fig. 2. Infl orescenţă de aronia

Fig. 3. Ciorchin de aronia (cu fructe verzi și fructe coapte)

Frunzele sunt ovate, de culoare verde-deschis, iar 
toamna de culoare roşie, cu lungimea de 3–7 cm şi lăţi-
mea de 3–4 cm. Nervura principală a limbului frunzei, ca 
şi a peţiolului, sunt de culoare roşiatică. Durata vieții frun-
zelor se cuprinde între 30 și 120 de zile. La baza frunzei se 
formează mugurii vegetativi şi generativi cu funcţii mixte. 
Din mugurii vegetativi cresc, în anul următor, ramuri late-
rale, iar din cei generativi – fl ori şi lăstari.

Fructele de aronie (fi g. 3) sunt netede, sferice, cu dia-
metrul de 0,6–15 mm, de culoare neagră sau neagră-pur-
purie, acoperită cu un strat protector de pruină, cu pulpa 
densă, mustoasă, dulcie cu nuanță astringentă. În fi ecare 
fruct sunt câte 4-8 seminţe mici. Diametrul fructului – 0,7–
1,5 cm, masa medie a fructului este de 0,8–1,5 g. Fructele 
se coc în lunile august–septembrie, adică la 80-90 de zile 
după sfârşitul perioadei de înfl orire. Recolta este stabilă 
şi considerabilă, variind între 40 și 140 q/ha. Perioada de 
viață a plantei de aronia este de cca 30 de ani, rodește 
abundent până la 20 de ani   (Petrova V., 1987; Balabai 
I., Nistrean A., 1988; Creţu L., Domaşenco L., 2005; Ba-
lan V. ș.a., 2017). 

Alți autori susțin că aronia fructifi că până la 10 ani, în-
cepând cu al treilea an. În cazul condiţiilor ecologice ex-
celente, arbustul fructifi că până la 20-25 de ani. Întinerirea 
arbustului se face pe contul numeroşilor lăstari tineri, ce 
cresc din mugurii dorminzi ai rădăcinilor.

Ciclul anual de creştere şi fructifi care la aronie, în com-
paraţie cu fazele similare la coacăz, prezintă următoarele 
particularităţi:

1. înfl orirea are loc după trecerea pericolului brumelor 
târzii din primăvară şi durează 8-12 zile;

2. fl orile sunt autofertile, polenizarea se efectuează cu 
polen propriu, fără a necesita prezenţa soiurilor poleniza-
toare;

3. fructele ajunse la maturitate nu cad de pe ramuri, 
menţinându-se pe tufă până toamna târziu;

4. fi ind o specie apomictică, înmulțirea prin semințe 
asigură transmiterea caracterelor genetice ale soiului ge-
neraţiilor viitoare (Mladin Gh., Mladin P., 1992). 

Cerințele față de factorii de mediu. Aronia este o spe-

Florile apar după înfrunzire, în luna mai, când lăsta-
rii au deja lungimea de 10–15 cm. Perioada de înfl orire 
durează cca 10 zile. Florile sunt de culoare albă, dispuse 
în infl orescenţe de tip corimb, cu diametrul de 10–15 cm. 
Pe un corimb sunt situate 15-20 (10-35) de fl ori simple 
(fi g. 2). Concomitent cu autopolenizarea, are loc și pole-
nizarea încrucișată prin intermediul vântului, albinelor și 
al altor insecte.
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cie de arbuşti fructiferi capabilă să valorifi ce o gamă destul 
de variată de tipuri de sol, de la cele de pe care s-au făcut 
extracţii de minereuri până la cele puţin sărate, slab acide, 
cu textură nisipo-lutoasă, mediu aprovizionate cu substan-
ţe nutritive şi bună conductibilitate a apei. Deoarece 80% 
din masa rădăcinilor se situează în stratul de sol de la 10 
la 40 cm grosime, rădăcina valorifi că excelent substanţele 
nutritive minerale şi apa, folosindu-le în continuare în frun-
ze la biosinteza substanţelor organice.

