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POMICULTURA ŞI VALORIFICAREA  
FRUCTELOR 

 
PROMOVATOR AL PROGRESULUI TEHNICO-ŞTINŢIFIC ÎN 

POMICULTURA DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

BABUC VASILE 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The main stages of renewing the pomology of Republic of Moldova – 

replacing the non-systemic orchards with the classic ones of industrial type, intensive and 
superintensive system for the culture of fruit-growing varieties in a simple or complicated 
way, including also its disciplines, are promoted by the correspondent member of the 
Academy of Sciences of Moldova, the professor Gh. Rudi. 

Key words: non-systemic orchards, industrial type, intensive and superintensive 
system. 

INTRODUCERE 
În dezvoltarea pomiculturii pe teritoriul Republicii Moldova s-au evidenţiat 

următoarele etape principale: livezi nesistemice cu multiple soiuri autohtone şi 
introduse, productivitate scăzută (până în anii 1950); livezi clasice de tip industrial, 
sortiment valoros, productivitate medie (până în anii 1965-1970); sistem intensiv şi 
superintensiv de cultură cu soiuri foarte valoroase şi productivitate înaltă (din 
1965-1970). Trecerea consecutivă de la o etapă la alta s-a efectuat în baza 
cercetărilor ştiinţifice şi practicii avansate, rezultatele cărora au fost concretizate în 
recomandări practice şi implementate în producţie. La organizarea, efectuarea 
cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor în producţia pomicolă direct, 
sau indirect prin discipolii săi a manifestat influenţî semnificativă membrul 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul universitar, rectorul 
Institutului Agricol din Chişinău şi concomitent şeful catedrei de pomicultură 
(1963-1982) Gh. Rudi.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările expediţionale, în experienţe din câmp şi staţionare vegetale 

însoţite de analizele biochimice, agrochimice, fiziologice în laborator şi calcule 
economice s-au efectuat în baza metodelor aprobate. Rezultatele s-au publicat în 
lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, recomandări practice pentru producţie, 
manuale. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În anii 1937-1940 Gh. Rudi a participat la elaborarea recomandărilor 

pentru înfiinţarea livezilor clasice de tip industrial şi implementarea tehnologiilor 
pomicole avansate în fosta Republică Autonomă Moldovenească din stânga 
Nistrului. 

După cel de al doilea război mondial sub conducerea ştiinţifică a 
profesorilor P. Dorofeev şi Gh. Rudi cu participarea colaboratorilor catedrei de 
pomicultură Gr. Cablucico, D. Andriuşcenco şi studenţilor diplomanţi s-au 
organizat şi efectuat cercetări ştiinţifice de studiere a condiţiilor naturale, soiurilor, 
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portaltoiurilor, stării şi productivităţii livezilor. Ca rezultat pe teritoriul Republicii 
Moldova au fost definitivate 5 zone pomicole. Pentru fiecare zonă au fost 
evidenţiate cele mai valoroase specii şi soiuri, elaborate şi editate „Îndrumări 
agrotehnice pentru pomicultori” (1950, 1956), care au pus baza ştiinţifică a 
pomiculturii în Republica Moldova. 

Concomitent a fost argumentată necesitatea şi elaborate metodele de 
reconstrucţie a livezilor nesistemice de productivitate scăzută cu livezi noi clasice 
de tip industrial. Către anul 1956, sub conducerea ştiinţifică profesorilor P. 
Dorofeev şi Gh. Rudi cu participarea colaboratorilor catedrei de pomicultură V. 
Popov, I. Caimacan şi altor savanţi, specialiştilor din gospodării şi studenţilor 
facultăţii de pomicultură au fost eleborate şi transpuse în natură proiecte ştiinţifice 
argumentate de înlocuire a livezilor nesistemice de tip industrial pe o suprafaţă 
totală de circa 40 mii ha. Iar către anul 1963 – circa 160 mii ha livezi clasice de tip 
industrial cu sortiment valoros şi tehnologii avansate pentru perioada respectivă. 

Din anul 1965 sub conducerea şefilor catedrei de pomicultură membrilor 
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gh. Rudi (1963-1982) şi V. 
Babuc ulterior au fost elaborate programe complexe de cercetări ştiinţifice, 
coordonate cu Programul biologic internaţional de studiere a productivităţii 
agrofitocenozelor, care prevăd: studierea formării productivităţii biologice şi utile 
în pepinieră şi livezilor de măr cu diverse nivele de intensificare a producţiei; 
dezvoltarea bazelor teoretice şi elaborarea recomandărilor practice referitor la 
intensificarea cultivării mărului în Republica Moldova. 

În scopul realizării programelor de cercetări ştiinţifice, cu participarea 
colaboratorilor catedrei V. Tanasiev, Gh. Candu, Gh. Cimpoieş, V. Balan, 
M. Barbaroş, V. Manziuc, A. Peşteanu, doctoranzilor, în zonele pomicole din 
republică în pepinierele şi livezile de măr au fost fondate experienţe polifactoriale 
cu cele mai valoroase soiuri şi portaltoi omologaţi (M 9, MM 106, M 4), diverse 
sisteme şi distanţe de plantare, conducere şi tăiere a pomilor, întreţinerea şi 
fertilizarea solului, nivelele de asigurare cu umiditate inclusiv irigare. La catedră au 
fost organizate laboratoare dotate cu utilaj modern pentru efectuarea cercetărilor 
agrobiologice, fiziologice, agrochimice etc. 

În experienţele polifactoriale s-au studiat indicatorii principali ai: activităţii 
fotosintetice în plantaţii, inclusiv acumularea, structura şi balanţa fitomasei, 
conversia radiaţiei fotosintetice (RFA); nutriţiei minerale a plantelor, inclusiv 
gradul de utilizare a formelor asimilabile de azot, fosfor, potasiu din sol şi 
îngrăşăminte, consumul şi bilanţa acestor elemente în plantaţii; consumul de apă la 
unitatea de suprafaţă a plantaţiei, tona de producţie vegetală şi utilă; dinamica 
creşterii plantelor şi arhitectonica plantaţiei, formării cantităţii şi calităţii producţiei 
utile; evaluării economice şi energetice a producţiei. 

Cercetări similare cu participarea profesorilor universitari V. Tanasiev, 
Gh. Cimpoieş, conferenţiarului universitar M. Barbaroş s-au efectuat cu speciile 
bacifere – căpşunul, zmeura, coacăzul negru.     

În baza rezultatelor cercetărilor menţionate au fost elaborate: în aspect 
teoretic bazele fiziologice şi tehnologice ale intensificării culturii mărului şi 
arbuştilor fructiferi (căpşun, zmeură, coacăz negru); recomandări practice pentru 
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cultura intensivă a mărului şi arbuştilor fructiferi introduse în cărţile: „Reco-
mandări agrotehnice pentru pomicultori” (sub red. V. Babuc 1981, 1985), 
„Formarea şi tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi” (sub red. V. Babuc 1988, 
2003), „Conducerea şi tăierea pomilor” (Gh. Cimpoieş 2000), „Producerea pomilor 
altoiţi cu valori biologice superioare” (V. Babuc 2002), Sporirea productivităţii 
căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru în Republica Moldova” (M. Barbaroş 
2005), precum şi în manualele „Plodovodstvo” (V. Cerepahin, V. Babuc, 
G. Carpenciuc, Moscova, 1992), „Pomicultura” (V. Balan, Gh. Cimpoieş, 
M. Barbaroş, 2001), „Pomicultura specială” (Gh. Cimpoieş, 2002). 

Informaţia ştiinţifică multilaterală obţinută în experienţele efectuate 
anterior constituie baza programului cercetărilor ştiinţifice „Structuri noi alee 
plantaţiilor pomicole şi tehnologii moderne axate pe programarea cantităţii, 
calităţii, competitivităţii producţiei de mere şi arbuşti fructiferi în sistemul 
superintensiv de cultură”. Conducători ştiinţifici generali Gh. Cimpoieş, V. Babuc. 
Conducătorii şi participanţii pe compartimentele V. Balan, M. Barbaroş. Executori: 
A. Peşteanu, V. Manziuc, doctoranzii, studenţii diplomanţi. Efectuarea cercetărilor 
s-a început în anul 2001. rezultatele obţinute deja se implementează în pepiniera şi 
livada superintensivă de măr a firmei „Codru ST” SRL (director I. Chilianu), care 
în anul 2006 a obţinut certificat al producţiei de categoria Eurostandard.  

Toţi colaboratorii catedrei participă la implementarea tehnologiilor 
pomicole avansate în întreprinderi concrete, la seminare raionale şi republicane. 

În procesul didactic se aplică progresiv elemente ale sistemului de 
învăţământ formativ, în programele analitice sunt incluse şi realizate obiective 
concrete la fiecare temă; cursuri teoretice , lucrări de laborator şi practice cu situaţii 
de problemă şi rezolvarea lor cu participarea studenţilor; expunerea utilizării 
materialelor video, inclusiv a filmelor didactice „Producerea materialului săditor  
pomicol cu valori biologice superioare”, „Tăierea pomilor de măr, prun şi alte 
specii”, „Producerea pomilor de măr prin altoirea la masă”, „Recoltarea merelor” şi 
altele create de către colaboratorii catedrei: V. Babuc, E.Gudumac, A. Peşteanu. 

Colaboratorii catedrei sunt autori şi coautori a 24 de cărţi, inclusiv 7 
manuale şi 9 monografii, 40 brevete de invenţie, 560 de articole ştiinţifice publicate 
şi alte publicaţii. 

Sub conducerea ştiinţifică, asistenţă de consultanţă, suport metodologic a 
colaboratorilor catedrei s-au susţinut 56 teze de doctor şi 9 de doctori habilitaţi în 
agricultură (pomicultura), inclusiv : G. Rudi – 6 doctori; V. Babuc – 26 doctori şi 6 
doctori habilitaţi, V. Tanasiev - 4 doctori, Gh. Cimpoieş – 5 doctori şi un doctor 
habilitat, V. Balan – 2 doctori. La catedră s-a format o şcoală ştiinţifică recunoscută 
în Republica Moldova şi în multe ţări cu pomicultura avansată.   
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EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI HORTICOL ŞI CERCETĂRILOR 
ŞTIINŢIFICE ÎN POMICULTURA NAŢIONALĂ 

 
BALAN V. 

Universitatea  Agrară de Stat di Moldova 
 
Abstract: The studies were made on the basis of the bibliographical materials 

dedicated to horticulture. The evolution of horticultural science is given according to the 
social-economic formation, the periods of cultivating the fruit-growing plants and also the 
technic-scientific progress. 

Key words: horticulture, fruit growing, productivity, plantation. 
 

INTRODUCERE 
Cultura pomilor îşi are originea în formele sălbatice. Perenitatea pomilor a 

impus în decursul timpului constituirea unor colective, apoi instituţii de educaţie şi 
cercetare menite să fundamenteze ştiinţific diversitatea speciilor şi varietăţilor, 
ameliorarea lor genetică, precum şi elaborarea tehnologiilor de cultivare specifice 
acestora, în funcţie de condiţiile ecologice şi cerinţele diversificate de valorificare. 
Deci, pomicultura este o ramură a ştiinţei horticole care reflectă sfera activităţii 
omului în acumularea, sintetizarea şi sistematizarea teoretică a fenomenelor şi 
legităţilor naturii în raport cu nivelul cunoştinţelor obiective despre diversitatea şi 
realitatea acestora.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul a fost efectuat în baza materialelor bibliografice consacrate 

horticulturii. Evoluţia ştiinţei horticole este redată în concordanţă cu formaţiunile 
social-economice perioadele culturii plantelor pomicole şi cu progresul tehnico-
ştiinţific. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
După colonizarea Basarabiei de către imperiul rus şi recensământul din 

1817 guvernul şi-a îndreptat atenţia asupra stării deplorabile a plantaţiilor pomicole 
şi viticole în vistierea statului. Ca rezultat, în anul 1832, a fost fondată şcoala 
inferioară de „Horticultură şi vinificaţie” la Cetatea Albă de către generalul 
guvernator al Novorusiei M. S. Voronţov. Ulterior, în anul 1836 şcoala respectivă a 
fost închisă. Extinderea suprafeţelor de livezi şi vii, a modului de producţie şi a 
relaţiilor de producţie capitaliste necesită instruirea specialiştilor în domeniul 
pomiculturii, viticulturii şi altor ramuri de producţie ale economiei Basarabiei. 
Astfel, la 2 iunie 1842 a fost fondată „Şcoala de Horticultură de gradul II” în 
scopul pregătirii specialiştilor şi efectuării lucrului ştiinţific în domeniul pomi-
culturii şi viticulturii. Durata studiilor a fost de 6 ani. La studii se admiteau copiii 
ţăranilor de stat, care învăţau gratuit şi copii cu plată pentru învăţământ (50 rub. 
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Argint pe an). Absolvenţii timp de 10 ani, erau obligaţi să prezinte anual şcolii, în 
mod oficial, date despre activitatea lor. (I. Fulga, 2005). 

Un rol important în acţiunea de trezire şi dezvoltare a interesului pentru 
cultura pomilor, viţei de vie, plantelor dendrologice şi floricole a avut şcoala de 
horticultură. Astfel, în anii 1842-1846 pentru prima dată în istoria ţinutului au fost 
organizate pepiniere pomicole viticole şi dendrologice unde se producea material 
săditor (seminţe, butaşi, marcote, pomi altoiţi) pentru diverse culturi, care 25-30%, 
de regulă era distribuit gratis. La 14 iunie 1890 şcoala de Horticultură din Basara-
bia a fost reorganizată şi reprofilată în pregătirea specialiştilor în domeniul 
vinificaţiei. Ea se considera ca unica şi cea mai bună şcoală,  pe acel timp din 
Rusia. (I. Bahtalovschi, V. Evstifeev, 1921). Odată cu reorganizarea şcolii de 
Horticultură în şcoala de vinificaţie, apare necesitatea de a fonda şi alte şcoli în 
domeniul agriculturii, inclusiv ale Horticulturii. În anul 1891 s-a aprobat înfiinţarea 
a trei şcoli agricole de gradul I:  

Şcoala agricolă din Purcari a fost deschisă la 26 aprilie 1890 cu scopul 
instruirii specialiştilor în domeniul vinificaţiei, viticulturii, pomiculturii şi 
sericulturii din rândul copiilor ţăranilor de stat. Şcoala din Grinăuţi a fost 
organizată în anul 1893 pentru activitatea în domeniul horticulturii şi silviculturii.
 Şcoala agricolă de la Cucuruzeni a fost deschisă la 1 mai 1893 în 
domeniul fitotehniei, inclusiv pomicultură, viticultură şi vinificaţie. Toate trei şcoli 
agricole dispuneau de mai multe sute de hectare de teren agricol, câmpuri 
didactico-experimentale şi demonstrative, devenise centre pentru instruirea viito-
rilor specialişti şi elaborarea tehnicilor de cultivare a pomilor, viţei de vie, 
cerealelor etc. 

În acelaşi timp reorganizarea şcolii de horticultură de gradul II în instituţie 
de învăţământ mediu special „Şcoala de viticultură şi vinificaţie” şi întemeierea 
celor trei şcoli agricole (gradul I), deşi ele toate contribuiau mult la soluţionarea 
problemelor din agricultură, nu puteau satisface cerinţele producătorilor. Ca 
urmare, la Chişinău a fost organizată prima instituţie experimentală pe lângă Şcoala 
de viticultură şi vinificaţie. Primele cercetări ştiinţifice erau efectuate de către 
profesorii Şcolii de vinificaţie (F. Kippen, V. Lupanov, M. Şcerbacov ş.a.). Mai 
târziu în anul 1909 la Costiujeni a fost înfiinţată via experimentală - 39 ha. În 
aceleaşi timpuri în Basarabia a fost creat un sistem întreg de centre experimentale 
în domeniul pomiculturii, viticulturii şi legumiculturii (A. Moraru, 1995; M. 
Costeţchi, 1992). 

În anul 1933 la Chişinău a fost transferată Facultatea de Ştiinţe Agricole 
a Universităţii din Iaşi întemeiată de dr. conf. univ. H. Vasiliu. În acelaşi timp 
gospodările Costiujeni – 117 ha., inclusiv lotul experimental, pepiniera Bucovăţ – 
168 ha, Todireşti – 46 ha ş.a. devin baza didactică a facultăţii de Ştiinţe Agricole. 
În anul 1940 a fost fondată Facultatea de Horticultură, concomitent cu 
Institutul Agricol din Chişinău, iar gospodăria Costiujeni devine Staţiune 
experimentală de pomicultură şi viticultură.  

Începuturile educaţiei şi cercetării care au determinat naşterea ştiinţei 
pomicole în horticultura naţională au început odată cu înfiinţarea Şcolii de 
Horticultură din Basarabia în prima jumătate a secolului XIX. Programul de 
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cercetări prevedea: studii ale naturii (soluri, climă, floră, faună etc); diversificarea 
şi îmbogăţirea regnului vegetal (introducerea şi aclimatizarea plantelor; cercetarea 
şi elaborarea tehnologiilor de producere a fructelor, strugurilor, legumelor de 
industrializare şi valorificare a lor etc.). 

Temelia cercetărilor horticole a fost pusă de A. D. Denghink, cel ce a 
înfiinţat prima şcoală de Horticultură în Basarabia şi a creat baza ei didactico-
ştiinţifică. În acelaşi timp o contribuţie hotărâtoare la dezvoltarea ştiinţei au 
contribuit contemporanii săi – N. Dorbini, F. Porucik, A. Grosul-Tolstoi şi 
continuătorii acestora – N. Vinzentini, I. Krasilşcik, M. Karcevski, N. Dimo, 
N. Moghileanski ş.a. 

Cercetările ştiinţifice s-au redus brusc în perioada primului război mondial 
şi evenimentelor istorice din 1917. Odată cu Actul Unirii din 1918, începe epoca 
contemporană în evoluţia horticulturii naţionale. Datorită Legii Reformei Agrare 
pentru Basarabia (1918) ştiinţa horticolă, în scurt timp, devine prosperă. O 
contribuţie deosebită au adus-o cadrele didactice din Şcoala de viticultură, 
oenologie şi horticultură din Chişinău – D. Ştefănescu, şi absolvenţii de pe atunci, 
deveniţi cu timpul mari savanţi: P. Ungureanu, I. Dicusar, M. Costeţchi, I. Lungu, 
T. Martin, M. Chiriţescu ş.a. Cercetările efectuate de către M. Costeţchi, în această 
perioadă, au pus la dispoziţia producţiei harta de zonare pomicolă, descriind 
condiţiile de climă şi sol a zonelor pomicole precum şi repartiţia respectivă a 
pomilor pe specii. 

În anii după cel de-al II-lea război mondial, odată cu dezvoltarea 
pomiculturii a cunoscut o evoluţie ascendentă şi cercetarea pomicolă din toată ţara. 
În vederea pregătirii de cadre specializate în Horticultură, necesare atât pentru 
sectorul de cercetare cât şi pentru producţie şi învăţământ. În anul 1944 facultatea 
de horticultură îşi reia activitatea în cadrul Institutului Agricol. În acelaşi timp 
Staţiunea experimentală de pomicultură şi viticultură din Chişinău de asemenea îşi 
reia activitatea organizatorică în secţiile pomicultură, viticultură, selecţia culturilor 
pomicole, protecţia plantelor, fiziologia plantelor şi laboratorul de agrochimie. 
Practic cercetările au început din anul 1946, din lipsa acută a specialiştilor capabili 
de a organiza şi efectua cercetări în domeniu. 

Pentru conducerea şi îndrumarea întregului sector de cercetare din 
pomicultură, viticultură şi legumicultură, în anul 1956 au fost înfiinţate: Institutul 
de cercetări ştiinţifice în domeniul pomiculturii, viticulturii şi vinificaţiei 
(ICŞPVV); Institutul moldovenesc de cercetări ştiinţifice în domeniul 
agriculturii irigabile şi legumiculturii. 

Odată cu organizarea ICŞPVV tematica cercetărilor ştiinţifice se desfă-
şoară cu mare importanţă teoretică şi practică privind selecţia clonală a unor soiuri 
existente şi crearea altor noi, introducerea tehnologiilor moderne în pomicultură, 
obţinerea, înmulţirea şi difuzarea materialului săditor liber de viroze, introducerea 
unor noi portaltoi clonali şi generativi etc. Ca urmare a rezultatelor obţinute în 
cercetare, în sectorul pomicol al Republicii Moldova s-a trecut de la cultura 
extensivă la cea intensivă, iar apoi la cea superintensivă, proces adecvat sarcinilor 
determinate de progresul tehnico-ştiinţific şi cerinţelor înaintate de producţie, în 
vederea creşterii cantităţii şi competitivităţii producţiei pomicole.  
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La dezvoltarea pomiculturii ca ştiinţă şi-au  adus contribuţia  atât cadrele 
din cercetare cât şi cele din învăţământ, precum şi numeroşi specialişti din 
producţie. Astfel, o mare importanţă în dezvoltarea ştiinţei în domeniul 
pomiculturii naţionale au avut performantele studii şi cercetări efectuate de 
savantul M. Costeţchi generalizate în lucrările: „Curs de pomicultură” (1934), 
„Bazele ştiinţifice ale pomologiei” (1934), şi alte lucrări cu caracter didactic, 
ştiinţific, aplicativ (1935, 1936, 1938, 1939).  

Un aport deosebit în dezvoltarea ştiinţei horticole şi-au adus savanţii 
Institutului de Cercetări pentru pomicultură: E. Hramov, X. Duşutina, S. Socolova, 
O. Masincova, A. Petroşeanu, V. Maslov, V. Smîcov, I. Ţurcan, V. Bucarciuc, 
M. Pîntea ş.a. - în crearea, întroducerea şi implimentarea soiurilor noi; 
G. Kabliciko, G: Vascan, B. Socolov, I. Fulga, V. Kujelenco, D. Andriuşcenko, 
I. Fliurtă, V. Şapa, I. Caraman, G. Vatamaniuc, A. Coroid, C. Dadu, I. Donica, 
I. Grosu ş.a. - în elaborarea şi aplicarea tehnologiilor avansate. 

O influenţă considerabilă asupra dezvoltării ştiinţei în domeniul 
pomiculturii au avut cercetările efectuate de cadrul didactico-ştiinţific al catedrei de 
pomicultură. Temelia cercetărilor şi studierii condiţiilor de climă şi sol a zonelor 
naturale, repartiţia respectivă a pomilor pe specii precum şi a căilor de utilizare 
raţională şi valorificare a lor pe parcursul a peste trei decenii a fost pusă de şefii 
catedrei profesori universitari P. Dorofeev, G. Kabluciko, G. Rudi şi continuitorii 
acestora – V. Popov, I. Caimacan, M. Hudzinschi, A. Negru-Vodă cei ce au creat 
baza ei didactico-ştiinţifică. Realizările aplicative ale ştiinţei şi practicii avansate au 
fost publicate în lucrările: „Metodologia înlocuirii livezilor învechite cu livezi de 
tip nou” (1950), „Cultura nuciferelor în Moldova” (1948, 1952, 1953), „Soiurile 
plantelor pomicole” (1956), „Îndrumări agrotehnice pentru pomicultori” (1950, 
1956), „Pepiniera pomicolă” (1961), „Pomicultura Moldovei” (1967) ş.a. 

Pe parcursul anilor potenţialul didactico-ştiinţific al catedrei de 
pomicultură, sub conducerea membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova G. Rudi (1963-1982) şi V. Babuc (din 1982) şi  munca asiduă 
a contemporanilor săi V. Popov, M. Hudzinschi, I. Caimacan, V. Tanasiev, 
Gh. Cimpoieş, V. Balan, M. Barbaroş, Gh. Candu, A. Peşteanu, V. Manziuc, V. 
Molea ş.a. au desfăşurat o amplă activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică la 
nivelul exigenţelor actuale.  

Activitatea didactică s-a concretizat în pregătire superioară a studenţilor 
în acest domeniu şi anume: 

- Înfiinţarea şi dotarea laboratoarelor la nivelul exigenţelor fiecărei etape 
parcurse în învăţământ pentru uz didactic. 

- Proiectarea şi realizarea bazei didactico-instructivă precum şi a 
plantaţiilor experimentale cu diferite specii, asociaţii soi/portaltoi, 
distanţe de plantare, sisteme de fertilizare, irigare, conducere şi tăiere a 
pomilor. 

- Elaborarea cursurilor şi programelor analitice pentru disciplinele din 
cadrul specialităţilor Horticultură, Agronomie, Viticultură şi vinificaţie, 
Protecţia plantelor, Silvicultură şi grădini publice dar şi pentru cursurile 
post-universitare (master). 
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Primul manual de „Pomicultură” a fost editat de prof. univ. V. Cerepahin, 
V. Babuc, G. Karpenciuk (1991) după care a urmat cel tipărit de prof. univ. 
V. Balan, Gh. Cimpoieş şi conf. univ. M. Barbaroşie (2001). La Editura Colograf –
Com, în anul 2002 a fost publicat manualul „Pomicultura specială” elaborat de 
prof. univ. Gh. Cimpoieş (2002), care a fost menţionat cu Premiul Naţional în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004).  

Paralel cu manualele elaborate cu fost tipărite şi îndrumătoare de lucrări 
practice pentru disciplina „Pomicultură”.  

Cercetărea ştiinţifică în domeniul pomiculturii, a fost coordonată, încă de 
la înfiinţarea catedrei de prof. univ. P. Dorofeev, G. Kabluciko, G. Rudi şi 
continuată de membrii colectivului în direcţiile: 

- Evaluarea potenţialului ecologic şi tehnologic de producţie a terenului 
predestinat cultivării speciilor pomicole. Stabilirea şi parametrizarea 
relaţiilor dintre plantele pomicole şi factorii ecologici. 

- Îmbunătăţirea unor verigi tehnologice de cultură a pomilor şi arbuştilor 
fructiferi (distanţe de plantare, forme de conducere şi tăiere, sisteme de 
fertilizare şi irigare a pomilor ş.a.) în funcţie de potenţialul ecologic, 
biologic, tehnologic şi economic. 

- Studiul impactului unor factori ecologici şi tehnologici asupra proceselor 
activităţii fotosintetice, circuitului şi bilanţului elementelor nutriţiei 
minerale şi apei la speciile pomicole şi implicaţiile acestora asupra 
productivităţii, calităţii şi competitivităţii producţiei pomicole. 

Rezultatele obţinute în problematica menţionată mai sus au permis 
elaborarea bazelor fiziologice şi tehnologice ale intensificării cultivării speciilor 
pomicole în Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în peste 
1000 lucrări ştiinţifice, 24 cărţi, 7 manuale şi 40 brevete de invenţie.  

O contribuţie deosebită la dezvoltarea ştiinţei pomicole în Republica 
Moldova şi transferarea rezultatelor au avut-o cărţile „Îndrumări agrotehnice pentru 
pomicultori (sub red. prof. univ. G. Rudi, 1975 şi V. Babuc 1985), „Formarea şi 
tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi” (sub red. prof. univ. V. Babuc, 1988), 
„Conducerea şi tăierea pomilor” (Gh. Cimpoieş, 2000), „Soiuri de măr” 
(Gh. Cimpoieş, V. Bucarciuc, Il, Caimacan, 2001), „Calendarul pomicultorului” 
(V. Balan, 2001), „Producerea pomilor altoiţi cu valori biologice superioare” 
(V. Babuc, 2002), „Îndrumări tehnologice pentru producătorii de fructe” (V. Balan, 
2002).  

Colectivul catedrei de pomicultură a fost şi este preocupat de realizarea 
unor cercetări în cadrul programelor de cercetare finanţate de Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică axate în principal pe elaborarea 
principiilor optimizării structurii plantaţiilor pomicole, ca factor de bază al 
productivităţii şi tehnologiilor de cultivare specifice acestora în baza utilizării 
raţionale a resurselor ecologice, biologice, tehnologice şi economice. 

 
CONCLUZII 

Evoluţia învăţămîntului horticol şi cercetărilor ştiinţifice în pomicultura 
naţională poate fi divizată în trei perioade mari şi mai multe etape. 



 11 

Perioada I. Studierea şi extinderea cercetărilor în secolul XIX 
începutul – XX include următoarele etape:  

- Studiul condiţiilor naturale – geologie, orografie, climă, sol şi flora. 
- Introducerea, studierea, aclimatizarea şi ulterior difuzarea în producţie 

a speciilor valoroase. Diverse specii de culturi pomicole, dendrologice, 
flori etc. 

- Cercetări de prima importanţă privind managementul dezvoltării pomi-
culturii. Înmulţirea şi producerea materialului săditor; sisteme de 
întreţinere a solului, de conducere şi tăiere a pomilor;  prelucrarea şi 
industrializarea fructelor ş.a. 

- Dezvoltarea pomiculturii industriale. Studiul în culturi de concurs 
(colecţii, loturi experimentale) a soiurilor europene şi portaltoilor gene-
rativi şi vegetativi. Perfecţionarea tehnologiilor de prelucrare şi 
valorificare a fructelor. 

- Extinderea progresului experimental-ştiinţific în pomicultura clasică. 
Utilizarea sortimentului de specii, soiuri şi portaltoi pentru diferite zone 
de selecţie europeană. S-a format o reţea de loturi experimentale în 
şcolile agricole, în staţiunile experimentale şi pepiniere. 

Perioada II. Cercetările în perioada primului şi al doilea război mondial. 
- Stagnarea cercetărilor ştiinţifice în anii primului război mondial şi a 

consecinţelor evenimentelor istorice din a.a. 1917-1918. Degradarea 
morală a interesului pentru activitatea economică a marilor proprietari 
funciari, abandonarea patrimoniului şi emigrarea stăpânilor – promotori 
ai procesului ştiinţific. 

- Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, restabilirea patrimoniului pomicol şi 
a economiei naţionale. Înfiinţarea reţelei de instituţii ştiinţifico-experi-
mentale (staţiuni experimentale, pepiniere, loturi demonstrative regio-
nale, câmpuri didactico-experimentale). În anul 1933 la Chişinău a fost 
transferată Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi, în 
patrimoniul căreia au fost incluse şase ferme-gospodării cu o bază de 
1800 ha. În anul 1940 a fost fondată Facultatea de Horticultură. 

Perioada III. Ştiinţa horticolă după al doilea război mondial.  
- Suspendarea activităţii instituţiilor ştiinţifico-didactice şi experimentale. 

Distrugerea bazei didactico-ştiinţifice a instituţiilor de învăţământ agricol 
au influenţat instruirea specialiştilor şi activizarea cercetărilor ştiinţifice  
în domeniu.  

- Înfiinţarea instituţiilor de cercetări ştiinţifice aplicative şi fundamentale. 
Apare necesitatea de a efectua mai multe cercetări în ramurile ştiinţei 
aplicative, dar şi fundamentale. Pentru iniţierea şi efectuarea celor din 
urmă se impune înfiinţarea instituţiilor de cercetări ştiinţifice în structura 
AŞM. 

Concepţia dezvoltării pomiculturii prevede exploatarea eficientă a livezilor 
existente, înlocuirea treptată a lor cu plantaţii de tip intensiv şi superintensiv, 
productivitate înaltă de fructe calitative în baza utilizării raţionale a resurselor 
ecologice, biologice, tehnologice şi economice. 
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PROBLEMELE UTILIZĂRII SOLURILOR ÎN POMICULTURĂ ŞI 
VITICULTURĂ 

 
URSU A. 

Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 
 
Abstract. Using the soils in a gardening and viticulture demand the  special 

approach and includes 3 stages: a choice of a site and estimation of the soils, prelanding 
preparation and processing of soils in plantings.  

At each stage there are different problems connected in view of peculiarities of the 
soils.  

Key words: soils, suitability, erosion, gardening, viticulture.  
 

INTRODUCERE 
Condiţiile naturale ale Republicii Moldova au contribuit la formarea unui 

înveliş de sol complicat, reprezentat de multiple unităţi genetice. În cadrul tipurilor 
de soluri zonale – brune, cenuşii şi cernoziomuri de rând cu unităţile lor 
taxonomice inferioare – subtipuri, grupuri, varietăţi, etc., se includ diferite soluri 
intrazonale, care redau învelişului de sol un caracter pestriţ, neomogen (Почвенная 
карта, 1971). Diferite unităţi genetice de sol se deosebesc prin componenţa lor 
substanţială, proprietăţile şi pretabilitatea lor pentru diferite culturi agricole. 

În genere învelişul de sol al ţării permite şi asigură dezvoltarea rezultativă a 
diferitor ramuri ale agriculturii inclusiv a viticulturii şi pomiculturii (Почвы 
Молдавии, 1984–1980; Урсу, 1980; Ursu, 2006 etc.). 

Componenţa şi amplasarea teritorială a speciilor vitipomicole şi a soiurilor, 
a viilor, livezilor are caracter regional, fiind condiţionate de particularităţile climei, 
reliefului şi solurilor. 
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Specificul pedogeografic al viticulturii constă în posibilitatea plantării 
viilor pe soluri cu fertilitate redusă, datorită flexibilităţii, cerinţelor ecologice şi 
potenţialului de dezvoltare a sistemului radicular al viţei de vie. Însă aceste cerinţe 
reduse către potenţialul productiv al solurilor nu înseamnă că viţa de vie poate fi 
plantată pe orice sol şi că nu există probleme stringente în ceea ce priveşte folosirea 
solurilor în viticultură. 

Plantele pomicole sunt mult mai „pretenţioase” către proprietăţile solului. 
La crearea livezilor şi plantarea diferitor culturi pomicole pe un prim plan apare 
necesitatea evitării factorilor limitativi, condiţionaţi de proprietăţile nefavorabile 
ale solurilor.  

Învelişul de sol, componenţa genetică a unităţilor taxonomice a solurilor – 
prezintă o carte de vizită şi o caracteristică amplă a condiţiilor ecologice a fiecărui 
teren, solul fiind un rezultat final al interacţiunii factorilor, sau condiţiilor naturale. 
O hartă pedologică detaliată prezintă o informaţie amplă şi despre condiţiile 
climatice, biocenozele spontane (actualmente dispărute), caracterul reliefului, 
regimul hidric etc. Din aceste considerente solul, fiind „oglinda landşaftului”, harta 
solurilor oferă o informaţie multilaterală inclusiv despre componenţii ecosistemelor 
în diferit mod transformaţi, antropizaţi.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Utilizarea rezultativă a solurilor atât în viticultură cât şi în pomicultură 
poate fi divizată în trei etape. Prima etapă include perioada de înfiinţare a plantaţiei 
începând cu alegerea terenului, aprecierea pretabilităţii solurilor, evitarea  sau 
excluderea factorilor pedologici limitativi, organizarea terenului. 

A doua etapă include pregătirea solului şi amplasarea teritorială a speciilor, 
soiurilor, variaţiilor – soi – portaltoi. 

A treia etapă include tehnologiile şi metodele de folosire eficientă şi 
protejare a solurilor în decursul exploatării plantaţiilor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La plantaţia viilor şi aprecierea sortimentului în primul rând se iau în 
consideraţie condiţiile climatice locale (microclima) şi relieful (altitudine, 
orientarea şi înclinaţia pantei etc.). Particularităţile învelişului de sol (cantitatea, 
formele şi distribuirea pe profil a carbonaţilor), condiţionează portaltoiul structura 
teritorială a plantaţiilor (în scopul omogenizării sectoarelor), organizarea 
antierozională. Bineînţeles că plantaţiile viticole nu se admit pe soluri cu proprietăţi 
nefavorabile: hidromorfe (cernoziomoide, mocirle, turboase), litomorfe (vertisoluri, 
rendzine), halomorfe (soloneţuri, solonceacuri), dinamomorfe (deluviale, aluviale) 
fără efectuarea tehnologiilor respective de ameliorare (Evaluarea agroecologică 
1993). Plantarea viţei de vie se admite pe soluri erodate, moderat şi puţin profunde, 
scheletice şi în unele cazuri slab soloneţizate sau salinizate. 

Pregătirea solurilor pentru plantaţiile viticole ca regulă se efectua prin 
desfundare, arătură adâncă (60–70 cm) cu întoarcerea brazdei. Însă desfundarea 
solurilor are şi consecinţe negative. La solurile cenuşii se scoate la suprafaţă 
orizontul iluvial – bogat în argilă, cu structură poliedrică mare, dură, cu 
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permeabilitate redusă. Acest strat reduce pătrunderea apei în sol în timpul 
precipitaţiilor, favorizează eroziunea şi formarea crustei. Desfundarea cernozio-
murilor conduce la scoaterea la suprafaţă a orizontului B, cu conţinut de humus 
redus, structură nerezistentă, ca regulă carbonatic. Se reduce rezistenţa solului la 
eroziune, scade permeabilitatea, solul devine carbonatic. Orizonturile solurilor 
moderat şi puternic erodate în procesul desfundării se amestecă cu roca parentală 
sau subiacentă, stratul desfundat conţine foarte puţin humus, mulţi carbonaţi, este 
lipsit de structură. 

Din aceste considerente desfundarea totală a solurilor, cu toate că la 
început creează unele favoribilităţi pentru dezvoltarea materialului săditor, în 
continuare conduce la înrăutăţirea proprietăţilor solurilor, la activizarea eroziunei, 
şi în sfârşit, la reducerea productivităţii plantaţiilor (Урсу, 2000). 

Din punct de vedere pedologic şi ecologic pregătirea solului pentru 
plantaţii viticole trebuie să fie efectuată în fâşii, preponderent fără întoarcerea 
brazdei sau prin săparea gropilor. 

A treia etapă a utilizării solurilor în viticultură include metodele de 
protejare antierozională a solurilor, de reducere a tasării şi menţinerii bilanţului 
humusului şi elementelor nutritive (Degradarea solurilor 2000, Eroziunea, 2005). 

La prima etapă a înfiinţării plantaţiilor pomicole pe primul loc stă 
aprecierea pretabilităţii solurilor pentru fiecare specie – măr, păr, prun, cais, 
piersic, cireş, vişin, nuc. Culturile pomicole în genere necesită soluri cu potenţial 
înalt de productivitate – în primul rând mărul, părul, gutuiul, nucul. Aceste culturi 
nu admit şi nu pot suporta procese pedologice negative – hidromorfizmul, 
halomorfizmul. Pentru fiecare specie au fost stabiliţi factori şi indici admisibili 
(Evaluarea agroecologică, 1993). Cercetarea detaliată a solurilor pentru acest scop 
este strict necesară. Necesită a fi luate în considirenţă nu numai caracteristicile şi 
proprietăţile solurilor iniţiale, dar şi transformările posibile în procesul pregătirii 
solului. Un aspect deosebit prezintă folosirea repetată a solurilor, evitarea aşa 
numitei „oboseli” (Урсу, 1983). Desfundarea solurilor pentru plantarea culturilor 
pomicole la fel nu este recomandată din aceleiaşi considerente şi consecinţe, ca şi 
pentru plantarea viilor. 

Lucrarea solului în livezi, amplasate pe terenuri plane, necesită a fi 
orientată spre evitarea tasării (prin efectuarea periodică a afânării, înţeleniri între 
rânduri). Pe pante se vor aplica măsuri antierozionale – agrotehnice, fito-  şi 
hidroameliorative. 

CONCLUZII 
Utilizarea solurilor pentru pomicultură şi viticultură necesită o atitudine 

specială la diferite etape.  
Prima etapă include aprecierea pretabilităţii solurilor, evitarea şi excluderea 

influenţei factorilor pedologici limitativi şi amplasarea teritorială a speciilor şi 
soiurilor având în vedere proprietăţile solurilor. A doua constă în pregătirea solului 
pentru plantarea culturilor – excluderea desfundării totale.  

Etapa a treia include tehnologiile de lucrare a solui în plantaţii cu scopul 
protejării şi evitării degradării solurilor. 
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CERCETĂRI  PRIVIND  BIOPRODUCTIVITATEA  LA MĂR  
ÎN CONDIŢIILE  DIN  BANAT 
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IORDĂNESCU OLIMPIA, BLIDARIU AURELIA 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, România  

 
Abstract. This work presents level of bioproductivity as wood, leaves and fruit, 

achieved during one vegetation cycle in two apple tree varieties ( Generos and Florina) 
grafted on the mother plant MM 106. The new formed wood mass was 3862,50 Kg in the 
case of  Generos and 4511,87 Kg for Florina. The foliar mass/ hectare was 3,575 Kg, 
respectively 3,3212 Kg. The foliar surface/ orchard hectare was 8638,75 m2 for Generos 
and 9450,00 m2 for Florina. Fruit yield was 25,300 Kg for Generos and 22,925 Kg in the 
case of Florina. We have achieved 2,66-2,24 Kg fruit/ 1 m2 of foliar surface. 

Fruit yield represents 74,17-77,10% of the total biomass achieved. The results are 
the means for 3 years (2002-2004) and they are expressed as fresh matter. 

Key words: bioproductivity, wood, leaves, fruit, apple-tree, variety, total biomass.  
 

INTRODUCERE 
Ecosistemele reprezintă unităţi structurale şi funcţionale ale biosferei care 

integrează comunităţile de organisme vii (plante şi animale) cu factorii abiotici pe 
care acestea îl populează, adică factorii de mediu care constituie biotopul. 
Agroecosistemele sunt în marea lor majoritate înfiinţate de om şi controlate de om 
prin creşterea imputurilor în vederea maximizării bioproductivităţii în general şi 
cea utilă în mod special. 

Ecosistemul pomicol a evoluat în acest spirit de la cel tradiţional local 
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intensiv şi apoi la cel superintensiv (Drăgănescu, E., 1998). Determinarea 
bioproductivităţii la pomi este mai puţin cercetată, întrucât la plantele multianuale 
este greu de determinat biomasa de lemn, de frunze, de rădăcini şi de alte 
biostructuri. Intenţiile au fost destul de numeroase, dar bazate pe supoziţii. 
Constantinescu N. (1967) susţine că suprafaţa foliară la hectarul de livadă clasică 
atinge 40-60.000 m2, lucru dovedit ireal. 

Dozier şi Barden (1971) determină intensitatea fotosintezei, care oscilează 
între 11,6-34,9 mg CO2/dm2/h la piersic, 12,7-23,2 mg CO2/dm2/h la cireş, etc. 
Hoza (1966) determină intensitatea respiraţiei la diferite specii pomicole, iar 
Drăgănescu E. (1974) pe lângă fotosinteză şi respiraţie, determină şi câtul 
respirator. În lucrarea de faţă au fost determinate printr-o metodă originală 
diferitele categorii de biomasă la măr. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat într-o plantaţie intensivă cu densitate mare (1.250 
pomi/ha) de măr, soiurile Generos şi Florina. Pomii altoiţi pe MM106 s-au plantat la 
4,0 x 2,0 m şi au fost conduşi după sistemul palmetă simplă (palspindelbuch). Metoda 
de lucru constă în aceea că toamna după căderea frunzelor au fost măsurate toate 
creşterile anuale mai mari de 3,0-5,0 cm şi apoi s-a calculat suma creşterilor pe pom. 
Au fost recoltate apoi 10-15 ramuri anuale, s-au măsurat, s-au cântărit şi s-a determinat 
masa medie a 1 m (100 cm) lemn nou format şi apoi masa totală de lemn de pe 
macroblaste pe pom. La aceasta, în funcţie de gradul spur al soiului, s-a adăugat 10%, 
15% sau 20% lemn situat pe microblaste şi apoi total kg lemn nou format. 

În continuare, pe aceleaşi ramuri recoltate s-au numărat nodurile, adică 
numărul de frunze la 1m2 lungimi de ramuri, apoi numărul de frunze pe pom. Se 
adaugă apoi 10-15-20 % frunze plasate pe microblaste. A fost determinată apoi 
suprafaţa medie a unei frunze şi suprafaţa foliară pe pom şi la hectar. A fost 
determinată apoi masa medie a unei frunze, masa medie de frunze pe pom şi la 
hectar. Producţia de fructe recoltate plus cele căzute prematur şi fiziologice s-a 
determinat prin cântărire directă. În final s-a determinat biomasa totală la hectar, 
proporţia între cea utilă şi secundară, precum şi câţiva indici fiziologici. 

 
REZULTATELE OBŢINUTE 

În mediu pe trei ani (2002-2004) suma creşterilor anuale pe pom (tab. 1) a 
fost de 55,06 la soiul Generos şi de 68,55 m la soiul Florina. 

Tabelul 1 
Bioproductivitatea la măr, exprimată prin ţesut lemnos nou format  

(media 2002-2004) 
Soiul cercetat Specificare Generos  Florina  

Suma creşterilor anuale pe pom (m) 55,06 68,55 
Greutatea medie a 100 cm lemn de un an (g) 40,61 39,89 
Greutatea lemnului nou format (g) 2238,86 2734,45 
Se adaugă lemn nou situat pe microblaste (g) 2574,82 3007,89 
Se adaugă 20% lemn pentru rădăcini (g) 3089,82 3609,47 
Total biomasă lemnoasă produsă la hectar (kg) 3862,50 4511,87 
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Masa totală de ţesut lemnos, inclusiv adăugirea pentru microblaste şi 
pentru rădăcini este de 3089,82 grame pentru soiul Generos şi 3609,77 grame în 
cazul soiului Florina. 

La hectarul de livadă, greutatea lemnului nou format într-o perioadă de 
vegetaţie este de 3862,50 kg în cazul soiului Generos şi de 4511,87 kg în cazul 
soiului Florina. 

Tabelul 2 
Masa foliară şi suprafaţa foliară pe pom şi la hectarul de livadă 

(media 2002-2004) 

Soiul  

Suma 
creşterilor pe 

pom 
(cm) 

Numărul 
mediu de 

frunze la 1m 
ramură 

Numărul de 
frunze pe 

pom 

Se adaugă 
frunze pe 

brahiblaste 
Total frunze 

Generos  5505,19 35,1 1933,00 15% 2222,3 
Florina  6855,06 31,7 2173,80 10% 2351,5 

                                                                                                                      
Tabelul 2 (continuare) 

Soiul  
Masa unei 

frunze 
(g) 

Suprafaţa 
unei frunze 

(cm2) 

Masa 
foliară pe 

pom 
(kg) 

Suprafaţa 
foliară pe 

pom 
(m2) 

Masa 
foliară la 

ha 
(kg) 

Suprafaţa 
foliară la 

ha 
(m2) 

Generos  1,29 31,10 2,860 6,911 3575,00 8638,75 
Florina  1,13 32,16 2,659 7,560 3321,2 9450,00 

 
Din datele tabelului 2 se constată că numărul de noduri (frunze) pe metrul 

linear de ramură este de 35,1 pentru soiul Generos şi de 31,7 în cazul soiului 
Florina (Se remarcă caracterul semispur al soiului Generos). Numărul total de 
frunze pe pom (inclusiv cele situate pe microblaste) este de 2222,3 la soiul Generos 
şi de 2351,5 la soiul Florina.  

Determinând suprafaţa şi masa unei frunze s-a calculat suprafaţa foliară pe 
pom de 6,911 m2 la soiul Generos şi 7,560 m2 la soiul Florina. Masa frunzelor pe 
pom este de 2,860 kg în cazul soiului Generos şi de 2,659 kg la soiul Florina. 

Masa foliară la hectar este de 3575,00 kg la soiul Generos şi de 3321,2 kg 
la soiul Florina, deci cu ceva mai puţin decât masa de lemn nou produsă. 

Suprafaţa foliară la hectarul de livadă intensivă este de 8638,75 m2 la soiul 
Generos şi de 9450,00 m2 la soiul Florina. Se observă că această suprafaţă foliară 
este foarte departe de aproximările prof. N.Constantinescu, dar este apropiată de 
rezultatele mai recente obţinute în alte cercetări asemănătoare. 

Producţia de fructe (tab.3) la hectar este de 25300,00 kg la soiul Generos şi 
de 22925,00 kg în cazul soiului Florina. Indicele de productivitate kg fructe pe 
pom pe cm2 suprafaţa trunchiului este de 0,44, respectiv 0,28, destul de mici. La 
1 m2 suprafaţă foliară se produc 2,66 kg fructe la soiul Generos, respectiv 2,24 kg 
la soiul Florina. Această ultimă constatare coincide cu afirmaţiile mai vechi că la 1 
m2 suprafaţă foliară se produc aproximativ 2 kg fructe. 
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În tabelul 4 se prezintă randamentul bioproductiv al unui m2 suprafaţă 
foliară. Din datele tabelului 4 se constată că la 1 m2 suprafaţă foliară se obţin 0,38-
0,43 kg ţesut lemnos (11-14% din totalul biomasei produse), 0,41-0,35 frunze, 
respectiv 2,66-2,24 kg fructe, acestea reprezentând 74,17-77,10% din totalul 
biomasei produse pe pom. 