Cantitatea de depuneri atmosferice necesară este de 
500–600 mm/an. Totodată, plantele de aronia pot tolera 
defi citul de umiditate de scurtă durată. Insufi cienţa de 
umiditate de lungă durată afectează creşterea lăstarilor, 
dezvoltarea fructelor, reduce atât calităţile gustative, cât 
şi recolta.

Planta de aronie este rezistentă la temperaturi joase: 
lemnul rezistă la -30 °C, rădăcinile – la -11°C. Sub zăpadă 
iernează fără acoperire. În cazul temperaturilor foarte scă-
zute ( -40 °C) rămân neafectaţi 45–60% din muguri. 

Aronia este pretenţioasă faţă de lumină, fi ind una dintre 
cele mai iubitoare de lumină culturi printre pomii şi arbuştii 
fructiferi. Insufi ciența de lumină infl uenţează negativ asupra 
recoltei (Mladin Gh., Mladin P., 1992; Balan V. ș.a., 2017).

Soiurile de aronie şi sorbaronie (Mejenski V.N., 2005; 
Balan V. ș.a., 2017). Primul soi de aronie a fost atestat 
în Cehia (Nero), după care au urmat soiurile fi nlandeze, 
rusești, poloneze, daneze etc. 

Nero – arbust cu înălţimea de 3 m. Frunzele sunt lungi 
până la 10 cm, iar lăţimea e de 8 cm. Fructele sunt măşca-
te, cu diametrul de 9–10 mm, mustoase şi dulci. Este cel 
mai răspândit soi pe piaţă. Recolta lui este înaltă şi per-
manentă (5–10 kg/tufă). Este folosit în selecţie. Culoarea 
frunzelor tomnatice şi fructele măşcate îl fac deosebit de 
decorativ. Sucul se foloseşte pentru prepararea băuturilor 
răcoritoare, în calitate de colorant pentru şampanie, vinuri, 
bitter. În România a fost introdus din Slovacia.

Viking – soi de origine fi nlandeză valoros pentru fructi-
fi care. Este un arbust cu înălţimea de 1,5–2,5 m. Frunzele 
au lungimea de 7 cm, lăţimea – de 4 cm, toamna are cu-
loarea roşie-deschisă. Fructele sunt măşcate, de culoare 
neagră, cu diametrul de 10–13 mm. Este cultivat, de ase-
menea, și ca soi decorativ.

Hugin – soi de origine suedeză, valoros atât pentru 
fructifi care, cât și pentru decorativitate. Provine din fl ora 
spontană canadiană. Este un arbust cu înălţimea de 1–
2 m. Frunzele au lungimea de 5 cm şi lăţimea de 3 cm. 
Înfl oreşte cu 3 săptămâni mai târziu decât celelalte soiuri. 
Fructele au diametrul de 6–10 mm. Culoarea tomnatică a 
frunzelor şi dimensiunea fructelor fac planta deosebit de 
decorativă.

Alexandrina – soi autohton, creat de Postolache A., 
Roșca I., Onica E., cercetători de la Grădina Botani-
că a AȘM. Arbust de 1–1,5 m (2 m) înălțime, cu fl ori de 
1,5 cm în diametru, unite câte 5-35 în infl orescențe, cu 
fructe globuloase, cu diametrul de 0,8–1,5 cm, negre sau 
negre-purpurii.

Datorită cultivării apropiate a plantelor din genul Aro-
nia (Aronia Medik.) şi a celor din genul Sorb (Sorbus L.) în 
grădinile și pepinierele europene, în cadrul înmulțirii prin 
semințe a acestora apăreau hibrizi intragenici naturali, 
clasifi cați ulterior în anul 1906 de către botanistul german 
Schneider în genul hibridologic – Sorbaronia. Există 8 
specii hibridologice, printre care:

Sorbaronia Alpina (Aronia arbustifolia x Sorbus aria) 
este un arbust cu înălţimea de 1–3 m. Lăstarii tineri şi 
mugurii sunt de culoare gri. Frunzele sunt eliptice, alter-
ne, cu lungimea de 5–7 cm. Florile sunt bisexuate, albe, 
pentacomponente. Fructele de tipul măr sunt sferice, 
cu diametrul de 8 mm, de culoarea cărămiziu-roşietice 
până la roşii. În cultură, această specie este prezentă 
din anul 1800.

Sorbaronia Covaliov (Aronia melanocarpa x Sorbus 
sambucifolia). Arbust cu creştere mijlocie. Frunzele sunt 
alterne cu foliolele întregi. Florile sunt bisexuate, albe, 
pentacomponente. Fructele de tip măr sunt alungite cu 
diametrul de 10–12 mm, brun-roşietice, mustoase, acro-
dulci cu pulpa galben-oranj, gust plăcut. În cultură, aceas-
tă specie este prezentă din anul 2004.

Înmulţirea. Aronia se înmulţeşte prin:
Seminţe – puieţii obţinuţi pe această cale încep a fruc-

tifi ca după 4 ani de creştere şi dezvoltare. Seminţele de 
aronie, fi ind mici, au nevoie de stratifi caţie până la 3-4 luni 
în nisip de râu bine spălat în raport de 1:4 din volum, cu 
torf – 1:2 din greutate. Se poate de stratifi cat fără sub-
strat. În acest caz, seminţele curate se pun în pachete de 
polietilenă, prelucrate în prealabil cu fungicidul TMTD din 
calculul 4 g de preparat la un kilogram de seminţe. Ames-
tecul de seminţe şi substratul se umezeşte timp de 2-3 
zile, pentru înlăturarea masei organice ce reţine încolţirea. 
Temperatura optimă de stratifi care: 0–5 0C. Masa a 1 000 
de seminţe de aronie constituie 3-4 g, adică într-un kilo-
gram sunt 25-33 mii de seminţe. Seminţele se seamănă 
împreună cu substratul. Deoarece seminţele sunt mici, 
înainte de semănat se amestecă cu mraniță. Adâncimea 
pătrunderii semințelor în sol nu trebuie să depășească 
1–1,5 cm. Pentru a semăna o suprafață de un ar, cu dis-
tanţa între rânduri de 75 cm, se vor cheltui 60–80 g de 
seminţe. Seminţele încolţesc târziu. Puieţii de un an sunt 
mici, de aceea sunt crescuţi timp de 2 ani în pepinieră. În-
grijirea puieţilor include rărirea plantulelor, nimicirea buru-
ienilor, afânarea solului, irigarea, fertilizarea suplimentară.

Butaşi verzi – este cea mai de perspectivă metodă. 
Butaşii semilignifi caţi se înrădăcinează ușor, chiar şi fără 
prelucrare preliminară cu substanţe biologic active. Pe-
rioada favorabilă de pregătire a butaşilor – înfl orirea în 
masă, dimineaţa devreme. Butaşii tăiaţi trebuie să aibă 
lungimea de 5–7 cm și 1-2 internoduri. Tăietura de jos tre-
buie să fi e cu 3–4 mm mai jos de nod, iar cea de sus cu 
7–10 mm mai sus de nod. Frunzele de jos se înlătură, iar 
cele de sus se taie pe jumătate sau se lasă întregi. Condi-
ţiile de înrădăcinare: sera cu ceaţă artifi cială asigură înră-
dăcinarea de 100%. Înrădăcinarea butașilor începe peste 
o lună după sădire.

Butaşi lignifi caţi – lăstarii anuali pentru butăşire se 
pregătesc toamna târziu sau primăvara devreme, când 
plantele sunt în perioada de repaus forţat. Iarna, ei se 
păstrează în frigidere sau în zăpadă. Înainte de plantare, 
butaşii se taie cu lungimea de 5–7 cm, cu un singur inter-
nod. Sădirea butaşilor are loc în seră, în lăzi. Deasupra 
solului se presoară un strat de nisip cu grosimea de 4–
5 cm. Sădirea se face îngropând butaşii înclinaţi şi aco-
periţi complet cu nisip, lăsând la suprafaţă numai mugu-
rele terminal de sus. Butaşii sunt plantaţi după schema 4x
5 cm, asigurându-se o umiditate înaltă a solului şi a ae-
rului. Temperatura optimă – 20–25 °C. Înrădăcinarea la 
butaşii lignifi caţi constituie 80–90%.
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Altoire – ca portaltoi se foloseşte aronia obişnuită sau 
alte specii ale acestui gen. Altoirea se face în tulpină, la 
nivelul coletului sau la înălţimea de 0,8–1,2 m. Altoirea se 
efectuează vara, cu muguri dorminzi.