Tabelul 3 
Producţia de fructe pe pom şi la hectar(media 2002-2004) 

Soiul  Kg/pom Se adaugă 
10% 

Producţia la 
hectar 

(kg) 

Indicele de 
productivitate 

(kg/cm2) 

Kg fructe la 1 
m2 suprafaţă 

foliară 
Generos  18,40 20,24 25.300,00 0,44 2,66 
Florina 16,67 18,34 22.925,00 0,28 2,24 

 
Tabelul 4 

Cantitatea de biomasă produsă la 1 m2 suprafaţă foliară (materie proaspătă)  
(media 2002-2004) 

Ţesut lemnos Frunze 
Producţia de 
fructe la m2  

frunze 

Total biomasă 
produsă la 
1 m2 frunze Soiul  

kg % kg % kg % kg 
Generos  0,38 11,01 0,41 11,88 2,66 77,10 3,45 
Florina  0,43 14,23 0,35 11,58 2,24 74,17 3,02 

 
CONCLUZII  

Sporirea randamentului bioproductiv la ecosistemelor pomicole reprezintă 
o condiţie esenţială a tuturor agroecosistemelor. Cercetările noastre efectuate într-o 
livadă intensivă de măr, după o metodă originală, confirmă că pomii produc cel 
puţin 3,1-3,6 kg ţesut lemnos pe plantă, 2,860-2,659 kg frunze şi 16,67-18,40 kg 
fructe. Proporţia producţiei de bază este de 74-77%, iar diferenţa de 23-26% este 
producţia secundară. Suprafaţa foliară la hectarul de pomi este de 8638,75-9450,00 
m2, destul de mică, dar cu expunere la lumină mult mai bună, comparativ cu 
expunerea din livezile clasice. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
САДОВОДСТВА ЦЕНТРА РОССИИ 

 
ТРУНОВ И.А., ДУБОВИК В.А., ЗАХАРОВ В.Л., КУЗИН А.И. 
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Abstract. It is given the characteristic of black earth soil pollution by heavy 

metals in the Central Chernozem region, and also by radioactive elements. It is specified on 
a negative effect of exception of agrochemical soil improvements, before planting of 
orchards that can result to soil acidation and on other nocuous anthropogenous influences. 
There is given the brief analysis of gardening development in the Central Chernozem 
region and there are described the reasons of decreasing lands under the orchards and are 
specified ways of optimization. Productivity  of apples in intensive apple orchard  with 
planting density of 2200 trees on 1 hа with different varieties changed within 5 years from 
24,8 up to 94,8 t/hа.    

Key words: soil pollution, agrochemical soil, planting, orchards, productivity. 
 
Центральное Черноземье России является по климатическим усло-

виям  оптимальным для среднерусских сортов яблони, груши и вишни. Здесь 
преобладают черноземные почвы. Они занимают более 10 млн. га или 70,7% 
общей площади земель,  в том числе 9,3 млн. га на пашне (84,3%). Просле-
живается четкая дифференциация расположения определенных подтипов 
черноземов по мере нарастания континентальности климата с северо-запада 
на юго-восток. Среди черноземных почв наибольшим потенциальным 
плодородием обладают типичные, которые по ЦЧР занимают свыше 5 млн. 
га. Черноземы выщелоченные составляют 4,2 млн. га, черноземы обыкно-
венные 148,1 тыс. га. 

В настоящее время в связи с изменением антропогенных нагрузок в 
экосистеме, с усилением техногенных выбросов в окружающую среду на 
фоне динамически меняющего климата, сокращения поставок минеральных 
удобрений сельскому товаропроизводителю в 10 и более раз ниже пот-
ребности,  доведение животноводства до минимума (основного источника 
органических удобрений) приводит к прогрессирующему падению плодо-
родия почв. Все это в комплексе усиливает отрицательный баланс  основных 
и других химических элементов питания для растений, снижает реализацию 
генетического потенциала растений. При существующей ситуации с 
применением удобрений в садоводстве, агрохимические и экологические 
свойства почвы, их плодородие будет и в дальнейшем ухудшаться. Это, в 
свою очередь, может привести к необратимым последствиям, связанным с 
усилением деградации наиболее ценных почв России, по образному 
выражению В.В. Докучаева – «царя почвы»,  наших  черноземов, которые в 
недалеком прошлом были «кормилицами», производя 2/3 всей продукции 
растениеводства. 

Наряду с почвой, составляющей устойчивости садоводства – 
адаптивность растений к условиям техногенного загрязнения: промышленная 
пыль и бытовые отходы, формальдегиды, сажа, тяжелые металлы, окись 
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углерода, двуокись азота, сероуглерод и связанные с ним кислотные дожди. 
Ежегодно каждый квадратный метр поверхности почвы поглощает около 6 кг 
химических веществ (свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, оксиды углерода, 
азота).  

По данным метеорологического синтезирующего центра «Восток», 
загрязнение территории России свинцом и кадмием от других стран более 
чем в 10 раз превышает загрязнения этих стран поллютантами от российских 
источников. Что обусловлено доминированием западно-восточного переноса 
воздушных масс. Выпадение свинца на европейской территории  России 
(ЕТР) ежегодно составляют от источников Украины  около 1100 т, Польши и 
Беларуси 180-190 т, Германии более 130 т. Выпадения кадмия на ЕТР от 
объектов Украины ежегодно превышают 40 т, Польши почти  9, Беларуси 7, 
Германии более 5 (О состоянии окружающей природной среды…, 1998). 

Загрязнения почв тяжелыми металлами в среднем по России на 
1.01.2000 составляют: хромом - 1,3, мышьяком – 1,2, никелем – 0,8 и свинцом 
– 0,7% (Немцев,2003). Это далеко не полный перечень загрязнителей, 
обрушившихся непосредственно на садовые агробиоценозы.  

Большую тревогу вызывает радиационное загрязнение стронцием-90, 
цезием-137. По данным А.Н. Ратникова (1995), площадь загрязнения цезием-
137 более 1 Кu/км2 в Воронежской области составляет 1320 км2, плотность 
загрязнения – 1-5 Кu/км2. Н.Н.Липатов (1994) констатирует, что в почве 1986 
года уровень содержания радионуклидов в пище в среднем увеличился в 5-26 
раз по сравнению с 60-ми годами.  

Не менее опасным является исключения агрохимической мелиорации 
почв перед закладкой сада, что отчасти является причиной снижения 
продуктивности плодовых насаждений до 40 и более процентов. Хотя, по 
нашим данным, в условиях Тамбовской равнины по результатам цикла 
агрохимического обследования (1971 – 1977гг.) доля кислых почв в пашне 
составляла 42,3 %, а в 1996 – 2002 гг. она достигла 70,1 % в целом и 
превысила 90 % рубеж в северной части. При подкислении почвы снижается 
доступность содержания в ней подвижного фосфора и обменного калия. 
Установлено, что на сильнокислых почвах минеральные удобрения дают 
отрицательный эффект, а на средне- и слабокислых снижают на 20- 40 %  их 
эффективность.   

Чрезмерная плотность и разнообразие загрязнителей приводят к тому, 
что растения часто не в состоянии не реагировать на них необратимыми 
физиологическими процессами. Мезо-, макро- и микрорельеф сада вносит 
существенные изменения в распределение загрязняющих веществ. Накопле-
ние SO2 ионизирующего излучения и твердых взвешенных частиц (ТВЧ), о 
чем свидетельствуют данные анализов, проведенных на 10 сортах разного 
происхождения и сроков созревания, в саду происходит более интенсивно на 
низких формах рельефа или на участках сада с плотными барьерами, 
прилегающими к нему. Одновременно скапливаясь на низких формах 
рельефа, загрязняющие вещества могут привести к полной гибели урожая 
(Кашин, 1995). 
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Воздействие комплекса негативных факторов на почву снижает 
урожай и качество продукции садоводства, сокращая продуктивный период 
плодовых насаждений. Негативная ситуация последних лет в сельском 
хозяйстве России обострилась кризисной обстановкой особенно в 
садоводстве. Инновационные капиталовложения по времени оборота средств 
через многолетние плодовые насаждения значительно уступают другим 
отраслям и не являются привлекательными для инвесторов. Диспаритет   цен,   
инфляция   и   неплатежеспособность   предприятий   не   могут стимулиро-
вать   развитие   садоводства,   увеличения   производства   плодовой   продукции,  
внедрение научных разработок, нововведений в производственную практику. 

В конце прошлого столетия под садами и ягодниками в России было 
занято 853 тыс. га пашни, в том числе под семечковыми – 518 тыс. га, 
косточковыми – 189 тыс. га и ягодниками – 147 тыс. га. Это значительно 
меньше показателей конца 60-х годов: семечковых осталось 53,2%,  
косточковых – 80%, ягодников 63,5% (Кашин, 1995). 

Сокращение  площадей  под  семечковыми  и  косточковыми  культу-
рами  вызвано недостаточно обоснованными почвенными условиями, 
являющие результатом сильного подмерзаниями   в зимы 1968/69, 1978/79, 
1984/85 и 1993/94 гг. Восстановление  пострадавших  насаждений  в  России  
не произошло, а  в  некоторых хозяйствах по различным причинам сады были 
раскорчёваны полностью. 

В.А. Гудковский (1999) отмечает, что всё менее эффективным 
становится садоводство, причём не только в связи с увеличением затрат на 
производство плодово-ягодной продукции, не только её удорожанием, но и 
неустойчивостью плодовых и ягодных растений к комплексам биотических и 
абиотических стрессов. 

В Центральном Черноземье России средняя урожайность семечковых 
культур в хозяйствах находится на уровне 40-45 ц/га, в лучших - в 2 раза, в 
передовых – в 4-5 раз выше, но в 10 ниже, чем в странах Европы. Здесь же 
наметилась негативная тенденция сокращения ежегодных закладок садов. В 
специализированных хозяйствах России объёмы ежегодных закладок сокра-
тились с 65,4 тыc. га в 1961-65 гг. до 6,2 тыс. га в 1993 году. Это вызвано тем, 
что хозяйства не имели средств на закладку и уход за молодыми насажде-
ниями. Идёт естественное старение садов, не обновляется сортимент, имеет 
место большая изреженность, связанная с несоответствием почв под  
выпавшими деревьями,   что   ещё   более   снижает   продуктивность   насаж-
дений   и эффективность отрасли в целом. 

Анализ показателей площадей, занимаемых различными сортами в 
современных садаx средней полосы России, показывает, что основная доля 
сортимента яблони не выдерживает массированных техногенных и антро-
погенных нагрузок, что снижает продуктивность плодовых насаждений и 
лечебные качества яблок. 

По возрастному составу более 50% насаждений яблони и груши 
имеют возраст свыше 30 лет. Доля плодоносящих садов семечковых культур 
составляет более 70%. Изреженность насаждений колеблется от 10,2 до 



 22 

19,6%, а по регионам, областям и хозяйствам  – ещё  больше,  в  отдельных 
хозяйствах до  80%.  Высокая  изреженность насаждений является фактором 
низкой продуктивности садов. Несмотря на общеизвестные преимущества 
интенсивных садов на клоновых подвоях, яблоневые сады в России на них 
занимают примерно лишь 10-12 % от общей площади в ЦЧР. Однако, в 
Тамбовской области их 35% от площади садов и незначительное количество в 
других областях ЦЧР и в средней полосе России. Большинство    слаборослых 
садов  в    Тамбовской    области    заложено    на районированном полукарли-
ковом подвое 54-118, но также есть сады на перспективном карликовом 
подвое 62-396, экономно расходующих элементы питания из почвы на 
урожай и обеспечивающих высокое качество плодов, адаптивные к высоким 
техногенным и антропогенным нагрузкам.  Другие формы, такие как 57-490, 
57-545, 5-25-3 селекции В.И. Будаговского широко признанны за рубежом. 

Обобщающие исследования В.И. Кашина (1995) свидетельствуют о 
том, что для отрасли садоводства особенно необходима глубокая комплексная 
эколого-экономическая оценка различных географических регионов, так как 
опаснейшими факторами для плодовых и ягодных культур являются сильные 
морозы, поздние весенние заморозки, переувлажненные почвы, малопри-
годные материнские породы, дефицит влаги и другие. По этой причине в 20 
веке огромные площади садов, заложенные без учета этих факторов, погибли, 
не компенсировав многомиллионные затраты.  

Кафедрой агрохимии и почвоведения Мичуринского государ-
ственного университета совместно с ВНИИС им. И.В. Мичурина впервые для 
условий средней полосы России дана агроэкологическая и агроэконо-
мическая оценка продуктивности интенсивного слаборослого яблоневого 
сада с плотностью посадки 2200 деревьев на 1 гектаре. Эти сады в связи с 
разными технологиями выращивания посадочного материала, удачно 
выбранными почвами, свидетельствуют о быстром (до 5 лет) окупаемости 
вложенных средств на закладку такого типа насаждений. За первые годы 
(2000 – 2005 гг.) в интенсивном саду был получен суммарный урожай  
высококачественных плодов по сорту Орлик по разным вариантам от 69,2 до 
94,8 т/га, по сорту Скороплодное 39,1 – 54,7 т/га, по сорту Спартан от 24,8 до 
45,9 т/га. За пределами окупаемости средств, вложенных на закладку и 
возделывание высокоинтенсивных садов, прибыль по сорту Орлик составила 
421,8, у Скороплодного - 198,0 и у Спартана - 199,7 тысячи рублей с гектара 
насаждений. Это очень важно при пересмотре нормативных требований к 
черноземным почвам. 

Следовательно, в сложившейся ситуации возникла настоятельная 
потребность проведения неотложных комплексных исследований в целом 
экосистемы с учетом генотипа растений и разработка нормативных 
требований к черноземным почвам при производстве экологически чистой 
продукции в условиях Центрального Черноземного региона России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ГУДКОВСКИЙ, В.А. Окислительный стресс плодовых культур 



 23 

(факторы, механизм, диагностика, повышение устойчивости) //Сб. докл. 
конфер.- Мичуринск.- 1999. – С. 3-27. 

2. КАШИН, В.И. Научные основы адаптивного садоводства. – М.: 
Колос. – 1995. – 334 с.  

3. ЛИПАТОВ, Н.Н. Людей погубит не голод, а качество продуктов 
питания /Н.Н.Липатов //Зеленый мир. – 1994. - № 19. – С. 4-5. 

4. НЕМЦЕВ, Н.С. Технологические приемы, направленные на 
восстановление загрязненных тяжелыми металлами почв /Н.С.Немцев 
//Вестник РАСХН. – 2003. - № 1. – С. 13-15. 

5. О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации 
в 1997 году: Государственный доклад. – М.: Центр Международных 
проектов, 1998. – 510 с. 

6. РАТНИКОВ, А.Н. Загрязнение сельскохозяйственных угодий в РФ 
радионуклидами в результате ядерных аварий /А.Н.Ратников, Г.И.Попова 
//Влияние почвенно-климатических условий на их переход в системе почва – 
растение: Мат. науч. конф. – Белгород: Крестьянское дело, 1995. – С. 133-135. 

 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ПЕРСИКА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ СТЕРОИДНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ 
 

ШИШКАНУ Г.В., ТИТОВА Н.В., ИСАК Р.Г. 
Институт Генетики и Физиологии Растений АНМ 

 
Abstract. The natural bioregulators capsicoside, trigonelloside and melangoside 

action on the peach trees growth, metabolism and photosynthetic processes has been 
studied. It was established that tested steroid glycosides increased the key metabolism 
enzyme activity, pigment content, stimulated the growth and photosynthesis, optimized the 
sink-source relations and improved the peach rootstock seedlings and peach plant graft 
quality. 

Key words: peach-tree, peach rootstock seedlings, photosynthetic processes. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Регуляция ответственных периодов онтогенеза растительного орга-

низма и реализация его потенциальных возможностей является одним из 
важнейших направлений исследований в физиологии растений [1]. Для 
регуляции роста и развития плодовых растений известны и широко 
используются синтетические биологически активные соединения, однако в 
последние годы всё больший интерес проявляется к поиску биорегуляторов 
натурального происхождения, повышающих урожайность и адаптивные 
реакции растений в неблагоприятных условиях среды. К ним относятся 
природные гликозиды изученные в основном на однолетних культурах. 
Задачей настоящей работы явилось изучение физиологических особенностей 
и продуктивности растений персика при обработке натуральными биоре-
гуляторами стероидной природы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В течение 2001-2006 г.г. в условиях лизиметров изучали подвойные 

сеянцы персика Гибрид 2 и одно- и двухлетние саженцы персика сортов 
Коллинс и Молдавский жёлтый, привитые на этих сеянцах и сеянцах миндаля 
горького. В фазу интенсивного роста (июнь-июль) растения опрыскивали 
растворами капсикозида, тригонеллозида и мелангозида, выделенных из 
растений родов Capsicum, Trigonella и Solanum [2], в установленных нами 
оптимальных концентрациях. Через 7-10 дней исследовали активность 
ключевых ферментов метаболизма пероксидазы и полифенолоксидазы, а 
также содержание пигментов методом спектрофотометрии. В конце 
вегетации учитывали рост и биомассу надземных органов и корней, 
расчитывали параметры фотосинтетической продуктивности: листовой 
индекс, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза 
[3]. Результаты обработаны с применением критерия Стьюдента    (t – test). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлена высокая отзывчивость непривитых и привитых растений 
персика разных сортов и разного возраста на опрыскивание исследуемыми 
стероидными гликозидами. Через 1-2 недели после обработки увеличилась 
активность оксидоредуктаз пероксидазы и полифенолоксидазы, отражающих 
быструю реакцию растительного организма на изменяющиеся условия жизни 
[4]. Активность ферментов является величиной весьма лабильной, но 
положительное действие стероидов на функции оксидоредуктаз наблюдалось 
во всех опытах. Так, в листьях сеянцев через 2 недели после опрыскивания 
значения пероксидазной активности в контроле составили 20,2 усл.ед., а в 
листьях растений с применением капсикозида-22,4 и тригонеллозида-33,0 
усл.ед. Мелангозид также повышал активность оксидоредуктаз в листьях и 
побегах персика сортов Коллинс и  Молдавский жёлтый на 15-20% в 
сравнении с контролем, что соотвествовало такому же приросту биомассы 
этих органов. Считается, что пероксидаза может служить критерием устой-
чивости растений и стрессу [5]. Активность ферментов, в частности перокси-
дазы, подтверждает способность стероидных гликозидов поддерживать 
метаболизм растений персика на оптимальном уровне и в засушливый период 
вегетации, что свидетельствует об их стресс-протекторной функции. 
Возможно, такой эффект обусловлен действием гликозидов на функции 
фитогормонов в растении. Пероксидаза, участвуя в синтезе и распаде 
стимуляторов роста, может влиять таким образом на гормональный статус 
растения. 

Среди показателей, играющих решающую роль в реализации фото-
синтетической функции и продуктивности растения, является содержание 
ассимиляционных пигментов, также довольно быстро реагирующих на 
различные внешние воздействия. Концентрация хлорофиллов "а" и "б" в 
листьях сеянцев и саженцев персика, обработанных стероидными глико-
зидами, превышает эти величины в контроле в 1,30-1,54 раза. Наиболее 
эффективно действие биорегуляторов проявилось в годы с засушливым и 
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жарким вегетационным периодом. Выявлено значительное увеличение 
содержания каротиноидов, известных как дополнительные фоторецепторы и 
как протекторы против фотоокисления хлорофилла, что способствует 
стабилизации пигментного фонда, его структуры и функциональной 
активности в неблагоприятных условиях среды. Это находится в соответ-
ствии с данными по интенсивности ростовых процессов, ритмом форми-
рования и развития листовой поверхности, удельной поверхностной плотности 
листьев, параметрами фотосинтетической продуктивность растений персика. 

Особенно наглядно ростактивирующие свойства исследуемых препа-
ратов выражены в увеличении у опытных растений ростовых характеристик 
на 22-35% от контроля, что является определяющим для качества 
посадочного материала. Если высота контрольных сеянцев персика составила 
в среднем 68 см, то в вариантах с капсикозидном-75, с тригонеллозидом – 98 
и с мелангозидом – 101см.  

Развитие листовой поверхноcти играет важнейшую роль в процессах 
роста и фотосинтеза. Площадь листьев одного сеянца персика в контроле 
равнялась 37,7дм², при обработке капсикозидом-38,4; тригонеллозидом-61,75 
и мелангозидом-70,9дм². Стероидные гликозиды способствовали увеличению 
удельной поверхностной плотности, отражающей функциональную 
активность листьев.  

Активизация роста растений персика под влиянием стероидных 
гликозидов отражает накопление биомассы и специфику распределения 
ассимилятов по органам. Реальный вклад листьев, побегов и корней в 
накопление биомассы растением зависит от возраста, но и у сеянцев и одно- и 
двулетних саженцев персика под влиянием стероидных гликозидов донорно-
акцепторные отношения сдвигаются в сторону аттрагирующей функции 
корневой системы. Такие изменения коррелировали с увеличением значений 
листового индекса, фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности 
исследуемых растений персика. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что растения персика являются весьма отзывчивыми на 
применение биорегуляторов растительного происхождения капсикозид, 
тригонеллозид и мелангозид. Эти вещества оказывают стимулирующее 
действие на метаболизм, ростовые и фотосинтетические процессы, 
оптимизируют динамику донорно – акцепторных отношений, а также 
повышают качество посадочного материала сеянцев и саженцев персика. 
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЯБЛОНИ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ФИТОРЕГУЛЯТОРА КРОССИНГА И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ 

 
КОМАРОВА В.П., ШИШКАНУ Г.В. 

Институт Генетики и Физиологии Растений АНМ 
 
Abstract. The results of growth regulator (Krossing) and Krossind + micro-

elements (Zn, Mn) influence upon photosynthetic (Pn) indices (Pn intensity, content of 
pigments and sugars, foliage area and Pn potential) of apple trees depending on soil 
humidity – optimal (70% out of full moisture capacity) and insufficient (35%) – are 
presented. It has been established that under drought the Pn intensity was considerably 
reduced (by 58%). Leaf – spraying by stress protectors stabilized the Pn process and 
softened its midday depression. Joint treatment (Krossing + Zn + Mn) was more favorable: 
chlorophyll content exceeded the control – non-treated plants – by 26%, Pn intensity – by 
49%. Therefore, Krossing + Zn + Mn appear to be adaptive factors that significantly 
softened bad drought influence upon Pn apparatus and increased its anti stress activity.  

Key words: growth regulator, apple trees, photosynthetic indices.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
При разработке современных технологий получения регулярных 

урожаев плодов в условиях водного дефицита заслуживают внимания 
антистрессовые синтетические фиторегуляторы, смягчающие отрицательное 
воздействие засухи на растительный организм. При этом необходимо 
фундаментальное обоснование физиолого – биохимических механизмов 
регуляции устойчивости растений и приспособительных изменений при 
наступлении стресс – фактора. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в условиях вегетационного опыта на 
молодых деревьях яблони сорта Мантуанское, привитых на полукарликовом 
подвое ММ 106. Растения содержались на двух фонах влажности почвы: 70% 
полной почвенной влагоёмкости (ППВ) – эти условия приняты как 
оптимальные -, и 35% ППВ – недостаточная влагообеспеченность (временная 
и постоянная засуха). В фазу интенсивного роста побегов были проведены 
две некорневые подкормки рострегулирующим соединением с цитокини-
новой активностью – Кроссингом (в концентрации 0,01% по препарату), как 
отдельно, так и в смеси с растворами сернокислых солей цинка и марганца 
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(в концентрации 0,02% по действующему веществу каждого микроэлемента). 
Контрольные растения опрыскивали водой.  

Повторность опыта трёхкратная. В каждой повторности по три 
модельных дерева. 