Marcotaj orizontal – tufele alese pentru înmulţire sunt 
tăiate considerabil, fi ind înlăturată toată sau majoritatea 
părţii aeriene. Până toamna creşte o mulţime de noi lăstari 
anuali, care primăvara viitoare se îngroapă în canale late-
rale la adâncimea de 10 cm. Când porţiunile verticale ale 
lăstarilor verticali ating înălţimea de 5–8 cm, ele se acope-
ră pe jumătate cu pământ. O altă acoperire are loc când 
lăstarii ating înălţimea de 12–15 cm. Agrotehnica constă în 
irigare, combaterea buruienilor, fertilizarea solului. Marco-
tele bine înrădăcinate se sădesc la locul permanent, cele-
lalte se sădesc în pepinieră.

Împărţirea tufei – când tufele plantate se îndesesc, ele 
se răresc. Tufele scoase se împart în părţi cu rădăcinile 
bine dezvoltate şi se sădesc aparte, înlăturând o parte din 
ramuri (Mejenski V., 2005).

In vitro (fi g. 4) – dintr-un mic fragment de plantă (un 
mugure, un fragment de lăstar, un fragment de frunză 
sau de rădăcină), în eprubete, se face inițierea culturilor 
in vitro. Spre deosebire de metoda clasică de înmulțire, 
prin micropropagare se obține material săditor uniform din 
punct de vedere genetic. Practic, toate plantele sunt niște 
clone ale plantei-mamă. Un alt avantaj important al mi-
cropropagării este faptul că plantele obținute sunt lipsite 
de boli și dăunători, pentru că cercetătorii le tratează și le 
sterilizează înainte de introducerea in vitro, astfel că se 
obțin plante sănătoase (https://rural.rfi .ro).

Fig. 4. Material săditor obţinut prin metoda in vitro

TEHNOLOGIA CULTIVĂRII

Alegerea terenului pentru pepinieră. Terenul pentru în-
fi inţarea pepinierei trebuie să fi e pe sol roditor şi curățat de 
buruieni. Ca plante premergătoare se admit diferite culturi 
prăşitoare. Până la semănat, solul se pregăteşte minuţi-
os şi se nivelează. Semănatul seminţelor se efectuează 
în benzi a câte 3-4 rânduri, cu distanţa între rânduri de 
20 cm, iar între benzi – 70 cm, adâncimea – 0,5–1,0 cm, 
termenul optim – decada a 2-a a lunii noiembrie.

Seminţele încolţesc în primăvara anului următor, pe 
parcursul lunii aprilie. Când plantele au deja formate câte 
2-3 frunze, se execută primul rărit, lăsând nu mai mult de 
5 cm între fi ecare exemplar; iar când plantele au câte 5-6 
frunze, răritul se repetă, mărind distanţa dintre fi ecare 
exemplar până la 10 cm. Răsadul obţinut după fi ecare rărit 
se plantează îndată pe un teren învecinat şi se îngrijeşte 
pentru prelungirea creşterii și dezvoltării.

În pepiniere, plantele cresc pe parcursul a două peri-
oade de vegetaţie, apoi, după primele îngheţuri, urmate 
de căderea frunzelor, răsadul se plantează pe terenul pre-
gătit şi marcat în prealabil.