Исследования выполнены общепринятыми классическими методами с 
учётом специфики плодового растения. Изучали такие показатели: содер-
жание пигментов, интенсивность фотосинтеза (ИФ), содержание сахаров в 
органах дерева, динамика формирования листовой поверхности, фотосин-
тетический потенциал (ФП).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из чувствительных индикаторов ответной реакции фотосин-
тетического аппарата (ФА) на экзогенные условия и важным критерием 
оценки общего его состояния является содержание пигментов и особенно 
хлорофиллов. Полученные нами результаты свидетельствуют об увеличении 
концентрации последних и уменьшении отношения хлорофилла "а" к "б", а 
также суммы зелёных пигментов к жёлтым у растений, подвергнутых 
временному водному стрессу, в сравнении с деревьями в оптимальных 
условиях. Это происходило, вероятно, в силу их адаптивной реакции в 
стрессовой ситуации (при засухе хлоропласты, благодаря липоидно – 
белковому комплексу, оттягивают воду из водоносной паренхимы). Опрыски-
вание деревьев регулятором роста Кроссингом и микроэлементами (Zn  и Mn) 
стимулирующе действовало на пигментогенз и препятствовало функцио-
нальной деградации пластид: большая концентрация хлорофиллов и 
каротиноидов наблюдалась на седьмой день после обработки, чем на второй. 
Наиболее высокий уровень их содержания отмечен у растений в засушливых 
условиях, где был внесён Кроссинг совместно с микроэлементами – 126% к 
контролю. Раздельная обработка меньше влияла на биосинтез пигментов: 
опрыскивание только фиторегулятором стимулировало в большей мере 
накопление хлорофилла "б" и каротиноидов (это связано с мобилизацией 
внутренних защитных сил растительного организма), а микроэлементами – 
хлорофилла "а", что и отразилось на соотношениях двух форм хлорофилла и 
суммы каротиноидов.  

В тесной связи с содержанием пигментов находится ИФ. Согласно 
полученных нами данных, недостаточное снабжение почвы влагой 
способствовало снижению фиксации лисьями СО2: в пятом варианте с 35% 
ППВ ИФ была на 58% ниже, чем в первом варианте с 70% ППВ. То есть, 
недостаточная влажность почвы, создавая экстренные условия для корневой 
системы, опосредовала перестройку ФА. Такое уменьшение скорости фото-
синтеза происходило, вероятно, в силу закрытия устьиц и задержки оттока 
продуктов ассимиляции из мест их незначительного синтеза в результате 
торможения большинства биохимических и ростовых процессов. Обработка 
стресспротекторами стимулировала фотосинтетическую активность. На 
второй – пятый день после опрыскивания проявилось уменьшение отрица-
тельного влияния временной засухи в вариантах как при раздельном 
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внесении, но в особенности, при совместной обработке Кроссингом и 
микроэлементами. Ещё большее положительное действие этих веществ на 
аккумулирование бикарбоната проявилось на седьмой – десятый день после 
опрыскивания: обработанные растения превзошли контроль на 49%. То есть, 
интенсивность энергообразующего процесса под влиянием биоактивных 
веществ увеличивалась, что способствовало повышению устойчивости 
растений к водному стрессу. 

При экзогенном регулировании донор – акцепторных взаимодействий 
необходимо проследить не только за интенсивностью образования фотоасси-
милятов, но и за уровнем их содержания в органах яблони, свиде-
тельствующих об уровне синтетических процессов. Как показали результаты 
наших анализов, при влажности почвы 35% ППВ количество общих сахаров 
и их редуцирующих компонентов было меньше, чем при влажности 70% 
ППВ. Концентрация сахарозы же, наоборот, была большей при засухе, чем в 
нормальных условиях. Видимо, здесь этот дисахарид является не столько 
продуктом вновь созданных ассимилятов, сколько результатом биохи-
мических преобразований резервных углеводов (распад их полимерных 
форм), как ответная реакция растительного организма на водный стресс 
(возможно, также, что это результат торможения экспорта транспортной 
формы сахаров из листа при засухе). Наблюдалось и увеличение такого 
показателя устойчивости к засухе, как отношение сахарозы к моносахарам. 
Под влиянием совместного внесения Кроссинга с микроэлементами увели-
чивалось содержание как восстанавливающих сахаров, так и сахарозы при 
обоих уровнях влагообеспечения (вариант "70% ППВ" сравнивается обрабо-
танный и необработанный), но увеличение более существенно при 35% ППВ, 
чем при нормальной влажности. Эти формы сахаров (метаболически 
активные углеводы) являются хорошими осмотиками. Они связывают воду, 
что повышает гидрофильность плазмы и способствует сохранению водного 
гомеостаза и физиологического равновесия, то есть повышению осмоти-
ческой устойчивости и развитию защитных реакций растительного организма 
в критической ситуации. 

Если проследить за содержанием сахаров в листьях деревьев, 
подвергнутых временной и постоянной засухе, то выявляется большее 
понижение их концентрации при постоянной засухе, чем при временном 
водном стрессе, сравнительно с благоприятными гидроусловиями (влияние 
водного дефицита на метаболические процессы в значительной мере зависит 
от длительности его действия). Обработка стресспротекторами (Кроссинг + 
цинк + марганец) накануне перевода растений в экстремальные условия 
способствовала увеличению содержания сахаров более значительно при 
временной засухе, чем при постоянной. 

Под влиянием водного дефицита значительно снизились также 
листовая поверхность на (82,6%) и ФП, как результат опадения листвы, а 
также преждевременного пожелтения и старения не деятельных в фотосин-
тетическом отношении листьев. Внесение Кроссинга и микроэлементов 
способствовало большему нарастанию листовой поверхности и ФП тем, что 
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предотвращало преждевременное старение и массовое опадание листьев в 
условиях засухи. 

ВЫВОДЫ 
1. Почвенная засуха подавляла фотосинтетическую активность 

растений (ИФ снизилась на 58%, площадь листьев – на 82,6%), которые в 
этой критической ситуации адаптировались и мобилизовывали свои 
внутренние резервы саморегуляции и адаптивный потенциал, о чём 
свидетельствует увеличение содержания пигментов и относительной доли 
сахарозы в общей сумме сахаров. 

2. Опрыскивание листьев стресспротекторами стабилизировало 
фотосинтетический процесс и смягчало его полуденную депрессию во время 
засухи, а также предохранило ассимиляционный аппарат от преждевре-
менной онтогенетической деградации в постзасушливый период и привело к 
более быстрой репарации нарушенных гидрострессом физиологических 
функций. 

3. Совместная обработка (Кроссинг+Zn+Mn) оказала наибольшее 
положительное влияние: содержание хлорофилла увеличилось на 26%, ИФ – 
на 49%, возросли также и другие изучаемые фотосинтетические показатели. 
Раздельное внесение Кроссинга и микроэлементов менее эффективно 
повлияло на большинство изученных показателей. При этом тенденция 
увеличения значений этих параметров проявилась под влиянием микро-
элементов – в условиях благоприятного водного режима, а под влиянием 
Кроссинга – в условиях засухи. 

Следовательно, Кроссинг+Zn+Mn  выступили в роли адаптогенных 
факторов, значительно смягчивших вредное влияние засухи на ФА и 
повысивших его антистрессовую активность.  
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Abstract. Pe parcursul anilor 2001-2004, un număr de  15 selecţii, de nuc de 

perspectivă au fost studiate în privinţa principalilor indicatori definesc potenţialul lor 
fotosintetic. Rezultatele obţinute au demonstrat că unii indicatori care definesc nivelul  
fotosintezei precum: conţinutul total al frunzelor în clorofilă şi pigmenţii care o compun, 
fluorescenţa acesteia, eficienţa sistemului fotosintetic II (PS II), conţinutul fructelor verzi în 
substanţă uscată solubilă (s.u.s.%), randamentul în miez al fructelor uscate, pot fi utilizaţi 
atât pentru aprecierea influenţei lor asupra potenţialului productiv al selecţiilor de nuc de 
perspectivă cât şi pentru identificarea de noi genotipuri de nuc cu potenţial productiv 
superior.   

Cuvinte cheie: nuc, fotosinteză, corelatii, selecţii de perspectivă 



 30 

INTRODUCTION 
Now days in Romania, there is a great deal of interest for walnut culture          

(Juglans regia L.) improvement, as fruit and kernel production is strongly 
demanded both on the international and domestic market. The comparative analysis 
of morphological and sensorial  fruits and kernel traits, carried out on the walnut 
genotypes studied at Research Institute for Fruit Growing Piteşti-Mărăcineni, 
(104), led to a core of  30 walnut selections with many interesting traits. In the 
period 1997-2002, this core was submitted to intensive yield and quality potential 
assessment, finally being reduced at 15 selections. 

During 2001-2004, these selections were analyzed as regard some of the 
indicators of the assimilation level and their influences or links with selections 
yield and quality potential. 

 
MATERIAL AND METHOD 

Early in August of 2001 and 2002, average probes of leaves from 
promising walnut selections were gathered, labeled, and carried very fast in order 
to be processed in the laboratory in the same day.  From the average probes, we 
pick in a random scheme some leaves and  from these leaves we chose only the 
chose odd leaflets in order to get 3 sets of 10 disks,   for each selection. The disks 
were weighted and then milled with a little bit fine quartz sand, than the 
chlorophyll was extracted with pure acetone using a vacum pump. Then total 
amount of chlorophyll and its pigments were read on a SPEKOL 
spectrophotometer, at E633, E645 and E440 wave lenght. In the same period of 
2003 and 2004, the level of the light intensity passing by the leaflet lamina was 
assessed in 4 zones of the canopy, using a portable light-meter. The next step was 
to analyze chlorophyll fluorescence quenching and the second photosynthetic 
system (PS II) efficiency of promising walnut selections using, a portable fluoro-
meter OS-100 (U.S.A.). When the nuts cotyledons were still transparent, the green 
fruit content in soluble dry matter was analyzed using a laboratory refracto-meter.  

The experimental results were collected and processed using Excel 7.0 
facilities, and the correlation coefficients were verified with T test tables as regard 
their statistical relevance. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

Analysis of table 1 1ed to the conclusion that, on promising walnut 
selections, total chlorophyll content ranged between 91,8 mg/g at 'Gemenea 20' 
selection and 321,8 mg/g at 'Păuneşti' selection.  The initial fluorescence (F0) 
values, ranged between 128 µMol/mp/s at 'Dumbrăveni' selection and 255 
µMol/mp/s at 'Cristea P82', while the values of minimum fluorescence (Ft) ranged 
between 423 µMol/mp/s at 'Iorgulescu' selection, 738 µMol/mp/s at  'Munteanu 
Nicolae' selection respectively. Under the same conditions, the values of the instant 
fluorescence (Fm) varied between 454 µMol/mp/s at 'Iorgulescu' selection and 824 
µMol/mp/s at 'Munteanu Nicolae', while variable fluorescence (Fm-F0) values 
ranged between 276 µMol/mp/s at 'Iorgulescu' selection and 511 µMol/mp/s at 
'Dumbrăveni' selection. Regarding the effective fluorescence (Fv/Fm), this indicator 
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had almost normal values (66,7-77,7 µMol/mp/s) or even more. Under such 
conditions the leaves of the promising walnut selection carrying on their specific 
function of solar energy interception and assimilates elaboration. 

Table 1 
Some indicators of photosynthesis at promising walnut selections identified in 

walnut germplasm fund from RIFG Piteşti Mărăcineni (2001-2004) 

1 AZ-18-2 ROM-AG 20 120 102.0 255.3 147 602 661 455 0.777 0.090 2,1 9,64 40.00
2 Budeasa 1T ROM-AG 20 100 102.5 157.6 232 689 753 457 0.725 0.084 2,4 11,43 50.77
3 Munteanu Nicolae ROM-AG 20 100 104.0 236.7 227 738 824 511 0.726 0.104 2,4 9,66 47.36
x Jupâneşti Mt ROM-AG 20 100 103.2 270.6 191 653 720 462 0.733 0.092 2,3 11,40 50.00
4 Cristea P 82 ROM-AG 20 50 103.0 290.4 255 724 800 469 0.678 0.094 2,5 9,50 49.64
5 Clona 2 Manu ROM-AG 20 75 103.0 224.5 190 700 776 510 0.751 0.098 2,1 8,94 44.35
6 Clona 1 Manu ROM-AG 20 75 103.0 226.8 204 707 792 503 0.739 0.107 3,1 9,25 45.28
7 Isac Gheorghe ROM-AG 20 50 102.0 321.5 163 486 541 323 0.692 0.101 2,2 10,70 48.77
x Jupâneşti Mt ROM-AG 20 50 103.2 270.6 191 653 720 462 0.733 0.092 2,3 10,72 50.00
8 Câmpina C2 ROM-PH 15 30 102.5 186.7 140 443 491 303 0.713 0.098 2,5 14,50 44.50
9 Ştefan Gheorghe ROM-AG 15 30 103.0 321.5 163 486 541 323 0.692 0.101 2,1 14,75 52.40

10 Dumbrăveni ROM-PH 15 30 102.5 328.8 128 562 609 434 0.786 0.077 1,9 11,58 47.75
11 Gemenea 20 ROM-DB 15 30 100.2 91.8 153 609 670 456 0.766 0.091 2,6 9,00 46.21
12 Păuneşti ROM-PH 15 30 102.0 321.8 174 550 656 376 0.725 0.161 2,5 9,28 50.00
x Jupâneşti Mt ROM-AG 14 25 102.0 270.6 191 653 720 462 0.733 0.092 2,3 10,69 50.00
13 I.A.N.B. ROM-IF 14 25 102.5 265.0 153 609 670 456 0.766 0.091 2,5 10,87 50.00
14 Bodeşti 1 ROM 14 25 102.0 190.5 135 452 523 317 0.738 0.136 2,0 10,00 48.57
15 Iorgulescu ROM-AG 14 25 104.0 264.9 147 423 454 276 0.667 0.070 3,0 11,87 48.88
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*  Chlorophyll fluorescence was assessed with a  portable fluorometer tip OS-100, 
[µMol/m2/s]. 
**F0=initial fluorescence; Ft=minimal fluorescence; Fm=instant fluorescence;  
Fv=(Fm-F0)=variable fluorescence;  
Fm’ = maximum fluorescence; Fv'/Fm’ = (Fm’- F0) / Fm’ = the efficiency of light centers on 
light;  
(Fm’- Ft) / Fm’ = II-nd photosynthetic system efficiency;  QP = (Fm’- Ft) / (Fm’- F0) = 
assimilated energy. 

 
The effective chlorophyll fluorescence (Fv / Fm) was distinctly correlated 

with leaves total chlorophyll content and ‘b’ chlorophyll fraction (r=0.65 
respective r=0.66), and highly significant correlated with soluble dry matter 
content of green fruits (r=0.91). In addition a significant but less statistically 
assured correlation (r=0,47), was estimated between the effective chlorophyll 
fluorescence (Fv / Fm), and the selections kernel yield (%) (table 2). 

The Efficiency of the II-nd photosynthetic system (PS II) was significant 
correlated with leaves total chlorophyll content, 'a' chlorophyll fraction (r= 0.60 
respective r=0.53) and soluble dry matter content of green fruits forming kernel 
(r=0,50). In addition, both indicators were significantly and positively correlated 
with chlorophyll 'a' / chlorophyll 'b' ratio (r=0,53 respective r=0.52). 

The results of the present study, led to the conclusion that promising 
walnut genotypes, show high values of some indicators defining their assimilation 
potential. In the photosynthesis process, the coefficient of light utilization range 
between 1,5-3,0% from total direct light passing through foliar limb. (Burzo, 
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Voican şi colab., 1996).  Usually photosynthetic active radiation (PAR) intensity is 
higher at the canopy limits and became smaller near to the canopy center and from 
higher leaves layers to the inferior ones; also PAR changes determine very fast 
changer in photosynthesis intensity after 10-15 sec. (Burzo, Toma şi colab. 1999). 
For the fruit species the saturation limit for PAR range between 700 and 800 
μMol/m2/s and the compensation point for photosynthesis range between 400 
μMol/m2/s on apricot and at about 800 μMol/m2/s on almond. (Burzo, Toma şi 
colab. 1999). On superior plants, like walnut (Juglans regia L.), that require more 
light, the chlorophyll 'a' /chlorophyll 'b' ratio is generally 3:1 but can change in 
some particular situations. In the case of walnut (Juglans regia L.), chlorophyll 
fluorescence quenching measurements (the capacity of chlorophyll to reflect the 
red color component of the light specter) represent a way to estimate the total 
chlorophyll amount in leaves and indirectly to estimate the yield an quality 
potential of the walnut selections. (Maxwell, et all. 2000 Simote et all. 2001, 
Ionescu  et all. 2003,  Marin  2002, Marin 2005). 

Table 2 
Correlations between chlorophyll fluorescence, leaves chlorophyll total 

content, chlorophyll fractions and some elements composing the yield on 
promising walnut  selection studied at R.I.F.G. Piteşti Mărăcineni  (2001-2004) 

 
Statistical significance: 0.74-0,67=very significant; 0,66-0,62=distinct significant; 0,61-
0,50=significant.   

CONCLUSIONS 
1. The research of this study led to the conclusion that, promising walnut 

genotypes manifested high values of indices of the photosynthetic process; 
2. At promising walnut selections, the values of: leaves total chlorophyll 

content, chlorophyll 'a' and chlorophyll 'b' fractions, effective chlorophyll 
fluorescence (Fv/Fm) and II-nd photosynthetic system efficiency (.F/Fm’), 
represent appropriate indicators for the yield and quality potential appreciation and 
for their physiological and/or health status; 

3. Based on significantly strong or even medium correlations, in the future 
it is possible to select new walnut genotypes with higher yield and quality 
potential. 
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ACTIVITATEA REGULATORILOR ENDOGENI DE CREŞTERE ÎN 
FRUNZELE ŞI FRUCTELE POMILOR DE MĂR 

 
BALMUŞ G., RUSU M., GUŞCAN I. 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor AŞM 
 
Abstract. Some questions the modification of biological activity of growth auxins 

and inhibitors in leafs and fruits of apple-tree are discussed. 
Some aspects of the modification inhibitors in leafs and apples of an apple-tree in 

different period vegetation are shown. 
Key words: activity of growth auxins and inhibitors, apple-tree, variety. 
 

INTRODUCERE 
Fitohormonii endogeni joacă un rol semnificativ în procesul creşterii, 

dezvoltării reproductive şi morfogenezei la pomii de măr. 
Valoarea balansului hormonal-inhibitor in frunze şi fructe este determinată 

de acţiunea regulatorilor care stimulează biosinteza, în primul rînd, a indolilor şi 
polifenolilor. 

http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/51/345/659
http://www.dekker.com/servlet/product/DOI/101081PLN100103660/
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Activitatea biologica a regulatorilor endogeni de creştere în frunzele şi 
fructele pomilor de măr a fost s-a studiată la soiurile Slava Pobediteleam – (soi cu 
coacere medie a fructelor) şi Starcrimson – (soi tardiv) conform metodei descrise 
de către Chefeli V., Tureţcaia R. etc.). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru efectuarea analizelor au fost colectate probe de frunze amplasate pe 
pintenii pomilor cu fructe şi fără ele. 

Balansul hormonal-inhibitor în frunzele pomilor de măr depinde în mare 
măsură de proprietăţile soiurilor, cercetate, precum şi ale funcţiei pe care o 
îndeplineşte organul respectiv, faza de vegetaţie, prezenţa sau obsenta fructelor, 
etc. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Conform datelor obţinute în prima jumătate a vegetaţiei în frunzele 

pintenilor pomilor de măr (cu fructe şi fără ele) se sintetizează regulatori endogeni 
cu activitate auxinica şi înhibitorica, indeosebi AIA, florizina, flavonolhlicozidele, 
ABA, etc. Ca regulă, modificarea activităţii biologice în frunzele pintenilor la 
ambele soiuri poartă un caracter asemanator, deosebirea fiind neesenţială. 

Activitatea auxinica se înregistrează in zonele Rf 0,3-0,5 şi Rf 0,5-0,6, care 
stimulează creşterea segmentelor coleoptilelor de grîu de toamna corespunzator în 
zonă Rf 0,3-0,5 pînă la 170% şi Rf 0,5-0,6 pînă la 128% la soiul Slava 
Pobediteleam. La pomii soiului Starcrimson aceşti parametrii poseda valori mai 
mari. În prima zona Rf 0,3-0,5 – 178%, iar în a doua zonă Rf 0,5-0,6 – 132%. 
Valorile maxime au fost înregistrate în frunzele pomilor acestui soi (fără fructe) 
care stimulează creşterea segmentelor coleoptilelor de grîu în zone Rf 0,3-0,5 pînă 
la 180%. Activitatea auxinelor a fost mai mare în frunzele soiului Starcrimson. 
Asta e posibil pentru că acest soi tardiv sintetizează complexul stimulatori – 
nucleinic mai intensiv comparativ cu soiul mediu. 

Prezenţa acestor compuşi în frunzele plantelor a fost confirmată şi de către 
alţi cercetători (Chefeli V., 1978, Terec O., 1981, Chirilova E., Balmuş G., 
Rusu M., 1985, 1991, Edoean R., Acatrean A., 2004). 

În perioada menţionată în frunzele pintenilor fără fructe la pomii ambelor 
soiuri a fost depistată şi activitatea inhibitorială în zonele Rf 0,1-0,3 şi Rf 0,6-0,7. 
Zona Rf 0,1-0,3 este punctul localizării florizinei, iar zona Rf 0,6-0,7 – a 
ß-inhibitorului unde se află şi ABA. 

Rezultatele analogice au fost obţinute şi oglindite în investigaţiile altor 
cercetărilor (Chefeli V., 1978, Grigorean A., 2004, Edoean R., 2004). Conform 
concepţiei lor prezenta ABA in frunze la inceput de vegetaţie servesc întreţinerea 
balansei apei în plante. După cum reiesă din invăstigaţiile noastre, activitatea 
inhibitorilor depistată în frunzele pintenilor fără fructe la ambele soiuri. Soiul Slava 
Pobediteleam se caracterizează printr-o activitate mai sporita a inhibitorilor în 
comparaţie cu Starcrimson. 

Dinamica activităţii auxinelor şi inhibitorilor diferă esenţial în frunzele 
studiate în dependenţă de prezenţa or absenţa fructelor pe formaţiunile fructifere. 
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Activitatea auxinica în frunzele pintenilor cu fructe este mai scăzută 
comparativ cu cele fără fructe la ambele soiuri, fapt, ce stimulează creşterea 
segmentelor coleoptilelor de grîu în zona Rf 0,3-0,5 pînă la 162% la pomii soiului 
Starcrimson. La soiul Slava Pobediteleam aceşti compuşi stimulează creşterea 
segmentelor coleoptilelor toamna pînă la 150%. 

Diminuarea activităţii auxinelor în frunzele pintenilor cu fructe se explica 
prin stimularea forţei atractive a acestora. Este cunoscut faptul, că fitohormonii 
formaţi în procesul de fotosinteză participă la crearea capacităţii atractive a 
fructelor. 

În frunzele pintenilor cu fructe activitatea inhibitorilor se înregistrează la 
ambele soiuri în zonele Rf 0,1-0,3 şi Rf 0,6-0,7. Totodată activitatea inhibitorilor a 
fost mai mare la soiul Slava Pobediteleam în compăraţie cu soiul Starcrimson. 

Ca regulă, perioada formarii şi diferenţierii mugurilor florali se caracte-
rizează prin diminuarea activităţii auxinelor şi majorarea activităţii inhibitorilor. În 
acest timp au loc modificări esenţiale în activitatea substanţelor amplasate în 
zonele Rf 0,1-0,3, Rf 0,6-0,7. 

În această perioada în frunzele pintenilor cu fructe activitatea auxinelor 
este mai scăzuţă, iar a inhibitorilor este mai mare, îndeosebi, la soiul Slava 
Pobediteleam în compăraţie cu soiul Starcrimson. 

La soiurile timpurii procesele de creştere încetează mai de vreme, cea ce 
permite utilizarea mai intensiva a substanţelor plastice destinate pentru creşterea şi 
dezvoltarea fructelor. 

Perioada formării şi diferenţierii mugurilor florali se află în corelaţie 
directa cu modificările raportului hormonal-inhibitor, fapt menţionat şi în unele 
lucrări anterioare ale noastre (Balmus G. Chirilova E. Rusu M. 1985, 1991). 

În acelaş timp, în frunze diminuează nivelul substanţelor cu activitate 
stimulatorică şi creşte conţinutul celor cu acţiune inhibitorică, cele mai esenţiale 
modificări, includ unii indoli AIA, precum şi compuşi fenolici – cum ar fi florizina, 
flavonolhlicozidele, etc. Valoril mai mari a florizinei se înregistrează la ambele 
soiuri. În acelaşi timp, în soiul Slava Pobediteleam (cu rod) nivelul acestora a fost 
mai mare comparativ cu soiul Starcrimson. 

La ambele soiuri activitatea inhibitorică în zonele cu Rf 0,6-0,8 a fost mai 
redicată în soiul Starcrimson. 

Spre sfirşitul vegetaţiei la pomii de măr a ambelori soiuri au loc procese de 
deminuare considerabilă a activităţii de creştere şi sporire a capacităţii de inhibare a 
substanţelor amplasate în zonele Rf 0,1-0,3 şi Rf 0,6-0,7. 

Este important de menţionat, ca frunzele pintenilor cu fructe a ambelor 
soiuri manifesta o activitate majorată a inhibitorilor de creştere în zonele Rf 0,1-0,3 
şi Rf 0,6-0,7 în compăraţie cu cele fără fructe. 

La pomii soiului Slava Pobediteleam nivelul lor este mai mare în 
comparaţie în soiul Starcrimson. 

Activitatea auxinelor la soiul Starcrimson stimulează creşterea segmentelor 
coleoptilelor de grîu pînă la 120%. 

La pomii soiului Slava Pobediteleam activitatea auxinelor, practic, lipseşte. 
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Valoarea inhibitorilor se află la un nivel mai mare la pomii soiului Slava 
Pobediteleam, îndeosebi, în zonele Rf 0,6-0,7 – unde depistăm aşa compuşi, ca  
ß-inhibitorul, unde este amplasat ABA şi Rf 0,1-0,3 (zona florizinei) în frunzele 
pintenilor cu fructe. Dinamica activităţii auxinelor şi inhibitorilor în fructele 
pomilor de măr este analogică în frunză. 

 
CONCLUZII 

Prin urmare, rezultatele obţinute ne permit a concluziona ca în prima 
jumătate a vegetaţiei la ambele soiuri are loc activitatea mai sporita a auxinelor, 
care la soiul Starcrimson se manifesta mai accentuat. A două jumătate a vegetaţie a 
pomilor de măr se caracterizează printr-o scădere considerabilă a activităţii 
auxinelor şi creştere a concentraţiei inhibitorilor, îndeosebi, a florizinei şi ß-
inhibitorului, care include şi ABA. 

Totodată o acţiune mai mare a fost depistată în aceleaşi zone la soiul Slava 
Pobediteleam. 

Reieşind din rezultatele obţinute concluzionăm, ca nivelul regulatorilor 
endogeni de creştere în frunzele pomilor de măr se modifica înainte de aparţia 
primelor modificări morfologice, care implică restructurări sămnificătive în 
procesele de tranziţie de la creşterea vegetativă la dezvoltarea generativă. 

Fitohormonii endogeni, îndeosebi AIA, florizina şi ABA şi balansul pozitiv 
stimulator-inhibitor pentru fiecare faza de vegetaţie joacă un rol semnificativ în 
procesul iniţierii inducţiei florale la pomii de măr. 

Activitatea stimulatorilor este mai mare la soiul Starcrimson, iar a 
inhibitorilor – la soiul Slava Pobediteleam, ceea ce se lămureşte, probabil, 
particularităţile dezvoltării reproductive. 
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INFLUENŢA PREPARATULUI MELANGOZID ASUPRA 
ACTIVITĂŢII FITOHORMONILOR ENDOGENI  

ŞI FRUCTIFICĂRII MĂRULUI  
 

BALMUŞ GH., RUSU MAIA, GUŞCAN IRINA 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor al A.Ş. M.  

 
Abstract. The action of Melongozid on the prodactivity of an apple trees is 

considered. 
Melongozid changed the direction of metabolic processes and growth 

stimulators/grows inhibitors ratio increase of apple prodactivity. 
Melongozid can be used for increase the prodactivity of an apple trees. 
Key words: apple-trees, growth stimulators, grows inhibitors. 
 

INTRODUCERE 
Activitatea auxinelor şi inhibitorilor preparatul Melangozid, clasa glicozi-

delor steroidale, fructificarea mărului. 
Fructificarea mărului, ca şi alte procese fiziologice, este coordonată de 

activitatea sistemului hormonal al plantelor. 
Conform concepţiei contemporane, ciclul de creştere şi dezvoltare al 

plantelor este determinat de corelaţiile din sistemul auxin-inhibitor. Acest sistem 
este mobil şi activitatea lui depinde de factori de origine exogenă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Am cercetat influenţa preparatului Melangozid (reprezentant al clasei 
fitosteroizilor) asupra activităţii fitohormonilor endogeni în frunzele pintenilor 
pomilor de măr a două soiuri – Starkrimson şi Golden Delicious. 

Activitatea biologică a fitohormonilor endogeni a fost cercetată conform 
metodei expuse de către V. Chefeli etc. (1973). 

De menţionat că pe parcursul anilor anteriori au fost obţinute unele 
informaţii privind acţiunea glicozidelor steroidale asupra plantelor de cultura. 
Conform concluziilor unor cercetători aplicarea acestor substanţe contribuie la 
diminuarea căderii premature a fructelor şi sporii recoltei la pomii de măr (brevet 
de autor – Chirilova E., Balmuş Gh. Chintea P., Rusu M., 1991); precum şi la 
sporirea rezistenţei plantelor faţă de bolile provocate de viruşi (Chintea P., Balaşov 
N etc, 1991). 

În calitate de concepţie iniţială am reieşit din ipoteza că glicozidezele 
steroidale înfluentează metabolismul auxinelor şi inhibitorilor endogeni şi prin 
intermediul lui şi fructificarea pomilor de măr. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Influenţa preparatului Melangozid asupra activităţii fitohormonilor 
endogeni a fost depistată pe parcursul primului an de tratare la pomilor de măr. 

Cercetările efectuate au evidenţiat diferenţe semnificative în activitatea 
regulatorilor de creştere de origine endogenă la pomii ambelor soiuri de măr sub 
influenţa preparatului utilizat. Ea depinde atât de proprietăţile biologice ale 
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soiurilor luate în studiu, cât şi de condiţiile de cultivare, faza de vegetaţie, organul 
cercetat (fructe, frunze, diferite formaţiuni fructifere) etc. 

Pomii soiului Starcrimson, reacţionează mai adecvat în cazul tratării lor cu 
soluţie a preparatului Melangozid. Ca regulă, în prima jumătate a perioadei de 
vegetaţie în frunzele pomilor ambelor soiuri se sintetizează regulatori de creştere cu 
activitate auxinică şi inhibitorică. 

Pe parcursul perioadei creşterii vegetative intensive în frunzele pomilor a 
fost depistată activitatea auxinică în zonele Rf 0,3-0,5 şi Rf 0,5-0,6, şi chiar mare 
atât la pomii martor (netrataţi), cât şi la cei din variantele tratate cu Melangozid, 
cînd s-a înregistrat stimularea creşterii segmentelor coleopţilelor de grâu, 
corespunzător în prima zonă circa 174%, iar în a doua – pînă la 130%. 

În timpul menţionat frunzele pomilor în calitate de organ acceptor participă 
la atragerea activă a fitohormonilor.  

Totodată am evidenţiat şi o activitate sporită a substanţelor cu activitate 
inhibitorică şi indeosebi, în zonele Rf 0,2-0,3 şi Rf 0,6-0,8. În prima zonă, după 
cum se ştie este localizată florizină, iar în a doua – β-inhibitorul, unde este încadrat 
şi acidul abscizic (ABA). 

Rezultate asemănătoare au fost obţinute şi de către alţi cercetători  
(Chefeli V. etc., Chirilova E., Balmuş Gh., Rusu M. etc.) 

În perioada formării mugurilor florali programul proceselor de creştere 
vegetativă parţial este blocat în detrementul celui generativ. În timpul acesta a fost 
depistat fenomenul diminuării activităţii auxinelor şi majorarea activităţii substan-
ţelor cu caracter inhibitoric, cel cee ce poate explica prin faptul că frunzele 
pintenilor sintetizează asimilate destinate formarea mugurilor generativi şi 
asigurarea recoltei anului viitor. 

În perioada menţionată activitatea auxinelor este mai scăzută la pomii 
ambelor soiuri. În cazul tratării acestora cu soluţie de Melangozid comparativ cu 
cei netrataţi. Şi totuşi valori minimale au fost înregistrate la pomii soiului 
Starcrimson, unde activitatea auxinelor s-a diminuat aproximativ de două ori. 

Totodată în frunzele pomilor a crescut activitatea inhibitorică, când valori 
mai sporite au fost înregistrate la ambele soiuri. Creşterea segmentelor 
coleopţilelor de grâu de toamna la pomii soiului Starcrimson a fost până la 50% în 
zonele Rf 0,2-0,3 şi Rf 0,6-0,7. 

Spre sfârşitul vegetaţiei pomilor trataţi cu soluţie de Melangozid se eviden-
ţiază a diminuare considerabilă a activităţii de creştere şi o sporire a celei de 
inhibare a substanţelor în zonele Rf 0,2-0,3 (Zona florizinei) şi Rf 0,6-0,7 (Zona β-
inhibitorului). 

CONCLUZII  
Constatăm că activitatea regulatorilor endogeni se modifică înainte de 

apariţia primelor schimbări morfologice din meristema  mugurilor florali. 
Fructificarea pomilor depinde atât de activitatea hormonală cât şi de 

balansul raportului dintre substanţele cu acţiune de creştere şi inhibitorică pe 
parcursul vegetaţiei pomilor.  
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Sub influenţa Melagnozidei se modifică orientarea proceselor metabolice a 
unori compuşi indolici şi fenolici, fapt care contribuie la formarea şi diferenţierea 
mugurilor florali şi obţinerea unor recolte corespunzătoare de fructe. 
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CERCETĂRI PRIVIND UNELE ASPECTE ALE RELAŢIILOR 
DINTRE CONŢINUTUL COMPUŞILOR FOSFORICI ÎN FRUNZE  

ŞI RODIRE LA POMII DE MĂR 
 

CECAN A., ŞIŞCANU GH. 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM 

 
Abstract. The premature fruiting fall is more accentuated to the apple trees with 

yearly fruiting as consequence of advanced anthesis and respectively of fruit yield. 
The compounds content with phosphor during the vegetative period to the 

Wagener sorte apple trees puze  awarded with periodic fruiting and less fruits losses till the 
yield (the last year the trees were without fruits) to the both grups of trees with optimal and 
high yield is distributed more uniformly in the leaves of fructiferes formations. 

The diminishing of the premature fruits fall and the realization of the metabolic 
processes necessary to the growth favourating and supporting, fruits development and 
maintaing on the trees till the yield can be realized by taking measures in the fruit charging 
norming of apple trees through the chemical substances of flowers rarefying when aver 
50% of total buds are fruit buds. 

Key words: apple trees, yield, fruiting,  chemical substances. 
 

INTRODUCERE 
Preocupări cu privire la căderea prematură a fructelor au existat încă cu 

multe decenii în urmă, dar problema a rămas nerezolvată pedeplin. Se consideră că 
acest fenomen este influenţat de insuficienţa nutriţiei minerale, a regimului hidric, 
de intensitatea creşterii vegetative, a încărcăturii cu rod a pomilor. Creşterea şi 
dezvoltarea fructelor şi ca urmare o parte din ele cad până la recoltare [1,4]. 

Creşterea şi dezvoltarea plantelor este însoţită de modificări în metabo-
lismul substanţelor. Pe parcursul perioadei de vegetaţie compuşii fosforului sunt 
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supuşi unor esenţiale modificări. La pomii cu rod procesele metabolice sunt mai 
intense, iar formaţiunile fructifere se caracterizează printr-un conţinut mai sporit în 
diverse fracţii ale fosforului [2, 3]. 

Reeşind din cele expuse considerăm de a efectua cercetări privind 
procesele rodirii în interacţiune cu metabolismul compuşilor fosforici în frunze la 
pomii de măr. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate în anii 1998–1999 în livada „Vierul” cu soiul 

Golden Delicious cu rod anual şi Wagener premiat considerat cu rod periodic. La 
ambele soiuri au fost selectaţi pomi cu înflorire optimală (3 bal.) şi sporită (5 bal.). 
Pentru analiza biochimică a compuşilor fosforici au fost colectate frunze de pe 
formaţiunile fructifere (pinteni, ţepuge) conform fazelor fenologice: creşterea 
intensivă a lăstarilor; încetinirea creşterii lăstarilor; creşterea intensivă a fructelor şi 
întrarea fructelor în pârgă, maturarea lor; formarea şi diferenţierea mugurilor 
florali. 

Au fost determinaţi următorii parametri: 
- Fertilitarea a fost stabilită pe ramuri de control, prin evidenţierea 

numărului de flori, procentul de fructe legate şi recoltate.  
- Compuşii fosforului în frunze au fost determinaţi conform metodei 

Schmidt şi Thannhauzer descrise în literatura de specialitate. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Cercetările efectuate au constatat că la pomii soiului Golden Delicious cu 

înflorire sporită (5 bal.) numărul de fructe formate a atins cifra 75 buc. – 20,5% din 
numărul de flori – 366 buc. Au rămas după căderea fiziologică 53 buc. – 71,6%, 
recoltate 38 buc. sau 10,4% din numărul de flori, 51,4% din cele legate şi 71,7% 
din cele rămase după căderea fiziologică. Au căzut pe parcursul perioadei de 
vegetaţie după căderea fiziologică 15 buc. (28,3%). 

La pomii soiului cu rod periodic – Wagener premiat cu înflorire sporită şi 
ca urmare un  număr mai mare de fructe formate din numărul de flori – 476 buc., 
au fost legate 81 buc. – 17,2%, iar după căderea fiziologică au rămas 70 buc., sau 
84,4% din cele legate. Au căzut până la recoltare 12 buc. – 17,1% din cele rămase 
după căderea fiziologică. Numărul de fructe recoltate a atins cifra 58 buc. – 12,8% 
din numărul de flori, 71,6% din cele legate şi 82,9% din cele rămase după căderea 
fiziologică. 

Rezultatele analizei biochimice în frunzele formaţiunilor fructifere la pomii 
soiului Golden Delicious cu înflorire sporită şi cele mai mari pierderi de fructe 
până la recoltare, a evidenţiat că în fenofaza creşterii intensive a lăstarilor (2 iunie 
1998) în frunzele pintenilor conţinutul compuşilor fosforici este mai scăzut, decât 
la pomii cu înflorire optimală şi respectiv încărcătura cu rod (350,7; 159,6 şi 
respectiv 382,5; 180,8 mg P/100g sub.uscată). În frunzele ţepuşelor această legitate 
se afirmă în ceea ce priveşte nivelul cantitativ a P – mineral, iar conţinutul P – 
acidosolubil total şi a P – organic cuprind valori mai ridicate (391,7; 223,1 şi 
365,8; 176,7). Valoarea raportului P – organic/P – mineral constată că atât în 
frunzele pintenilor, cât şi a ţepuşelor procesele de sinteză a P – organic se 
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intensifică la pomii cu înflorire sporită şi respectiv recolta de fructe (1,20; 1,33 şi 
1,12; 0,93 la pomii cu rod optimal). 

În faza fenologică încetinirii creşterii lăstarilor, începutul creşterii intensive 
a fructelor (14 iulie) conţinutul compuşilor  fosforici în frunzele pintenilor la pomii 
cu încărcătura cu rod sporit, ca urmare a înfloririi abundente, cuprind valori mai 
ridicate (421,3; 129,0 – 392,7; 172,8) iar în cele a ţepuşelor, dimpotrivă, nivelul 
cantitativ este mai scăzut în comparaţie cu pomii cu înflorire optimală şi respectiv 
fructe formate (371,3; 182,6 – 437,5; 178,2). În fructe, în această perioadă nu se 
constată deosebiri semnificative, dar cu tendinţe spre valori mai mici. Valoarea 
raportului P – organic/P – mineral constată diminuarea proceselor de sinteză a P – 
organic, atât în frunze, cât şi în fructe (1,08; 1,03 şi 1,15; 1,20). 

În perioada intrării fructelor în pârgă, maturarea lor, (26 august), când 
pierderile de fructe sunt mai accentuate, conţinutul compuşilor fosforici în frunzele 
pintenilor la pomii cu recoltă moderată este mai ridicat (294,5; 215,1 – 251,8; 
182,5). În frunzele ţepuşelor la ambele grupe de pomi nivelul cantitativ a 
compuşilor cu fosfor nu diferă, cu excepţie că procesele de sinteză a P – organic se 
intensifică la pomii cu rod sporit. În fructe conţinutul P – acidosolubil total şi 
organic se micşorează, iar procesele de sinteză a P – organic sunt în diminuare la 
pomii cu încărcătura cu rod sporit. 

Cercetările efectuate la pomii Wagener premiat au constatat că în fenofaza 
creşterii intensive a lăstarilor, nivelul cantitativ a compuşilor fosforici în frunzele 
formaţiunilor fructifere la ambele grupe de pomi cuprind valori apropiate, cu 
excepţie că semnalează tendinţe în diminuare a sintezei P – organic la pomii cu 
înflorire sporită.  

În perioada intrării fructelor în pârgă, maturarea lor, formarea şi 
diferenţierea mugurilor florali, perioadă ce corespunde cu pierderi mai mari a 
fructelor conţinutul compuşilor cu fosfor în frunzele formaţiunilor cercetate şi în 
fructe la pomii cu recoltă sporită se micşorează (278,4; 126,8 şi 293,5; 145,0), iar 
procesele de sinteză a P – organic sunt în diminuare în frunzele ţepuşelor şi a 
fructelor. În frunzele pintenilor – se intensifică şi are loc acumularea P – 
acidosolubil total, faţă de pomii cu înflorire optimală şi respectiv fructe formate. 

Din examinarea datelor rezultă că cele mai semnificative modificări se 
constată în evoluţia P – acidosolubil total şi organic, apoi urmează P – mineral. 
Conţinutul fracţiilor fosforului, în general preferă tendinţe spre diminuare. Mai 
accentuat se afirmă în frunze şi fructe la pomii cu pierderi mai mari de fructe până 
la recoltare. La pomii soiului Wagener premiat cu rod periodic şi pierderi mai 
reduse de fructe până la recoltare conţinutul fracţiilor fosforului se repartizează mai 
uniform în frunzele formaţiunilor fructifere. Diminuarea acumulării compuşilor 
fosforici în frunze, se poate pune pe contul utilizării intense a substanţelor 
energogene la creşterea şi dezvoltarea fructelor, şi nu este exclus insuficienţa 
elementelor nutritive din sol. Situaţia desavărşită a pomilor este în cazul înfloririi 
optimale şi un număr moderat de fructe formate, iar măsurile agrotehnice aplicate 
trebue să contribue la menţinerea acestui echilibru. 
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CONCLUZII 
- Reeşind din cele expuse şi a cercetărilor efectuate anterior [3] se poate 

concluziona că căderea prematură a fructelor este mai accentuat la pomii cu rod 
anual, ca urmare a unui număr sporit de muguri florali şi fructe formate. Căderea 
prematură a fructelor corelează nu atât cu intensitatea legării şi căderii fiziologice, 
cât de intensitatea înfloririi, a încărcăturii cu rod şi conţinutul compuşilor fosforici 
în frunze. La pomii cu pierderi mai mari de fructe, în frunzele formaţiunilor 
fructifere, şi mai accentuat în cele a pintenilor, conţinututl compuşilor fosforici şi 
intensitatea proceselor de sinteză a P – organic prezintă valori mai mici. 

- La pomii soiului Wagener premiat cu rod periodic şi pierderi de fructe 
mai mici, conţinutul compuşilor fosforici pe parcursul perioadei de vegetaţie se 
repartizează mai uniform în frunzele formaţiunilor fructifere. 

- Diminuarea căderii premature şi realizarea unei desfăşurări metabolice 
favorabile menţinerii lor pe pom până la recoltare se poate efctua prin luare de 
măsuri agrotehnice, cum ar fi rărirea florilor prin intermediul substanţelor chimice, 
sau manuală a fructelor formate, intervenţii prin tăieri în coroana pomilor, când 
peste 50% din totalul mugurilor sunt de rod, şi asigurarea unor creşteri vegetative 
suficiente prin tratarea pomilor cu soluţii de microelemente – Zn, Mn, B în 
concentraţie 0,05%, în fenofaza creşterii intensive a lăstarilor. 
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INFLUENŢA ACTIVITĂŢII ENZIMELOR PEROXIDAZA ŞI A 
POLIFENOLOXIDAZEI ASUPRA PROCESELOR INDUCŢIEI 

FLORALE LA POMII DE MĂR 
 

CECAN A. 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM 

 
Abstract. The dry substances accumulation and the enzymatic activity to the 

Starcrimson sort wthant fruit apple trees releases earlier hat to the apple trees with fruit. 
The enzymatic activity influences not only the formation and differention of the 

floral fruit charging. 
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The diminishing of the floral induction processes release to the Slava Pobedi-
teleam sort apple trees is the consequence of the charging with high fruiting. The metabolic 
substances accumulation is in diminishing in the years high yield and limitated 
agrotechnical measures thouks to the utilizing of these substances to the fruit growths, and 
the remained substances don`t satisfate totally the floral induction processes the apple trees 
are disposed to the alternance in fruiting. 

Key words: apple trees, fruiting, yield.  
 

INTRODUCERE 
Investigaţiile privitor la procesele de formare şi diferenţiere a mugurilor 

florali la plantele pomicole, i-au fost consacrate numeroase studii, acordânduise o 
deosebită atenţie elucidării mecanismelor fiziologice şi biochimice care 
declanşează acest fenomen. Cercetările efectuate în această direcţie au permis 
elaborarea mai multor concepţii, privind formarea butonilor florali. Iniţial 
majoritatea studiilor au fost limitate la influenţa factorilor exogeni – nutriţia 
minerală, regimul hidric, măsurile agrotehnice, etc. [2, 4]. Ulterior, s-a conturat 
ideea rolului factorilor de origine endogenă cum ar fi substanţele azotice, glucidele, 
a compuşilor fosforici, concentraţia sucului celular, etc. [1, 3 etc.]. Sub acest aspect 
literatura de specialitate ne oferă studii limitate a influenţei activităţii enzimatice 
asupra proceselor formării şi diferenţierii mugurilor florali. Din aceste considerente 
s-a decis necesar efectuarea unor studii privind influenţa activităţii Peroxidazei 
(PO) şi a Polifenoloxidazei (PFO) asupra formării butonilor florali la pomii de măr. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în livada pomicolă a Institutului de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor (ICPP) cu soiurile Starcrimson – considerat cu rodire 
anuală şi coacere tardivă a fructelor şi Slava Pobediteleam cu rod sporit şi coacere 
timpurie medie a fructelor. Probele de frunze de pe pintenii fără fructe (va forma 
muguri florali pentru recolta anului următor) şi cu fructe (nu va forma muguri 
florali) au fost colectate conform fazelor fenologice: începutul creşterii lăstarilor, 
formarea fructelor; creşterea intensivă a lăstarilor; încetinirea şi încetarea creşterii 
lăstarilor, creşterea intensivă a fructelor, perioadă ce corespunde formării şi 
diferenţierii mugurilor florali. 

Determinarea PO şi a PFO şi prelucrarea statistică a materialului au fost 
efectuate conform metodei descrise în literatura de specialitate. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cercetările analitice au permis să constatăm că intensitatea activităţii în 
frunze diferă în dependenţă de fazele fenologice şi particularităţile biologice a 
soiurilor luate în studiu (fig.1). La pomii soiului Starcrimson cu rod şi coacere 
tardivă a fructelor în fenofaza începutul creşterii lăstarilor, formarea fructelor 
activitatea PO şi a PFO este mai intensă în frunzele pintenilor cu fructe, decât în 
cele fără fructe, ceea ce se poate explica prin faptul că fructele atrage după sine 
intensificarea proceselor metabolice. 
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Fig. 1. Activitatea enzimatică în frunze la pomii de măr, un.conv., ICPP, 2005: 
a – Fenofaza începutul creşterii lăstarilor, formarea fructelor; b – Fenofaza creşterii 

intensive a lăstarilor; c – Fenofaza încetinirii şi încetării creşterii lăstarilor, 
creşterea intensivă a fructelor 

  
Ulterior, în următoarele faze fenologice, dimpotrivă activitatea enzimatică 

se intensifică în frunzele pintenilor fără fructe. Intensitatea minimă a PO şi maximă 
a PFO în frunze se afirmă în fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor, creşterea 
intensivă a fructelor – perioadă ce corespunde cu formarea şi diferenţierea 
mugurilor florali. Aceasta presupune rolul diferenţial al enzimelor în procesele 
inducţiei florale. 