Alegerea terenului pentru plantaţie. Sădirea în câmp 
liber începe cu alegerea terenului și a solului. Cele mai 
bune soluri sunt cele de ciornoziom de diverse tipuri; se 
impun cerinţe speciale de umiditate, sectoarele cu ape 
subterane la suprafaţă nu sunt solicitate. Aronia nu supor-
tă solonceacurile şi excesul de calcar. Plantarea tufelor de 
aronie are loc după schema 3,5–4 x 1,5–2,5 m; în planta-
ţii industriale – 2x1 m. Formele altoite de tip vertical sunt 
sădite după schema 2,5–4 x 1,8–2 m. Înainte de plantare, 
puieții de aronie sunt scurtaţi la înălţimea de 15–20 cm 
cu 4-5 muguri. Plantarea se face cu câţiva centimetri mai 
adânc decât la cei ce creşteau în pepinieră, în gropi cu 
dimensiunea de 40x40x40 cm. 

Întreţinerea culturii. Solul din jurul tufelor de aronie 
este irigat intens. Agrotehnica cuprinde aceleaşi activităţi 
ca şi în cazul celorlalte plante pomicole semincere. Can-
titatea de bază a recoltei se afl ă pe ramifi caţiile de 3-6 
ani. Asupra fructifi cării infl uenţează gradul de iluminare 
din cadrul coroanei. Pentru aceasta, fi ecare tufă de aronie 
trebuie să dispună de 18-20 de ramifi cări. Se înlătură, în 
primul rând, ramifi cările bătrâne. Îngrijirea tufelor constă 
în înlăturarea lăstarilor bolnavi şi rupţi, afânarea solului, 
fertilizarea, combaterea bolilor şi dăunătorilor.

Procedeele de întreţinere se referă la menţinerea so-
lului în stare afânată şi combaterea sistematică a buruie-
nilor. Plantele de aronie își măresc, în fi ecare an şi trep-
tat, dimensiunile, respectiv și suprafaţa de nutriţie. Deci 
pe parcursul primilor 5-6 ani, spaţiile dintre rânduri pot fi  
ocupate de diferite culturi anuale – plante medicinale, fu-
rajere, melifere etc. (fi g. 5). Trebuie de ţinut cont că aceste 
culturi necesită fertilizare respectivă pentru a evita istovi-
rea solului.

Studiul structurii morfologice a plantelor de aronie 
a arătat că la vârsta de 20 de ani apar semne de îm-
bătrânire: se reduce  productivitatea unor lăstari orto-
tropi, apar porţiuni uscate de lăstari laterali şi segmen-
te lipsite de frunze. Starea plantelor poate fi  apreciată 
şi după dimensiunile lăstarilor crescuţi în anul curent. 
În condiţii normale lungimea lor trebuie să fi e de cca 
20 cm. Dimensiunile mai mici indică prezenţa defi citu-
lui de umiditate sau fertilizanţi. De aceea se efectuează 
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procedee de întinerire prin defrişarea de la bază a unor 
lăstari ortotropi şi a segmentelor uscate de lăstari late-
rali. Îndepărtarea elementelor uscate din cadrul fi ecărui 
exemplar ameliorează condiţiile şi stimulează dezvol-
tarea lăstarilor noi, urmată de menţinerea echilibrului 
optim al numărului de lăstari de diferite vârste.

În condiţii normale, o plantă de aronie trebuie să fi e 
reprezentată de 50-70 de lăstari ortotropi, dintre care 
nu mai mult de 10% să depăşească vârsta de 20 de  
ani. Efectuarea cu întârziere a acestui procedeu duce 
la îndesirea lăstarilor şi înrăutăţirea condiţiilor din zona 
interioară a plantelor, iar fructele se formează numai pe 
lăstarii din zona periferică a lor. Un procedeu important 
pentru sporirea productivităţii plantaţiilor de aronie este 
utilizarea fertilizanţilor. În variantele experimentale s-au 
utilizat selitră de amoniu, fosfat de sodiu şi sulfat de po-
tasiu. Calculele experienţei efectuate au arătat că în va-
rianta cu utilizarea azotului recolta de fructe a sporit cu 
10%, a fosforului – cu 24% şi a potasiului – cu 32%, iar 
la utilizarea amestecului de fertilizanţi – cu 56% (Musici, 
Моnastireţkaia, 1976). Rezultate analogice s-au obţinut 
şi în alte condiţii pedoclimatice. Utilizarea amestecului 
de fertilizanţi sus-menţionat a sporit recolta de fructe de 
aronie cu 160%. Fertilizanţii utilizaţi au sporit nu numai 
recolta totală, dar şi masa fructelor. Acţiune benefi că a 
avut administrarea fertilizanţilor şi la acumularea sub-
stanţelor uscate în fructe şi suc. De asemenea, a sporit 
cantitatea de acid ascorbic, iar conţinutul taninurilor s-a 
micşorat (Mejenski, 2005).