La pomii fără rod, pe parcursul perioadei de cercetare activitatea enzimelor 
PO şi a PFO în frunzele pintenilor cuprind valori mai mari, decât la cei cu rod, ceea 
ce confirmă că activitatea enzimatică influenţează asupra proceselor de formare şi 
diferenţiere a mugurilor florali, ceea ce confirmă că mugurii florali încep să se 
formeze mai devreme, decât la cei cu rod, şi ca urmare activitatea enzimatică se 
manifestă mai intensiv începând cu faza fenologică începutul creşterii lăstarilor. 

Investigaţiile efectuate la soiul Slava Pobediteleam cu rod sporit şi coacere 
timpurie medie a fructelor au constatat că în fenofaza începutul creşterii lăstarilor, 
formarea fructelor şi creşterea intensivă a lăstarilor activitatea enzimelor cercetate 
este mai intensă în frunzele pintenilor cu fructe, decât în cele fără fructe. 

Ulterior, încetinirea creşterii lăstarilor, creşterea intensivă a fructelor, ca şi 
la soiul Starcrimson, este marcat prin activitatea mai intensă a enzimelor PO şi a 
PFO în frunzele pintenilor fără fructe. 

Aşadar, la pomii cu rod a soiului Starcrimson, considerat cu rod anual 
activitatea enzimelor oxidante (PO şi a PFO) se intensifică în frunzele pintenilor 
fără fructe în fazele fenologice de creştere a lăstarilor, cu excepţie începutul 
creşterii. La pomii fără rod pe parcursul perioadei de cercetare activitatea 
enzimelor PO şi a PFO este mai mare în frunzele pintenilor, decât la cei cu rod. 



 45 

Constatarea aceasta presupune că iniţierea proceselor de formare şi diferenţiere a 
mugurilor florali începe mai devreme.  

Investigaţiile efectuate la soiul Slava Pobediteleam cu rod sporit şi coacere 
timpurie medie a fructelor au constatat că în fenofaza începutul creşterii lăstarilor, 
formarea fructelor şi creşterea intensivă a lăstarilor, activitatea enzimelor cercetate 
este mai intensă în frunzele pintenilor cu fructe, decât în cele fără fructe, ceea ce se 
poate explica că formarea şi creşterea fructelor atrage după sine intensificarea 
proceselor metabolice. 

Rezultatele determinării substanţei uscate în frunze au constatat diferenţe în 
dependenţă de particularităţile biologice ale soiurilor şi perioada de cercetare. La 
pomii soiului Starcrimson fără rod acumularea substanţei uscate în frunzele 
pintenilor la pomii fără rod este la nivel mai sporit, decât la cei cu rod (44,5; 
41,3%), ceea ce se explică că la ultimii, substanţele metabolice sunt utilizate nu 
numai la creşterea şi dezvoltare fructelor, dar şi a lăstarilor.  

La pomii soiului Slava Pobediteleam (pomii au fost cu rod sporit), în 
compăaraţie cu pomii soiului Starcrimson cu rod, acumularea substanţei uscate a 
avansat mai lent, atât în frunzele pintenilor fără fructe (41,2 – 44,2%), cât şi în cele 
cu fructe (41,0 – 43,4%). Aceasta se poate explica, după cum s-a menţionat, prin 
fenomenul de atracţie a substanţelor energogene din partea fructelor, situaţie creată 
şi de procesele metabolice în dependenţă de încărcătura cu rod. 

Acumularea substanţei uscate şi activitatea enzimatică mai intensă în 
frunzele pintenilor fără fructe asigură condiţii mai favorabile pentru declanşarea 
proceselor de formare şi diferenţiere a mugurilor florali. Activitatea enzimelor 
cercetate mai intensă în frunze la soiul Slava Pobediteleam în prima parte a 
perioadei de vegetaţie – formarea şi creşterea intensivă a fructelor presupune că 
funcţiile enzimelor influenţează nu numai asupra inducţiei florale, dar şi a 
fructificării. Reţinerea intensităţii activităţii enzimatice şi ca urmare formarea şi 
diferenţierea mugurilor florali la pomii soiului  Slava Pobediteleam se explică prin 
faptul că fiind cu rod sporit, fructele în ritm de creştere şi dezvoltare, solicită şi 
consumă o mare parte din metabolite, încât este imposibil acumularea acestora în 
cantităţi suficiente în frunzela pintenilor fără fructe. Evidenţa fenologică în anul 
2006 au constatat că pomii în majoritatea cazurilor au avut înflorire slabă, sau 
foarte slabă. 

CONCLUZII 
- La pomii soiului Starcrimson fără rod acumularea substanţei uscate şi 

activitatea enzimelor PO şi a PFO mai intensă în frunzele pintenilor declanşează 
mai devreme, decât la pomii cu rod, ceea ce admite că ritmul proceselor inducţiei 
florale este mai avansat. 

- Activitatea enzimatică influenţează nu numai asupra formării şi dife-
renţierii mugurilor florali dar şi a încărcăturii cu rod, a fructificării pomilor. 

- Diminuarea declanşării proceselor inducţiei florale la pomii soiului Slava 
Pobediteleam este consecinţa încărcăturii cu rod sporit. În aceste cazuri şi măsuri 
agrotehnice limitate, acumularea substanţelor metabolice în frunzele formaţiunilor 
fructifere este în scădere datorită utilizării acestora la creşterea şi dezvoltarea 
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fructelor, ceea ce subminează posibilitatea unor acumulări a substanţelor, necesare 
proceselor formării şi deferenţierii mugurilor florali.  
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STUDII PRIVIND OBŢINEREA DE PLANTE  
APOMICTICE LA MĂR 
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Abstract. Development of apomictic apple trees is a new trend in the research 

field for obtaining isogenous lines, fully homozigotous with a low genetic variability and 
valuable marketing features which can be propagated without seed fecundation. The studies 
conducted at RIFG have been initiated since 1991, when an apple haploid (5/80 P) was 
identified which spontaneously emerged by parthenogenessis. 

Key words: apple, apomictic. 
 

INTRODUCERE 
Apomixia este o formă de reproducere sexuată fără fecundare, care asigură 

transmiterea unui mod particular de ereditate simplă şi anume a ovulului sau 
oosferei din care se formează embrionul. Acest mod de reproducere la plante 
constă în faptul că embrionul poate lua naştere din elemente nefecundate ale 
sacului embrionar sau din părţi vegetative ale nucelei sau integumentelor ovarului. 
Astfel, embrionul se  poate dezvolta fie din oosferă normală haploidă, fie din una 
diploidă, neredusă (Stănescu, 1977). 

Spre deosebire de aceste situaţii anormale, în cazul reproducerii sexuate, 
embrionul se dezvoltă din celule ou sau zigot diploide. Dintre formele de 
reproducere apomictică cele mai răspândite sunt partenogeneza, apogamia şi 
aposporia. Prin partenogeneză accidentală sau artificială pot apare plantele 
haploide, care au gameţi cu o singură garnitură de cromozomi (la măr x = n=17 ). 
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Importanţa genetică a plantelor haploide este mare întrucât constituţia 
genetică este exprimată integral în fenotip, ceea ce din punct de vedere practic se 
traduce în eliminarea indivizilor care manifestă genele nefavorabile recesive. 

Plantele haploide prezintă celule cu un nucleu cu volum redus, determinând 
o talie mai mică a acestora, ca şi o vitalitate mai redusă. Altă caracteristică evidentă 
constă în micşorarea dimensiunilor stomatelor şi densităţii lor precum şi a 
numărului de cloroplaste. Prin dublarea numărului de cromozomi la formele 
haploide se obţin organisme complet homozigote, care, constituie materialul de 
bază pentru crearea de soiuri şi hibrizi apomictici (Datte şi colab., 1992). 

Pornind de la aceste premize la ICDP Piteşti – Mărăcineni, începând din 
anul 1991 s-a iniţiat un proiect de depistare a unor forme haploide la măr apărute 
spontan din reproducere partenogenetică. Acest gen de lucrări este abordat şi la 
INRA Angers (Franţa) încă din anii  90 (Lespinasse, Chevreaux, 1999). În lucrarea 
de faţă se prezintă etapele de lucru, rezultatele obţinute până acum şi scheme de 
lucru pentru perspectivă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Existenţa unei corelaţii între gradul de ploidie şi caracterele morfo-
anatomice ale organelor vegetative şi reproducătoare, face posibilă identificarea 
plantelor poliploide cu ajutorul unor metode indirecte, care au în vedere 
dimensiunile organelor plantei, mărimea şi densitatea stomatelor, numărul de 
cloroplaste / stomată, densitatea stomatelor / unitatea de suprafaţă ş.a. 

Metodele indirecte, simple, comode şi rapide sunt, în mod curent, utilizate 
în laboratoarele de ameliorarea plantelor, îndeosebi pentru trierea descendenţelor 
hibride şi se bazează pe existenţa unei corelaţii între numărul de garnituri 
cromozomiale şi unele carecteristici morfologice microscopice şi macroscopice 
(Raicu,  Anghel, 1983). 
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În prima etapă s-a efectuat studiul comparativ la diferite forme diploide, 
triploide şi unii hibrizi de măr care au arătat existenţa unor diferenţe semnificative 
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între formele diploide şi poliploide în privinţa caracterelor microscopice studiate. 
S-au luat în studiu soiurile Jonagold (3x), Jonathan (2x) şi selecţia 5/80 H provenită 
din încrucişarea 2/24 P (Jonathan p.n.) x Prima (Vf), cu însuşiri morfologice 
similare unui haploid spontan, dublat natural (seria hibridă 1989). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

a) Dimensiunea, densitatea şi frecvenţa stomatelor  
Dimensiunea stomatelor este considerabil mai mare la triploizi comparativ 

cu formele diploide. În valori relative, dimensiunile variază între 30,83 µ la 
Jonagold (3x) şi 30,37 µ la Jonathan (2x). (tabel 1) 

Din cauză că stomatele triploidului Jonagold au dimensiuni superioare 
celorlalte genotipuri, densitatea stomatelor pe unitatea de suprafaţă este mică. Spre 
deosebire de acestea valorile pentru hibridul 5/80 H, considerat  haploid, sunt de 
25,9 µ. 

Tabelul 1 
Caracteristici microscopice ale unor genotipuri de măr  

cu diferite grade de ploidie 
Nr. 
crt. Genotip  Dimensiuni 

stomate (µ) 
Limite dimensiuni 

stomate (µ) 

Număr 
cloroplaste / 

stomată 

Frecvenţa stomate / 
câmp microscopic 

oc x 7, ob x 40 
1 Jonathan  30,37 24,3-36,45 18,20 21,25 
2 Jonagold  30,83 24,3-36,45 25,75 19,78 
3 H 4/16 28,86 21,8-31,86 20,78 20,76 
4 5/80 H (pe răd. 

proprii) 
25,36 21,8-31,59 17,85 24,50 

5 5/80 H (altoit) 25,90 24,3-29,16 13,50 26,00 
 
b) Numărul de cloroplaste în stomate creşte proporţional cu gradul de 

ploidie. Astfel, la Jonagold se găsesc, în medie, 25,75 cloroplaste în stomate, la 
soiul diploid Jonathan, 18,2 şi între 13,5-17,85 la hibridul 5/80 H, deci o 
diferenţiere semnificativă. Legat de acest aspect şi frecvenţa stomatelor în câmpul 
microscopic confirmă cele menţionate, întrucât la soiul diploid şi triploid, frecvenţa 
este mai mică faţă de cel haploid unde este mai mare. 

c) Forma şi mărimea limbului frunzei (raportul lungime – lăţime) 
Schimbarea raportului nucleu – citoplasmă determină modificări morfo-

logice importante ale întregii plante, în sensul că frunzele sunt mai mari, mai 
groase şi au o culoare verde închis, peţiolul frunzelor şi pedunculul florilor sunt 
mai lungi şi mai groşi. Determinările efectuate şi prezentate în tabelul 2 au arătat o 
modificare a formei şi mărimii limbului frunzei, în sensul că se schimbă raportul 
dintre lungimea şi lăţimea limbului. La Jonathan lungimea limbului foliar este de 
105 mm, la Jonagold limbul foliar este mai puţin lung (87,1 mm) , însă mai lat 
(50,7 mm) comparativ cu Jonathanul (32,3 mm). Raportul dintre lungimea şi 
lăţimea frunzei este de 1,45 la hibridul 5/80 H altoit şi 1,73 la Jonathan. 

d) În legătură cu aceste modificări se constată că frunzele la Jonagold au o 
suprafaţ foliară mai mare decât a celorlate genotipuri.  
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Tabelul 2 
Caracteristici macroscopice (morfo-anatomice)  

ale genotipurilor de măr studiate 
Nr. 
crt. Genotip  

Lungime 
internodii 

(mm) 

Lungime 
peţiol (mm) 

Lungime 
limb foliar 

(mm) 

Lăţime 
limb foliar 

(mm) 

Raport lungime / 
lăţime 

1 Jonathan  32,3 26,5 105 32,3 1,73 
2 Janagold  31,2 29,3 87,1 50,7 1,71 
3 H 4/16 19,1 22,93 61,8 19,1 1,52 
4 5/80 H (pe răd. 

proprii) 3,0 8,9 26,9 3,0 1,57 

5 5/80 H (altoit) 9,2 16,6 52,4 9,2 1,45 
 
e) La fel şi lungimea internodiilor este diferită, îndeosebi între formele 

diploide, triploide şi cea haploidă. 
f) Viabilitatea şi capacitatea de germinare a polenului determinată în 

condiţii simulate de laborator în anul 2006 la haploidul 5/80 H şi pomul P 79 
obţinut în F1 (5/80 H x Generos) a avut valori diferite semnificativ, după cum se 
prezintă în tabelul 3. 

Tabelul 3 
Viabilitatea şi capacitatea de germinare a polenului la genotipurile studiate 
Nr. 
crt. Genotip  Viabilitate (%) Capacitate de germinare (%) 

1 5/80 H (pe răd. proprii) 19,04 17,44 
2 P 79 (580 H x Generos) 61,29 46,42 

 
Odată cu identificarea haploidului de măr 5/80 H, caracterizat prin vigoare 

redusă, rezistenţă Vf la rapăn, cu fruct de 10 g, cu internodii foarte scurte şi 
unghiuri de inserţie largi, s-au realizat în anul 2000 hibridări cu soiul Generos, 
diploid, cu vigoare mijlocie, fruct de 180 g şi rezistenţă poligenică la rapăn. 
Hibrizii rezultaţi în anul 2001 din seminţele hibride s-au plantat în anul 2003 în 
câmpul de selecţie, iar în anul 2005 au fructificat. În paralel, în anul 2002 s-au 
multiplicat in vitro un număr de plante din haploidul de măr  5/80 H, care nu au 
intrat încă pe rod. 

În anul 2005 din fructele a 20 plante F1, polenizate liber s-au extras 
seminţele din care în anul 2006 s-au obţinut peste 600 plante care se urmăresc în 
câmpul de selecţie. 

În anul 2006, două plante F2 pe rădăcini proprii P43 şi P79 s-au hibridat 
din nou cu soiul Generos pentru a obţine o nouă generaţie de plante cu fructe mai 
mari, vigoare redusă şi cu rezistenţă (Vf) care să transmită aceste însuşiri prin 
sămânţă. 

CONCLUZII 
Se urmăreşte identificarea unor linii izogene valoroase, complet homozi-

gote cu variabilitate genetică redusă. Cercetările continuă cu noi determinări în 
genomul formelor obţinute, evaluarea gradului de ploidie, restaurarea viabilităţii 
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polenului, implicit a capacităţii de germinare, hibridări pentru obţinerea de plante 
triploide cu fructe comerciale. 
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STUDIUL VARIABILITĂŢII GENETICE PROVOCATĂ LA MĂR  
PRIN HIBRIDĂRI ARTIFICIALE, PRIN SELECŢIE  

ASISTATĂ DE MARKERI MOLECULARI 
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Abstract. Phenotypic selection in apple seedling populations (F1), derived from 

semidiallel hybridization between genitors with different peculiarities (eg. Florina and 
Liberty, possessing Vf gene; Starkrimson and Goldenspur, with spur ideotype) was 
completed with marker-assisted selection (MAS), by BSA technique (Bulk Segregant 
Analysis). The quality and quantity of the selected DNA samples vary among genitors and 
hybrid combinations; the DNA content for genitors alternate from 229.1 ng/µl dsADN 
(Goldenspur) up to 694.3 ng/µl dsADN (Liberty), and from 302.8 ng/µl dsADN 
(Starkrimson x Liberty-spur ideotype) to 1984.3 ng/µl dsADN (Goldenspur x Liberty-apple 
scab sensitive) for hybrid combinations. Due to DNA amplification and electrophoretic 
migration it was possible to emphasize the polymorphism within genitors, hybrid 
combinations and offsprings for resistance to apple scab, powdery mildew and architectural 
ideotype of the trees. 

Key words: breeding, apple, marker-assisted selection, BSA technique 
 

INTRODUCERE 
Marcarea moleculară a genelor utile în programele de ameliorare (gene 

tagging) este o etapă obligatorie în contextul utilizării markerilor moleculari în 
munca de selecţie, prin tehnica Marker Assisted Selection (MAS). 

La măr, utilizarea markerilor moleculari este eficientă pentru evaluarea 
rezistenţei mărului la rapăn, făinare, afide, precum şi pentru alte caracteristici 
favorabile (Kellerhals şi colab., 2000; Bus şi colab., 2000; Stankiewicz şi colab., 
2002; Huaracha şi colab., 2004 etc.). În ameliorarea mărului, Tartarini şi colab. 
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(2000, 2002, 2003) apreciază că selecţia fenotipică nu prezintă suficientă acurateţe 
pentru rezistenţa plantelor hibride la rapăn, comparativ cu selecţia MAS, printre 
altele şi datorită faptului că unele plante (aproximativ 5%) se dovedesc rezistente în 
seră, dar sensibile în câmp, la atacul de rapăn. Selecţia asistată de markeri a 
demonstrat, pe lângă siguranţa ei ca metodă de lucru, faptul că plantele homozigote 
pentru gena Vf sunt mai rezistente decât cele heterozigote. 

Marcarea moleculară a genelor de interes este un prim pas în vederea 
izolării şi clonării genelor pentru obţinerea plantelor transgenice, în care să fie 
încorporate genele dorite. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Selecţia fenotipică a hibrizilor F1 de măr proveniţi dintr-o hibridare 
semidialelă între genitori diferiţi (Florina şi Liberty, cu rezistenţă la rapăn, 
posesoare ale genei Vf; Starkrimson şi Goldenspur, cu ideotip spur) a fost 
completată cu selecţia asistată de markeri moleculari (MAS). S-a utilizat metoda 
BSA (Bulk Segregant Analysis), recoltându-se frunze tinere de la 5-6 hibrizi din 
grupe extreme (cu ideotip standard-spur; rezistenţi-sensibili la rapăn, respectiv 
făinare), din fiecare combinaţie hibridă (Starkrimson x Goldenspur, Starkrimson x 
Liberty, Starkrimson x Florina, Goldenspur x Liberty, Goldenpur x Florina, Liberty 
x Florina). 

În cadrul fiecărei combinaţii (familii de hibrizi F1), prin selecţie fenotipică, 
descendenţii au fost încadraţi în şase  grupe, după ideotip (spur-standard), 
comportare la atacul de rapăn (rezistenţi-sensibili) şi comportare la făinare 
(rezistenţi-sensibili), rezultând 36 de variante reprezentate de combinaţii hibride şi 
4 variante reprezentate de soiurile utilizate ca genitori. 

Primerii utilizaţi în experienţă pentru amplificarea RAPD şi secvenţa lor 
nucleotidică au fost: R52, 70.03, 5`-ACG GTG CCT G-3`; R53, 70.04, 5`-CGC 
ATT CCG C-3`; R54, 70.08, 5`-CTG TAC CCC C-3`; R56, MIC-13, 5`-TTC CCC 
CCA G-3`; R59, 270-UBC, 5`-TGC GCG CGG G-3`; R44, OPA17, 5`-GAC CGC 
TTG T-3`. 

Conform tehnicii BSA, prezenţa unui anumit polimorfism la nivelul ADN-
ului, indică faptul că markerul molecular (banda polimorfă) ce îl defineşte aparţine 
genei pentru care s-a făcut selecţia, deoarece pentru celelalte gene cele două 
grupuri sunt asemănătoare, fiind vorba de un amestec randomizat de indivizi 
segreganţi. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Amplitudinea variaţiei pentru cantitatea şi calitatea ADN-ului extras a avut 

valori diferite în cadrul variantelor experienţei (tabelul 1). 
ADN-ul extras a variat atât între genitori, cât şi în cadrul combinaţiilor 

hibride. Diferenţele pentru conţinutul de ADN, au oscilat la genitori între 229,1 
ng/µl dsADN (Goldenspur) şi 694,3 ng/µl dsADN (Liberty), iar la combinaţiile 
hibride între 302,8 ng/µl dsADN (Starkrimson x Liberty, ideotip spur) şi 1984,3 
ng/µl dsADN (Goldenspur x Liberty, hibrizi sensibili la rapăn). 

 
 



 52 

Tabelul 1 
Cantitatea şi calitatea ADN-ului extras din frunze tinere la hibrizii F1  

de măr şi la soiurile genitoare 
Impurificări  

Nr. 
var. 

Combinaţia 
hibridă 
(♀ x ♂) 
sau soiul 
genitor 

Caracteristicile  
hibrizilor F1 

(selecţie fenotipică) 
şi soiurilor genitoare 

Cantitatea 
ng/μl 

dsADN 
R260/280 

(ADN/ 
prot >1,7) 

R260/230 
(Resturi 

alcool <1,5) 

320 
(Polizaharide-
contaminări 

<0,1) 
1 Ideotip – Standard 494,5 1,76 1,68 0,077 
2 Ideotip – Spur 314,3 1,68 1,67 0,087 
3 Rapăn – Rezistent 684,5 1,77 1,36 0,013 
4 Rapăn – Sensibil 431,5 1,76 1,84 0,060 
5 Făinare – Rezistent 629,3 1,71 1,61 0,153 
6 

Starkrimson  x 
Goldenspur 

Făinare – Sensibil 623,1 1,18 1,08 0,801 
7 Ideotip – Standard 554,5 1,72 1,55 0,119 
8 Ideotip – Spur 302,8 1,47 1,32 0,201 
9 Rapăn – Rezistent 650,3 1,79 1,83 0,085 

10 Rapăn – Sensibil 484,5 1,76 1,63 0,083 
11 Făinare – Rezistent 729,5 1,45 1,46 0,466 
12 

Starkrimson  x  
Liberty 

Făinare – Sensibil 796,9 1,47 1,10 0,485 
13 Ideotip – Standard 878,3 1,89 2,01 0,056 
14 Ideotip – Spur 936,7 1,85 1,80 0,109 
15 Rapăn – Rezistent 693,4 1,87 2,16 0,056 
16 Rapăn – Sensibil 645,3 1,74 1,64 0,179 
17 Făinare – Rezistent 980,2 1,86 1,99 0,097 
18 

Starkrimson  x  
Florina 

Făinare – Sensibil 769,2 1,83 1,81 0,109 
19 Ideotip – Standard 675,7 1,88 1,99 0,041 
20 Ideotip – Spur 502,0 1,86 1,87 0,041 
21 Rapăn – Rezistent 575,8 1,75 1,44 0,166 
22 Rapăn – Sensibil 1984,3 1,40 1,39 0,156 
23 Făinare – Rezistent 586,9 1,87 1,84 0,053 
24 

Goldenspur   x  
Liberty 

Făinare – Sensibil 654,3 1,90 2,06 0,029 
25 Ideotip – Standard 793,7 1,93 1,97 0,065 
26 Ideotip – Spur 982,2 1,95 2,01 0,049 
27 Rapăn – Rezistent 1283,3 2,37 1,72 0,058 
28 Rapăn – Sensibil 516,9 1,81 1,56 0,090 
29 Făinare – Rezistent 923,8 1,99 2,01 0,004 
30 

Goldenspur   x  
Florina 

Făinare – Sensibil 1184,4 1,82 1,75 0,119 
31 Ideotip – Standard 846,9 1,88 1,69 0,081 
32 Ideotip – Spur 902,2 1,66 1,46 0,295 
33 Rapăn – Rezistent 898,4 1,68 1,45 0,275 
34 Rapăn – Sensibil 963,5 1,72 1,57 0,211 
35 Făinare – Rezistent 919,2 1,86 1,62 0,098 
36 

Liberty x 
Florina 

Făinare – Sensibil 412,9 1,92 1,49 0,037 
37 Starkrimson; spur – tolerant făinare 451,4 1,95 1,85 0,008 
38 Goldenspur; spur – sensibil la rapăn 229,1 2,14 1,66 0 
39 Liberty; rezistent rapăn Vf  – semispur 694,3 2,12 1,87 0,042 
40 Florina; rezistent rapăn Vf  – standard 461,3 1,85 1,35 0,094 
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În profilul de amplificare 1a se observă polimorfismul accentuat existent în 
rândul soiurilor genitoare, în special în cazul folosirii primerului P54. Rezultatele 
confirmă diferenţele fenotipice (evidenţiate în tabelul 1) şi prin cele existente la 
nivel molecular. Pentru rezistenţa la rapăn sau făinare, polimorfismul poate fi 
considerat util atunci când există bandă la soiul rezistent şi lipseşte de la soiul 
sensibil (sau în funcţie de ideotipul dorit, în imagine observându-se existenţa unei 
benzi clare pentru Starkrimson, soi cu o creştere şi fructificare tipice habitusului 
spur). În profil există 23 de produşi de amplificare (benzi polimorfice evidente), 
din care 17% (respectiv 4 benzi) polimorfe; primerii P52, şi respectiv P53, nu au 
fost concludenţi în privinţa produşilor de amplificare. Diferenţele moleculare 
pentru rezistenţa la rapăn au fost puse în evidenţă de polimorfismul puternic dintre 
combinaţiile hibride cu un comportament extrem, care au reacţionat cu toţi cei şase 
primeri. Pentru ideotipul arhitectural al pomilor, primerii P59 şi P44 au evidenţiat 
markeri genetici dominanţi specifici genelor ce controlează creşterea şi 
fructificarea standard. În privinţa rezistenţei la făinare, primerul P53 a evidenţiat 
markeri dominanţi pentru genele de rezistenţă, iar pentru comportarea la atacul de 
rapăn markerii dominanţi au marcat alele de sensibilitate, care trebuie să fie în 
linkage cu alela dominantă pentru a da produşi de amplificare. 