Combaterea bolilor și dăunătorilor. Aronia este re-
zistentă la boli şi dăunători. Dintre boli, probleme ne-
însemnate pot provoca făinarea pe frunze şi rugina pe 
fl ori. Prevenirea bolilor poate fi  realizată cu ajutorul di-
verselor măsuri agrofi totehnice de diminuare a sursei 
de infecţie şi chiar prin tratamente chimice omologate 
în ţară. Plantaţiile de aronie pot fi  atacate şi de anima-
le, precum ar fi : cerbi, iepuri, rozătoare mici și păsări. 
Totodată, sunt înregistraţi următorii dăunători ai culturii 
de aronie: gândacul-păros (distruge fl orile, micşorând 
recolta culturii), afi dele (atacă vârfurile de creştere ale 
plantei, dar sunt bine controlate de prădătorul afi delor 
– buburuza), cantarida (reprezintă un gândac care se 
alimentează cu mugurii fl orali înainte de deschidere) şi 
drozofi la (care infectează fructele proaspete). Comba-
terea bolilor şi dăunătorilor se face cu preparate fi tosa-
nitare omologate pentru sistemele de agricultură ecolo-
gică (Todiraş V., 2017; Balan V. ș.a., 2017).

Recoltarea. După realizarea fazei de înfl orire, pe 
parcursul primelor 2 luni, fructele de aronie cresc foarte 
încet. Procesul de creştere a fructelor se intensifi că în 
luna iulie, iar masa lor sporeşte evident la începutul fa-
zei de maturizare. La faza maturizării fi ziologice, fructele 
sunt de culoare neagră, iar la strivire se elimină suc de 
culoare întunecată. S-a constatat că la începutul fazei de 
maturizare conţinutul antocianelor constituie 3,1%, iar la 
maturizarea fi ziologică crește cu 1%. Conţinutul leucoan-
tocianelor crește de la 1,0 la 1,8% din masa proaspătă. 
Atât în cadrul unui lăstar, cât şi în cadrul unei plante, fruc-
tele se maturizează concomitent, de aceea recoltarea 
lor se efectuează o singură dată prin tăierea corimbelor 
cu fructe. Într-o zi de lucru, o persoană colectează 75–
100 kg de fructe, în funcţie de vârsta, dimensiunile şi re-
colta plantelor (fi g. 6).
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Fig. 5. Întreţinerea plantaţiei de aronia
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Fig. 6. Recolta de aronia

În Europa de Est, într-o plantație matură de aronie, 
s-a înregistrat o producție maximă de cca 17 kg/arbust, 
producția medie – 14 kg/arbust, iar în plantațiile organiza-
te pe principii moderne – până la 20 kg/arbust. Recolta de 
fructe de aronie se transportă imediat la locul de prelucra-
re. Din fructele colectate fără peduncul se obţine suc, dul-
ceţuri etc. Recolta menită pentru păstrare va presupune 
colectarea fructelor grupate în corimb cu peduncul comun, 
evitând atingerea mugurilor terminali (Soloduhin E., 1989; 
Balan V. ș.a., 2017).

În formă proaspătă, fructele de aronie se păstrează o 
perioadă de 6-7 luni, în încăperi întunecate şi răcoroase. 
Recolta de fructe de aronie constituie, de regulă, de la 3 
până la 8 tone la hectar; dacă complexul tehnologic este 
respectat, putem obţine 12 tone şi chiar mai mult la hectar 
(Şapiro D. ş.a., 1988).