 
CONCLUZII  

Tehnica Bulk Segregant Analysis poate fi utilizată cu succes în aplicarea 
selecţiei asistată de markeri moleculari la măr. Prin migrarea produşilor de reacţie 
în gelul de agaroză, genotipul plantelor (care determină rezistenţa sau sensibilitatea 
la rapăn, făinare, ideotipul arhitectural sau altă caracteristică urmărită), poate fi 
apreciat direct, prin prezenţa sau absenţa în gel a benzii specifice particularităţii 
analizate. 

În ameliorarea mărului, completarea selecţiei fenotipice cu cea efectuată la 
nivel molecular (selecţia MAS - Marker Assisted Selection), conferă siguranţă şi 
eficienţă deosebită. Selecţia MAS poate fi efectuată în orice stadiu de creştere a 
plantelor, inclusiv în fază foarte tânără, când hibrizii sunt în seră, astfel că o mare 
parte din materialul biologic poate fi eliminat, fiind transferate în câmp numai 
plantele care prezintă caracteristicile dorite şi economisindu-se timp, suprafeţe de 
teren, muncă, respectiv fonduri băneşti considerabile. 
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EVALUAREA AGROPRODUCTIVITĂŢII, CALITĂŢII RECOLTEI  
ŞI  A  SUSCEPTIBILITĂŢII  LA  BOLI  LA UNELE SOIURI  NOI  

DE CIREŞ ÎN ROMÂNIA 
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Abstract. To harmonize local varietal assortment with the similar one from the 

other European countries, 10 cherry cultivars which are commercially grown in Europe, but 
not in Romania, were valued regarding their yielding potential, fruit quality, susceptibility 
to fruit cracking and specific diseases in our climatic conditions. According to the obtained 
data Kristin and Summit cvs. show to be suitable for domestic fruit growing. 

Key words: Prunus avium L , cultivars, yielding potential, fruit quality. 
 

INTRODUCERE 
În conformitate cu prevederile legislative de aprobare şi editare a 

Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură Admise la Înmulţire în 
România, la cireş, sunt admise un număr de 39 de soiuri din care 33 româneşti şi 6 
străine. 

Pentru armonizarea ofertei sortimentale de fructe cu cea deja existentă în 
ţările membre UE s-a procedat la verificarea potenţialului agroproductiv, calităţii 
recoltei, susceptibilităţii la crăpare a fructelor şi la bolile specifice, în condiţiile 
concrete de mediu şi tehnologie de cultură din România, a unor soiuri răspândite şi 
comercializate cu succes pe piaţa vest – europeană şi care nu se regăsesc în Catalog 
în vederea unei eventuale introduceri a lor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

La cireş, cultura comparativă cuprinde soiurile Decanca, Kordia, Kristin, 
Viscount, Summit, Durone Nero, Vogue, New Star studiate alături de soiurile 
martor Rivan şi Bigarreau Burlat. Pomii în vârstă de 12 ani sunt plantaţi la distanţa 
de 5/5 m, portaltoiul fiind cireşul franc iar forma de coroană este liber  aplatizată. 

Agroproductivitatea s-a determinat prin cântărirea producţiei pe pom, 
calitatea recoltei a fost analizată în funcţie de principalele elemente. Din punct de 
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vedere agronomic interesează de asemenea susceptibilitatea la crăpare a fructelor şi 
la principalele boli specifice (Monilia sp., Blumeriella jaapii). Aceasta s-a 
determinat conform Descriptorului  pentru Prunus avium L., elaborat de 
International Plant Genetic Resources Institute într-o scară de la 1 la 9, unde 1 
defineşte rezistentă iar 9 susceptibilitate maximă.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Valorile determinărilor efectuate în anul 2005, privind cuantificarea 
volumului de recoltă, s-au situat între 3 kg/pom la soiul Kordia (puternic afectat de 
temperaturile scăzute din timpul iernii) şi 12 kg/pom la soiurile Kristin, Durona 
Nero şi Rivan. Există însă un mare grad de omogenitate a datelor obţinute la 
majoritatea soiurilor exceptând soiurile Decanca (6 kg/pom) şi Vogue (8 kg/pom), 
ultimul având de asemenea un foarte mare procent de muguri vătămaţi în iarnă. 
(fig. 1) 
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Fig. 1. Agroproductivitatea la soiurile de cireş luate în studiu, în perioada 
2005 – 2006 (Mărăcineni, Argeş) 

 
În anul 2006 cele mai mici producţii s-au obţinut la soiurile Decanca şi 

Durona Nero (3 kg / pom), iar cele mai mari s-au înregistrat la soiurile Summit, 
Rivan şi Kristin (10 kg / pom). Pe ansamblu, deşi pomii au înaintat în vârstă, 
nivelul recoltei a fost inferior anului precedent, fapt datorat pierderilor masive de 
muguri în sezonul rece.  

Fermitatea fructului este o principală caracteristică care influenţează 
calitatea fructelor de cireş, fiind preferate soiurilor cu pulpă fermă, mai ales în 
cazul celor de sezon mediu şi târziu. La soiurile timpurii sunt acceptate şi valorile 
medii ale acestei însuşiri, gama de soiuri cu fructe „pietroase” fiind mult mai 
redusă (Budan, 1995; Budan şi Grădinariu, 2000). Din aceste considerente soiurile 
studiate, în totalitatea lor, sunt pretabile valorificării ca fructe proaspete (tab. 1). 
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Tabelul 1 
Principalele însuşiri fizice ale fructelor la soiurile de cireş studiate  

(Mărăcineni, Argeş –2005 - 2006) 
Soiul Culoare 

fruct 
Culoare 
pulpă 

Formă 
fruct 

Formă 
sâmbure 

Lungime 
peduncul Fermitate Calităţi 

gustative 
Bigarreau 
Burlat 

Roşu 
închis 

Roşu Reniform Sferic 
turtit 

Scurtă Medie Bune 

Rivan Roşu 
închis 

Roşu Cordiform Sferic 
alungit 

Medie Medie Medii 

New Star Roşu 
închis 

Roşu Reniform Sferic Medie Medie  Bune 

Kristin Roşu 
închis 

Roşu Sferic 
alungit 

Sferic Medie Mare Bune 

Viscount Roşu  Roz Sferic 
alungit 

Sferic Medie Mare Foarte bune 

Decanca Roşu Roz Sferic 
alungit 

Sferic Medie Foarte 
 mare 

Foarte bune 

Summit Roşu 
închis 

Roşu  
închis 

Cordiform Sferic Medie Mare Foarte bune 

Durona 
Nero 

Roşu Roşu Sferic turtit Sferic Medie Foarte 
mare 

Bune 

Kordia Roşu 
închis 

Roşu Cordiform Sferic 
alungi 

Mare Foarte 
mare 

Foarte bune 

Vogue Roşu 
închis 

Roşu Cordiform Sferic 
turtit 

Mare Foarte 
mare 

Bune 

 
Sub aspectul greutăţii medii, valorile medii înregistrate au fost cuprinse 

între 6,3 (Bigarreau Burlat) şi 8,4 g (Kordia). S-au remarcat prin fructe mari 
soiurile: Summit şi Kristin (7,2 g), Decanca (8,0 g) şi Kordia (8,4 g). Soiul Rivan, 
chiar dacă are fructe mai mici (5,5 g), se valorifică bine pe piaţă, datorită 
timpurietăţii lui, oferta pieţei la începutul lunii iunie fiind în general mai mică. 

Ponderea părţilor needibile (sâmbure + peduncul) a oscilat în limite 
acceptabile de 10 – 11%. 

Valoarea conţinutului de substanţă uscată solubilă din sucul de fructe s-au 
situat în limitele medii pentru fiecare grupă de soiuri, fiind crescătoare de la cele 
timpurii spre cele târzii, corelându-se cu lungimea intervalului de timp de la înflorit 
la maturarea fructelor, care condiţionează acumulările cantitative şi calitative 
(tab. 2). 

Toate soiurile studiate corespund exigenţelor statuate pe piaţa de fructe 
proaspete sub aspectul culorii şi a formei fructelor.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi când se face aprecierea sensibilităţii soiurilor la 
fenomenul de crăpare a fructelor în condiţii de exces de umiditate în câmp (Edin, 
1997). 

Din aceste considerente, soiurile au fost ordonate şi distribuite, în funcţie 
de simultaneitatea parcurgerii fenofazelor, în grupa soiurilor cu înflorire şi 
maturare timpurie (Bigarreau Burlat, Rivan), de sezon mediu (Kristin, Viscount, 
New Star, Decanca, Summit) şi târzii (Durona Nero, Kordia, Vogue). 
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Tabelul 2 
Principalele caracteristici fizico-chimice ale fructelor la soiurile de cireş 

studiate (Mărăcineni, 2005 – 2006) 
Nr. 
crt. Soiul Greutate medie 

fruct (g) 
Greutate medie 

sâmbure+peduncul S.U. o Brix 

1 Bigarreau Burlat 6,3 0,8 14,7 
2 Rivan 5,5 0,6 14,7 
3 New Star 7,1 0,7 17,2 
4 Kristin 7,6 0,6 16,5 
5 Viscount 7,0 0,7 16,5 
6 Decanca 8,0 0,9 16,0 
7 Summit 7,7 0,6 16,1 
8 Durona Nero 6,6 0,6 18,4 
9 Kordia 8,4 0,9 18,6 
10 Vogue 7,1 0,8 17,0 

 
Susceptibilitatea soiurilor la infecţiile naturale cu Monilia laxa a fost 

apreciată în limitele de notare  6 – 7 în anul 2005 şi 5 – 6 în anul 2006, fiind un 
grad mai mare de sensibilitate în anul 2005 ca urmare a precipitaţiilor abundente şi 
a temperaturilor relativ scăzute din perioada înfloritului (tab. 3). 

Tabelul 3 
Susceptibilitatea soiurilor de cireş la crăparea fructelor şi 

 la infecţia naturală a principalelor boli specifice 
Crăparea 
fructelor Monilia laxa Monilia frutigena Blumeriella 

jaapii Soiul 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Bigarreau Burlat 
Rivan 

8 
5 

7 
5 

6 
6 

6 
5 

8 
6 

6 
6 

7 
7 

7 
7 

Kristin 
Viscount 
New Star 
Decanca 
Summit 

7 
6 
8 
7 
7 

6 
6 
6 
7 
6 

6 
7 
7 
6 
6 

5 
6 
6 
6 
6 

7 
6 
8 
7 
8 

6 
6 
6 
7 
6 

6 
7 
7 
7 
6 

5 
7 
7 
7 
6 

Durona Nero 
Kordia 
Vogue 

7 
7 
6 

7 
6 
6 

7 
7 
7 

6 
5 
6 

7 
6 
6 

6 
6 
6 

7 
6 
6 

7 
6 
6 

  
Mult mai diferenţiată s-a dovedit a fi susceptibilitatea la Monilia frutigena 

în anul 2005, care, în grupa soiurilor cu maturare timpurie s-a manifestat puternic 
la Bigarreau Burlat, în grupa soiurilor de sezon mediu la  New Star şi Summit, în 
timp ce în grupa soiurilor târzii valorile au fost scăzute şi omogene. În anul 2006 
susceptibilitatea la Monilia frutigena s-a manifestat  mai accentuat la Decanca, dar 
a înregistrat valori omogene la toate celelalte soiuri. Gradul de atac s-a corelat cu 
prezenţa / absenţa precipitaţiilor în perioada maturării fructelor, care au influenţat 
direct fenomenul de crăpare al acestora în condiţii de exces natural de apă, ceea ce 
a favorizat uneori infecţia în condiţii de epicarp deteriorat. 
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În ceea ce priveşte sensibilitatea la cocomicoză (Blumeriella jaapii), pe 
fondul unor condiţii deosebit de favorabile de manifestare a bolii pe tot parcursul 
verii (umezeală şi temperatură ridicată a aerului), numai soiurile Kristin, Summit, 
Kordia şi Vogue au manifestat o susceptibilitate mai scăzută. Celelalte soiuri şi-au 
pierdut complet frunzişul la mijlocul lunii septembrie. 

Susceptibilitatea la crăpare a fructelor a fost mai mare la soiurile Bigarreau 
Burlat, New Star, Decanca şi Durona Nero.  

 
CONCLUZII 

1. Sub aspectul însuşirilor fizico – chimice şi organoleptice din toate 
soiurile s-au remarcat în mod deosebit soiurile Kordia, Summit, Bigarreau Burlat şi 
Kristin.  

2. Soiurile Summit, Rivan şi Kristin s-au evidenţiat printr-o agropro-
ductivitate superioară. 

3. Valorile sensibilităţii la infecţiile naturale cu Monilia laxa şi Monilia 
frutigena sunt relativ omogene, iar la cocomicoză soiurile Kristin, Kordia, Vogue şi 
Summit au manifestat o susceptibilitate mai scăzută comparativ cu celelalte. 

4. Soiul Kordia datorită calităţii excelente a fructelor şi a sezonului târziu 
de maturare a acestora, când oferta de piaţă se diminuează, poate fi o alternativă 
varietală dar numai  în zonele sudice cu microclimat favorabil, unde nu se 
înregistrează exces de precipitaţii în sezonul de vegetaţie şi geruri puternice în 
perioada de repaus profund a pomilor.  
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STUDIU PRIVIND ADAPTABILITATEA AGROECOLOGICĂ  A  
UNOR  SOIURI  DE CIREŞ  LA  CONDIŢIILE CLIMATICE   

DIN  ROMÂNIA 
 

BUDAN SERGIU, BUTAC MĂDĂLINA, CHIŢU EMIL 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, România 

 
Abstract. In expectation of Romanian fruit growing integration in EU structure it 

is necessary to harmonize local varietal assortment with the similar one from the other 
European countries. For this reason 10 cherry cultivars which are commercially grown in 
Europe but not in Romania were valued regarding their agro-climatic adaptability to our 
climatic conditions. Study prouve the ecological plasticity of Summit and Kristin varieties. 
Kordia cvs. seems  to have a low winter hardiness. 
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Key words: Prunus avium L., cultivars, phenology, agro-climatic adaptability, 
winter hardiness. 

INTRODUCERE 
În conformitate cu prevederile legislative de aprobare şi editare a 

Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură Admise la Înmulţire în 
România, la cireş, sunt admise un număr de 39 de soiuri din care 33 româneşti şi 6 
străine. 

Pentru armonizarea ofertei sortimentale de fructe cu cea deja existentă în 
ţările membre UE s-a procedat la verificarea gradului de adaptabilitate agro-
ecoclimatică la  condiţiile concrete de mediu şi tehnologie de cultură din România 
a unor soiuri răspândite şi comercializate cu succes pe piaţa vest – europeană şi 
care nu se regăsesc în Catalog în vederea unei eventuale introduceri a lor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cultura comparativă cuprinde soiurile Decanca, Kordia, Kristin, Viscount, 
Summit, Durone Nero, Vogue, New Star studiate alături de soiurile martor Rivan şi 
Bigarreau Burlat. Pomii în vârstă de 12 ani sunt plantaţi la distanţa de 5/5 m, 
portaltoiul fiind cireşul franc iar forma de coroană este liber  aplatizată. 

Pentru studiul comportării soiurilor s-au folosit metode curente de observaţie 
privind data calendaristică a parcurgerii fazelor de vegetaţie. Evaluarea rezistenţei la 
ger a mugurilor floriferi în condiţiile iernilor 2004 / 2005 şi 2005 / 2006, sub aspectul 
gradului de afectare ireversibilă a primordiilor florale, s-a realizat la 100 de muguri / 
soi, proveniţi din ramuri recoltate din fiecare treime a coroanei. 

Datele obţinute au fost raportate la evoluţia temperaturilor minime ale 
aerului, frecvenţa, durata şi amplitudinea oscilaţiilor termice de la sfârşitul lunii 
ianuarie şi începutul lunii februarie. S-a verificat normalitatea distribuţiei valorilor 
în jurul mediei pentru parametrii meteorologici, cu ajutorul testului Shapiro – Wilk, 
care este specializat pentru eşantioane cu volum mic de date (3 ≤ n ≤ 50). 
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Fig. 3. Comportarea la ger a unor soiuri de cireş în perioada 2004 - 2006 

la Mărăcineni, Argeş 
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Anul agricol 2005 / 2006 a grăbit încheierea perioadei de vegetaţie datorită 
temperaturilor scăzute ale aerului din intervalul 17-21 octombrie (-1,5°C pe 18 
octombrie). Deşi ulterior s-au înregistrat  temperaturi foarte ridicate, cu o maximă 
de 22,8°C în 24 octombrie, acestea nu au mai putut influenţa favorabil procesele de 
acumulare  a glucidelor hidrolizabile, necesare parcurgerii în bune condiţii a 
perioadei de repaus relativ a pomilor astfel că, temperaturile foarte coborâte, 
apropiate de minima absolută a zonei, survenite în perioada 24-26 ianuarie când s-
au înregistrat -23,3°C în aer, au surprins pomii insuficient pregătiţi, debilitaţi şi 
ieşiţi din repaus profund, provocând pierderi semnificative de muguri floriferi. 
Pierderile relativ mari de muguri floriferi s-au datorat şi efectului cumulat al 
excesului de umiditate înregistrat în anul agricol anterior care a favorizat creşteri 
vegetative mari în prima parte a sezonului de vegetaţie, o asfixie parţială a 
sistemului radicular la sfârşitul acesteia şi a unui atac sever al bolilor aparatului 
foliar care a provocat o desfrunzire prematură a pomilor, aceştia intrând în iarnă 
dezechilibraţi din punct de vedere nutritiv. În aceste condiţii de stres climatic s-a 
putut constata că, la cireş, gradul de afectare a variat în limite largi, de la 24% la 
soiul Summit la 83% la soiul Decanca (fig.3). Din acest punct de vedere opiniem 
că soiurile Durone Nero şi Decanca pot fi considerate ca având cerinţe 
agrobiologice inadecvate condiţiilor climatice din România. Soiul Kordia rămâne 
în atenţie având totuşi un risc de pierdere parţială a recoltei de fructe în iernile cu 
geruri aspre. 

Pentru creşterea, dezvoltarea şi maturarea fructelor, soiurile de cireş au 
cerinţe diferite faţă de temperatură, confirmând faptul că suma gradelor de 
temperatură activă este corelată cu epoca de maturare a fructelor. 

La cireş, în condiţiile anului 2005, soiurile investigate au atins fenofaza 
maturării fructelor între 6 – 21 iunie. În anul 2006, soiurile studiate s-au maturat 
începând cu data de 24 mai, epoca de maturare încheindu-se în data de 14 iunie. S-
au remarcat prin timpurietate soiurile Bigarreau Burlat şi Rivan, iar la cealaltă 
extremă s-au situat Kordia, şi Vogue. Celelalte soiuri au avut o maturare în limitele 
calendaristice care definesc sezonul mediu de recoltare şi consum (tab. 1). 

Tabelul 1 
Maturarea fructelor la soiurile de cireş studiate în anii 2005 şi 2006 

(Mărăcineni, Argeş) 
Data maturării Nr. 

crt. Soiul 2005 2006 
1 Bigarreau Burlat 6.06 24.05 
2 Rivan 7.06 26.05 
3 Summit 16.06 10.06 
4 Kristin 13.06 10.06 
5 Decanca 16.06 12.06 
6 New Star 16.06 6.06 
7 Viscount 16.06 7.06 
8 Durona Nero  18.06 10.06 
9 Kordia 21.06 14.06 
10 Vogue 21.06 14.06 
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CONCLUZII 
Din punct de vedere al sensibilităţii genetice a soiurilor la temperaturile 

negative extreme, înregistrate în perioada de repaus a pomilor, s-au dovedit 
susceptibile la fenomenul de îngheţ a mugurilor floriferi soiurile Kordia, Vogue, 
Decanca şi Durona Nero. Valorile diferite înregistrate în perioada de studiu pentru 
acelaşi soi şi comparativ între variantele sortimentale sugerează că, deşi principalul 
element cauzal îl constituie temperaturile scăzute din perioada de repaus relativ 
acesta trebuie corelat şi cu alţi factori meteorologici ce se înregistrează în perioada 
de vegetaţie şi care concură la pregătirea pomilor pentru iarnă. 

Fenofaza înfloritului se suprapune la majoritatea soiurilor permiţând 
interpolenizarea acestora. 

Intensitatea înfloritului este în general abundentă fiind diminuată la unele 
soiuri de pierderile de muguri floriferi survenite în perioada de iarnă, ca urmare a 
unor geruri severe. 

Din punct de vedere al maturităţii de recoltare a fructelor soiurile Bigarreau 
Burlat şi Rivan se caracterizează prin extratimpurietate, iar Kordia şi Vogue prin 
tardivitate, acoperind sezoane cu oferta de piaţă deficitară. 

Coroborând informaţiile obţinute pe parcursul studiului considerăm că, 
plasticitatea ecologică proprie soiurilor Summit şi Kristin permite cultura lor 
comercială în majoritatea zonelor de tradiţie pentru cireş în Romania.  
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STUDII PRIVIND REZISTENŢA LA GER ŞI PARCURGEREA 
FENOFAZELOR DE FRUCTIFICARE LA UNELE SOIURI DE 

PRUN DIN SORTIMENTUL EUROPEAN ÎN CONDIŢIILE 
ECOLOGICE DIN ROMÂNIA 

 
BUTAC MADALINA, BUDAN S., CHIŢU E. 

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, România 
 
Abstract. Sudy was carried out at the Research Institute for Fruit Growing Pitesti 

Maracineni, Romania on 15 plum cultivars (Early Rivers, Ruth Gerstetter, Cacanska Ranna, 
Cacanska Rodna, Sugar, Jelica, California Blue, Pozegaca OS1, Krimska, d'Agen 707, 
d'Agen 698, Late d'Agen, Montfort, President, Bluefree) which are commercially grown in 
Europe. They have been studied for 2 years regarding their behaviour under the ecological 
conditions from Pitesti –Maracineni area in order to evaluate their adaptability to local 
climatic environment. Obtained results show low winter hardiness of Krimska cv. 

Key words: Prunus domestica L.,cultivars, phenology yielding, winter hardiness. 
 