Dacă vremea nu este prielnică recoltării, atunci peri-
oada de recoltare se prelungeşte. În acest caz, nu există 
pericol ca fructele să cadă de pe tufe, fi indcă ele se menţin 
foarte bine pe ramuri până toamna târziu. O tufă matură 
de aronie produce de la 6 până la 12 kg de fructe preţioa-
se. Roada este repartizată neuniform pe ramuri: cele de 
trei ani produc până la 20% din recoltă, cele de 4-6 ani 
– 60%, iar cele de 8-10 ani au o recoltă scăzută şi aceste 
ramuri se cer înlăturate (Balan V. ş.a., 2017).

Recoltarea fructelor se efectuează manual şi mecani-
zat. La recoltarea manuală, fructele îşi păstrează calita-
tea, deoarece se menține integritatea lor, fapt care permite 
fructelor să aibă o perioadă îndelungată de păstrare şi să 
fi e transportabile la distanţe mari. Recoltarea mecaniza-
tă, în Republica Moldova, se efectuează cu combinele de 
modelul „Joanna-4” şi  „Victor”. Recoltarea mecanizată se 
efectuează pe plantaţii cu suprafeţele nu mai mici de 3–
5 ha. Combina înlocuieşte cca 150-160 de lucrători pe zi. 
Recoltarea mecanizată parţial duce la deteriorarea ramu-
rilor şi la strivirea fructelor (Balan V. ş.a., 2017).

1. Balan V., Sava P., Calalb T. ş.a. Cultura arbuştilor fructiferi 
şi căpşunului. Chişinău, Bons Offi ces, 2017, 434 p.

2. Calalb T. Studiul comparativ al polifenolilor din fructele de 
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. in vivo şi in vitro prin metoda 
clip-MS. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
vieţii. 2009, nr. 2(308), p. 31–39. ISSN 1857-064X

3. Calalb T., Bodrug M. Botanica farmaceutică. Chişinău, 
CEP „Medicina”, 2009, 472 p.

4. Creţu L., Domaşenco L. Plantele alimentare care ne apără 
sănătatea. Chişinău, Editura Arc, 2005, 320 p.

5. Mladin Gh., Mladin P. Cultura arbuştilor fructiferi pe spaţii 
restrânse. Bucureşti, Editura CERES, 1992, 198 p.

6. Preda Milea. Dicţionar dendrofl oricol. Bucureşti, Editura 
Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1989, 557 p.

7. Todiraş V. Protecţia integrată a arbuştilor fructiferi şi căpşu-
nului. Ghid practic  destinat producătorilor de pomuşoare. Chişi-
nău, Bons Offi ces, 2017, 288 p.

8. Балабай И.В., Нистрян А. К. Растения, которые нас 
лечат. Кишинев, Изд-во «Картя Молдовеняскэ», 1988, 352 с.

9. Дроговоз С. М., Порохняк М. Л., Рогожин Б. А. и др. 
Сравнительная характеристика силибора, Лив-52, легалона 
при дистрофии печени// Фармация 1988, № 5, с. 57–59. 

10. Мартынов Е.Г., Супрунов Н.И. В сб. Сезонное развитие 
природы. Москва, Изд-во «Наука», 1977, с. 116.

11. Меженский В.Н. Арония и сорбарония. Москва, Аст; 
Донецк, Сталкер, 2005, 60 с.

12. Мусич Н.И., Монастырецкая Л.И. Влияние почвы и 
условий минерального питания на рост и продуктивность 
аронии черноплодной// Новые культуры в народном хоз-ве и 
медицине, 1976, ч. 2, с. 113.

13. Петрова В. П. Дикорастущие плоды и ягоды. Москва, 
Лесная промышленность, 1987, 248 с.

14. Рабинович A. Лекарственные растения СССР. Москва, 
Планета, 1988, 208 с.

15. Солодухин Е. Д. Аптека в лесу. Москва, Агропромиздат, 
1989, 351 с.

16. Шапиро Д. К., Манциводо Н.И., Михайловская В.А. 
Дикорастущие плоды и ягоды. Минск, Ураджай,  1988, 128 с.

17. https://rural.rfi .ro

BIBLIOGRAFIE 

p
om

ic
u

lt
u

ră



nr. 3-4 [81-82] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  57