INTRODUCERE 
În România, prunul deţine primul loc în patrimonial pomicol al ţării, atât ca 

suprafaţă,  număr de pomi, cât şi ca volum de producţie. Arealul de răspândire al 
prunului în ţara noastră este foarte larg, datorită condiţiilor climatice favorabile şi 
plasticităţii ecologice a speciei (Cociu şi colab., 1997). Au fost studiate 15 soiuri de 
prun din sortimentul european din punct de vedere al rezistenţei la ger şi al 
parcurgerii fenofazelor de fructificare în condiţiile ecologice de la Pitesti – 
Maracineni, în scopul verificării gradului de adaptabilitate ecologică la condiţiile 
locale de stres termic. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat, în perioada 2005 – 2006, la  soiurile Early Rivers, 
Ruth Gerstetter, Cacanska Ranna, Cacanska Rodna, Sugar, Jelica, California Blue, 
Pozegaca OS1, Krimska, d'Agen 707, d'Agen 698, Late d'Agen, Montfort, 
President, Bluefree. Martor a fost ales soiul autohton Centenar, foarte răspândit în 
plantaţiile comerciale din România. Materialul biologic se află în cultura compa-
rativă în cadrul Laboratorului de Genetică şi Ameliorare de la I.C.D.P. Piteşti - 
Mărăcineni, înfiinţată în anul 1997, distanţa de plantare fiind de 4 m între rânduri şi 
4 m între pomi pe rând, iar portaltoiul corcoduş. Fiecare variantă experimentală a 
fost reprezentată de 10 pomi, conduşi sub formă de palmetă liber aplatizată.  

Determinarea parcurgerii fenofazelor înfloritului şi fructificării s-a efectuat 
după metoda Fleckinger a stadiilor reper. (Fleckinger, 1960).  

Evaluarea rezistenţei la ger a mugurilor floriferi la soiurile luate în studiu, 
în condiţiile iernilor 2005 şi 2006 s-a făcut prin determinarea viabilităţii primor-
diilor florale 100 de muguri / soi, proveniţi din ramuri recoltate în luna februarie 
(Chiţu şi colab., 2004). 

Datele obţinute au fost raportate la evoluţia temperaturilor minime, 
maxime şi medii ale aerului, precum şi a precipitaţiilor. Astfel, în anul 2005, prima 
decadă a lunii ianuarie a fost foarte caldă, temperatura medie a aerului fiind de 
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3,90C, iar media maximelor 10,30C (valori mai ridicate pot să apară doar o dată la 
16 ani pentru medie şi la 20 ani pentru temperatura maximă). Intervalul februarie-
aprilie nu s-a abătut semnificativ de la valorile normale. Comparativ cu valorile 
medii lunare, doar luna februarie a fost mai ploioasă decât în mod obişnuit 
(65,8mm precipitaţii faţă de numai 35,1 mm în mod normal (valori superioare 
înregistrându-se o dată la 11 ani). În anul 2006, lunile ianuarie şi februarie s-au 
remarcat prin temperaturi foarte scăzute. În ambele perioade în care s-au semnalat 
temperaturi foarte coborâte, amplitudinile diurne au fost excepţional de mari (între 
19,3°C şi 20,1°C), probabilitatea depăşirii acestor valori oscilând între 1,4% şi 
7,2%. Evoluţia temperaturilor medii, maxime, minime şi a precipitaţiilor în 
perioada înfloritului şi legării fructelor (aprilie – mai) se prezintă în fig 1. 
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Fig. 1. Evoluţia principalilor parametri meteorologici zilnici în intervalul 
aprilie – mai, în anii 2005 şi 2006 

 
Se constată că în anul 2005 s-au înregistrat în perioada înfloritului 12 zile 

cu temperaturi maxime între 19 – 23oC, adică aproape de optim pentru germinarea 
bună a polenului, respectiv 20 – 22oC, pe un fond de lipsă a precipitaţiilor. În anul 
2006, în aceeaşi perioadă s-au înregistrat 9 zile cu temperaturi maxime cu valori 
cuprinse între 13,9 – 19,2oC, insuficiente pentru o bună germinare, fapt reflectat în 
legarea mai slabă a fructelor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În condiţiile anilor 2005 şi 2006 soiurile luate în studiu s-au comportat 
diferit, în funcţie de informaţia lor genetică. Majoritatea soiurilor au avut pierderi 
mici de muguri floriferi, situate sub valori de 10%, ceea ce se încadrează în limite 
normale, fără influenţa negativă ulterioară asupra nivelului de producţie, excepţie 
făcând doar soiurile Bluefree (15%), Early Rivers (23%) şi Krimska (40%) (fig. 2).  
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Fig. 2. Comportarea la ger a unor soiuri de prun în perioada 2005 – 2006, 
la Mărăcineni, Argeş 

 
Se observă că, singurul soi care a fost semnificativ afectat a fost Krimska, a 

cărui sensibilitate la temperaturi scăzute, manifestată repetat în 2005 şi 2006, 
dovedeşte slaba lui adaptabilitate agro-biologică la condiţiile ecologice din 
România. 

Analizând fenofază înfloritului s-a constatat că, în cei 2 ani de studiu, 
înfloritul a avut loc în aceeaşi ordine, cele mai timpurii fiind soiurile Krimska, 
Early Rivers, Ruth Gerstetter şi Centenar, iar cele mai tardive Agen 698, Late 
d’Agen şi Pozegaca OS1. Intensitatea fenomenului a fost cuprinsă între 2 
(Krimska) şi 5 (Agen 707, Bluefree, President, Cacak Ranna), majoritatea soiurilor 
primind nota 4 (înflorire abundentă), iar durata înfloritului s-a prelungit pe 
parcursul a 6 - 10 zile. Din punct de vedere al maturităţii de recoltare, cele mai 
timpurii s-au arătat a fi soiurile Early Rivers, Ruth Gerstetter, Montfort, California 
blue şi Cacanska Rodna (cu maturare în luna iulie ca şi soiul martor), iar cele mai 
tardive au fost Agen 698, Agen 707, Late d’Agen şi Bluefree (Tab. 1). 

 
CONCLUZII 

Studiul arată că dintre variantele analizate doar soiul Krimska a dovedit o 
slabă adaptabilitate biologică la condiţiile ecologice din România, acesta fiind 
sensibil la temperaturile scăzute din timpul iernii, fiind şi susceptibil şi la 
îngheţurile târzii de primăvară datorită înfloririi timpurii. Epoca de maturare a 
fructelor la cele 10 soiuri străine s-a prelungit pe parcursul a 2 luni (iulie şi august) 
asigurându-se consumul de fructe proaspete o perioadă lungă de timp. 
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Tabelul 1 
Fenofaza înfloritului şi intensitatea acesteia la soiurile de prun luate în studiu 

 (Mărăcineni, Argeş, 2005 - 2006) 
Începutul 

înfloritului 
Sfârşitul 

înfloritului Intensitatea Maturitatea de 
recoltare Nr. 

crt. Soiul 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

1 Early Rivers 16.04 18.04 26.04 26.04 4 4 8.07 7.07 
2 Ruth Gerstetter 16.04 18.04 26.04 25.04 4 4 9.07 7.07 
3 Montfort 18.04 19.04 26.04 25.04 5 4 23.07 28.07 
4 Sugar 16.04 19.04 25.04 26.04 3 3 10.08 20.08 
5 Krimska 14.04 13.04 24.04 23.04 2 4 5.08 18.08 
6 California blue 18.04 21.04 27.04 27.04 5 4 23.07 25.07 
7 Agen 707 19.04 22.04 30.04 28.04 5 5 25.08 30.08 
8 Agen 698 20.04 18.04 01.05 26.04 5 4 26.08 26.08 
9 Late d′Agen 20.04 19.04 29.04 26.04 5 4 30.08 30.08 
10 President 18.04 17.04 27.04 25.04 4 5 20.08 21.08 
11 Cacak Ranna 18.04 21.04 27.04 29.04 4 5 5.08 15.08 
12 Cacanska 

Rodna 
17.04 20.04 26.04 26.04 4 4 30.07 16.07 

13 Pozegaca OS 1 21.04 19.04 30.04 28.04 4 4 29.08 29.08 
14 Jelica 19.04 20.04 27.04 29.04 4 4 29.08 29.08 
15 Bluefree 19.04 18.04 28.04 26.04 4 5 3.09 3.09 
16 Centenar (Mt) 16.04 16.04 25.04 26.04 4 5 23.07 25.07 
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SOIURI NOI DE MĂR ŞI PĂR OBŢINUTE LA CLUJ-NAPOCA, 
ROMÂNIA 
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Abstract. The apple and pear breeding in Cluj-Napoca, Romania, started since 

1953 when Fruit Research Station was founded. The most well-known and spread cultivars 
created in Cluj-Napoca were Aromat de vara, Ardelean, Ancuta, Feleac and Rosu de Cluj 
(apple), Napoca and Doina (pear). In the last time there were homologated four new apple 
cultivars and six new pear cultivars, as following: a) Apple: Auriu de Cluj created by 
artificial hybridization between Cj X-5-52 [(III-VI-5-26 x N.J.46) x (Parmain d’Or, open 
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pollinated)] x Mutsu; Estival (N.J.R. 55 x Sir Prize); Precoce de Ardeal [X-5-71 (Feleac x 
Sir Prize) x Prima]; Productiv de Cluj [III-VI-5-26 (Parmain d’Or, open pollinated) x 
N.J.46]; b) Pear: Haydeea (Untoasă Hardy x Untoasă Six); Ina Estival [Napoca x Cluj 16-
2-9 (President Drouard x Williams)]; Virgiliu Hibernal (Passe Crassane x Comtesse de 
Paris); Jubileu 50 (Napoca x Untoasă Precoce Morettini]; Milenium [Cluj 16-4-12 
(Josephine de Malines x Doctor Lucius) x Contesa de Paris]; Roşioară de Cluj (Williams 
Roşu x Untoasă Giffard). 

Key words: breeding, apple, pear, new cultivars 
 

INTRODUCERE 
Ameliorarea speciilor pomicole seminţoase la Cluj-Napoca a început 

oficial, pe baze ştiinţifice, odată cu înfiinţarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pomicultură (SCDP) Cluj-Napoca, în anul 1953. Lucrări în domeniu au fost 
iniţiate însă cu mult timp înainte, inclusiv de către directorul fondator al SCDP 
Cluj, Rudolf Palocsay. Contribuţii notabile în crearea de soiuri noi de măr şi păr au 
avut Şt. Oprea, M. Străulea şi regretaţii I.M. Botez şi V. Ghidra. Dintre soiurile 
obţinute la Cluj-Napoca, mai cunoscute şi răspândite în producţie sunt Aromat de 
vară, Ardelean, Ancuţa, Feleac şi Roşu de Cluj (măr), Napoca şi Doina (păr). 
Principalele obiective urmărite în crearea de soiuri de măr şi păr la Cluj-Napoca au 
fost în concordanţă cu cele avute în vedere pe plan mondial, ex. productivitatea, 
calitatea fructelor, epoci diverse de maturare a fructelor, adaptabilitate, rezistenţă la 
factori de stres, la atacul principalelor boli şi dăunători - ex. rapăn şi făinare la măr; 
rapăn şi pătarea albă a frunzelor la păr etc. (Ghidra şi colab., 1997; Branişte şi 
colab., 1997; Sestraş şi colab., 2006). În ultimii ani s-au intensificat cercetările 
axate pe crearea unor genotipuri cu un ideotip arhitectural optim al pomilor, 
adecvat intensivizării plantaţiilor şi întreţinerii uşoare, rezistenţă la atacul puricilor 
meliferi (Psylla sp.) şi arsură bacteriană (Erwinia amylovora) la păr, arsură 
bacteriană şi micoplasmoză la măr, calitate foarte bună şi aspect comercial 
atrăgător al fructelor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul biologic utilizat în lucrările de ameliorare a fost reprezentat de 
un bogat fond genetic, constituit din specii de Malus şi Pyrus, soiuri autohtone şi 
străine, selecţii clonale, hibrizi interspecifici şi intraspecifici. Metoda de bază 
utilizată în crearea variabilităţii genetice necesară selecţiei şi creării de soiuri noi a 
fost hibridarea artificială, majoritatea genotipurilor obţinute rezultând în urma 
recombinărilor genice şi având constelaţii de gene unice. Din genotipurile 
valoroase selecţionate, ponderea celor obţinute prin mutageneză (în special prin 
tratarea seminţelor cu radiaţii ionizante) a fost relativ redusă, situându-se la 3-4%. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În prezent, în câmpurile experimentale ale SCDP Cluj sunt conservate, ca 
potenţiali genitori, 80 de soiuri de măr într-o microcolecţie, şi 340 de soiuri de păr 
în Colecţia Naţională. Sunt verificate şi testate în câmpuri de control 93 selecţii 
clonale de măr şi 150 de păr, unele cu mari perspective de a fi omologate ca soiuri 
noi, iar în câmpurile de alegere sunt supuşi selecţiei 12.247 de hibrizi de măr şi 
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9.600 de păr. Unele dintre aceste genotipuri au o origine complexă, fiind în a 
cincea sau a şasea generaţie de încrucişări şi selecţie, şi constituindu-se într-un 
fond de germoplasmă de o valoare inestimabilă. 

 
SOIURI NOI DE MĂR OMOLOGATE 

Auriu de Cluj s-a obţinut prin hibridare sexuată între selecţia Cluj X-5-52 
[(III-VI-5-26 x N.J.46) x (Parmen Auriu, fecundare liberă)] x Mutsu. Pomii au 
vigoare de creştere mijlocie, intră timpuriu pe rod şi fructifică abundent şi constant. 
Fructele sunt mari, conic-trunchiate, de culoare galbenă, acoperite cu roz pal pe 
partea însorită, pulpa este albă, suculentă, crocantă. Se remarcă prin calităţi 
organoleptice deosebite ale fructelor şi epoca de consum foarte timpurie, sfârşit de 
iulie-început de august. 

Estival a fost obţinut prin hibridare sexuată între N.J.R.55 x Sir Prize. 
Pomii sunt de vigoare mijlocie, altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă (M9, M26) intră 
timpuriu pe rod. Fructele sunt mari, conic globuloase, de culoare verde-gălbuie şi 
acoperite pe partea însorită cu roz carmin; pulpa este albă, crocantă, suculentă. Este 
un soi cu maturare precoce, momentul optim de consum situându-se la începutul 
lunii august. 

Precoce de Ardeal s-a obţinut prin hibridare sexuată între selecţia Cluj X-
5-71 (Feleac x Sir Prize) x Prima. Pomii au vigoare supramijlocie, formează o 
coroană largă şi laxă. Este tolerant la rapăn. Fructele sunt de culoare galben-verzui, 
acoperite cu roşu carmin pe partea însorită; pieliţa este tare, pieloasă, conferind 
fructelor o bună rezistenţă la manipulare şi transport. Epoca de consum este foarte 
timpurie, sfârşit de iulie, început de august. 

Productiv de Cluj s-a obţinut prin hibridare sexuată între selecţia Cluj III-
VI-5-26 (Parmen Auriu, fecundare liberă) x N.J.46. Are vigoare medie, cu tendinţă 
bazitonă de creştere a pomilor, fructificând predominant pe ramuri scurte de rod. 
Fructele sunt mijlocii spre mari, de formă conic-trunchiată şi culoare roşie intensă. 
Pulpa este fermă, suculentă, acrişoară, plăcut aromată, soiul fiind pretabil în special 
pentru prelucrare industrială (sucuri, gemuri etc.). Maturarea fructelor are loc în 
prima decadă a lunii septembrie. Se remarcă prin productivitatea ridicată şi 
constanţa producţiei, toleranţă la rapăn şi făinare. 

 
SOIURI NOI DE PĂR OMOLOGATE 

Haydeea a fost obţinut prin hibridare dirijată între soiurile Untoasă Hardy 
x Untoasă Six. Pomii au o creştere semiviguroasă, compactă, intră timpuriu pe rod 
şi produc abundent şi constant. Este un soi cu coacerea de toamnă, maturarea 
fructelor având loc din a doua jumătate a lunii septembrie. Fructele au un aspect 
comercial atrăgător, au mărime medie, formă piriformă, sunt colorate în galben, cu 
rumeneală pe partea însorită. Au o bună calitate gustativă, fiind dulci acrişoare, cu 
aromă fină, discretă. Soiul este tolerant la atacul puricilor meliferi, are o bună 
compatibilitate cu toţi portaltoii părului şi este uşor de întreţinut. 

Ina Estival a fost obţinut prin hibridare dirijată între soiul Napoca şi 
selecţia Cluj 16-2-9 (President Drouard x Williams). Pomii au o creştere de vigoare 
medie, formează în mod natural o coroană piramidală, fructifică pe formaţiuni 
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mixte de rod. Are bună afinitate la altoire pe gutui. Este un soi cu coacerea de vară, 
maturarea fructelor având loc în partea a doua a lunii august. Fructele au un aspect 
comercial deosebit de atrăgător, sunt piriform-alungite, cu o culoare de acoperire 
roşie aprinsă, de o calitate gustativă excepţională. Se evidenţiază şi printr-un 
potenţial de producţie ridicat (30-40 t/ha), cultură şi întreţinere facilă a pomilor. 

Virgiliu Hibernal s-a obţinut prin hibridare dirijată între Passe Crassane şi 
Contesa de Paris. Este un soi de vigoare moderată, cu maturare de iarnă, cu epoca 
optimă de consum a fructelor păstrate în depozit tradiţional în lunile februarie-
martie. Fructele sunt supramijlocii, au forma piriform-trunchiată, culoarea galben-
ceară, cu o uşoară nuanţă roşiatică pe partea expusă la soare, pulpa untoasă, fără 
sclereide, gustul foarte bun şi aromă fină. 

Jubileu 50 a fost obţinut prin hibridare dirijată între soiurile Napoca şi 
Untoasă Precoce Morettini. Pomii au o creştere moderată, fructifică predominant 
pe ramuri scurte de rod şi intră timpuriu pe rod. Este un soi de vară, maturarea 
fructelor având loc începând din jurul datei de 10 august. Fructele sunt de mărime 
medie, au forma piriform-alungită, sunt de culoare galbenă intensă, frumos 
rumenite pe partea însorită. Pulpa este albă, curată, fondantă şi suculentă; gustul 
fructelor este foarte bun, dulce-uşor acidulat, cu aromă fină. 

Milenium a fost obţinut prin hibridare dirijată între selecţia Cluj 16-4-12 
(Josephine de Malines x Doctor Lucius) x Contesa de Paris. Este un soi de iarnă, de 
vigoare medie, formând în mod natural o coroană globuloasă, largă. Fructele au o 
bună păstrare în depozit, iar epoca optimă de consum se situează în lunile martie-
aprilie. Fructele sunt mari, conic-trunchiate, de culoare galben-limonie, suculente, 
cu foarte puţine sclereide, cu gust bun, dulce-acrişor. 

Roşioară de Cluj a fost obţinut prin hibridare dirijată între soiurile 
Williams Roşu x Untoasă Giffard. Are vigoare de creştere mijlocie, precocitate în 
rodire, coacerea timpurie, de vară a fructelor. Se recoltează în pârgă, la sfârşitul 
decadei a doua a lunii iulie. Fructele sunt de mărime medie, piriforme, cu o culoare 
de acoperire roşu-carmin pe toată suprafaţa; pieliţa este groasă, pieloasă, pulpa 
albă, fără sclereide, cu dulceaţă slabă, uşor acidulată şi astringentă. 
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CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA PĂRULUI PENTRU 
REZISTENŢA FRUCTELOR LA VĂTĂMĂRI MECANICE 

 
SESTRAŞ ADRIANA1), SESTRAŞ RADU2), BĂRBOS ADRIAN1) 

1) Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Cluj-Napoca, România 
2) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Romania 

 
Abstract. The pears are very sensitive fruits, so damage on pear fruits 

caused during picking, manipulation, sorting and transportation has an important 
economic loss. Among six winter pear cultivars, Păstrăvioare and Curé were 
susceptible to fruit injury, while the Romanian ones Republica and Virgiliu 
Hibernal can be considered resistant to pricking, cutting and hitting of the fruits 
and can be used as genitors in pear breeding for created new cultivars with good 
resistance to fruit mechanical injuries. The heritability in broad sense shows that 
the resistance of pear fruits to damage has a strong genetic determinism, being 
powerfully influenced by genotype (less in case of cutting). The resistance of the 
fruits injured by pricking, cutting and hitting was close correlated, and 
improvement of these traits in pear breeding could be released simultaneously. 

Key words: pear, fruits, damage, resistance, heritability, correlations 
 

INTRODUCERE 
Perele sunt fructe extrem de sensibile la vătămările mecanice, cunoscându-

se faptul că  îndeosebi soiurile cu maturare de vară şi chiar cele de toamnă au fructe 
deosebit de perisabile. Dacă la păr nu există prea multe studii privind pagubele pe 
care le suferă fructele datorită vătămărilor care pot avea loc în timpul recoltării, 
manipulării, transportului şi comercializării, studiile efectuate la măr ilustrează o 
pondere economică importantă a vătămărilor respective (Sestraş, 2004, 2006). 
Astfel, Dathe (1988), citându-l pe Sargent şi colab. (1987), arată că, la recoltarea 
manuală a merelor, 81% din fructe prezintă puncte de apăsare, 3% înţepături şi 1% 
tăieturi, rezultând un procent cu totul surprinzător, de 85% fructe vătămate. Este 
evident faptul că, dacă la măr se pot înregistra asemenea vătămări ale fructelor, la 
păr pierderile economice datorate vătămărilor mecanice pot fi mult mai mari. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul biologic studiat în experienţă a fost reprezentat de şase 
cultivaruri de păr, cu maturare tardivă (de iarnă) a fructelor: Republica, Păstră-
vioare, Contesa de Paris, Curé, Virgiliu Hibernal, selecţia Cluj 58-8-47. Studiul s-a 
desfăşurat la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca 
(S.C.D.P. Cluj-Napoca). Pentru fiecare soi s-au analizat 30 de fructe luate la 
întâmplare şi grupate în 3 repetiţii (10 fructe/repetiţie). La începutul lunii 
noiembrie, fiecare fruct a fost supus unui „tratament” de vătămare, constând în 
înţepare, tăiere (ambele răniri, provocate la 1,5 cm adâncime în pulpa fructului) şi 
lovire (fără ca pieliţa să fie crăpată). „Tratamentele” au fost perfect uniforme, 
executate pe diametrul maxim al fructelor în puncte echidistante, în aceeaşi zi. 
După 15 şi respectiv 30 zile de la „tratament” s-au efectuat observa ţii privind 
comportarea fructelor la vătămare, apreciindu-se evoluţia rănilor provocate prin 
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lovirea, tăierea şi înţeparea fructelor, pe o scară de la 1 la 5 (1 = fructe fără 
afecţiuni, respectiv modificări ale rănilor iniţiale; 5 =  fructe puternic degradate la 
locul vătămărilor, cu apariţia putregaiului, improprii consumului). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Înainte de aprecierea comportării fructelor la vătămare, s-au efectuat 
măsurători şi determinări ale principalelor caracteristici morfologice ale fructelor, 
constatându-se existenţa unor diferenţe asigurate statistic între soiuri pentru toate 
particularităţile fructelor (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Principalele caracteristici ale fructelor la soiurile de păr studiate 

Nr. 
crt. Soiul Înălţimea 

fructelor (cm) 
Diametrul 

mediu (cm) 
Greutatea 

fructelor (g) 

Lungimea 
pedunculului 

(mm) 
1. Republica 5,9 ooo 6,7 - 160,0 - 3,5 - 

2. Păstrăvioare 7,6 - 6,8 - 181,3 x 3,8 - 

3. Contesa de Paris 7,6 - 6,4 - 155,7 - 3,0 - 

4. Curé 7,3 o 7,1 xx 175,3 - 3,0 - 

5. Virgiliu Hibernal 7,5 - 6,9 x 178,3 x 4,4 x 

6. Cluj 58-8-47 9,4 xxx 5,9 ooo 140,3 ooo 2,3 o 

Media experienţei (Martor) 7,6  6,6  165,2  3,3  
DL 5%; DL 1%; DL 0,1% 0,3; 0,4; 0,6 0,3; 0,4; 0,6 12,1; 17,2; 24,9  0,9; 1,4; 2,0 

Coefic. de variabilitate (s%) 3,8 2,5 5,6 12,1 
 
Dintre genotipurile analizate, fructe piriform înalte a prezentat selecţia Cluj 

58-8-47, în timp ce Republica a avut fructe maliforme; fructele cu greutatea medie 
cea mai mare au fost cele ale soiurilor Păstrăvioare şi Virgiliu Hibernal etc. Pe 
ansamblul experienţei, înălţimea, diametrul şi greutatea fructelor au fost 
caracteristici cu o variabilitate foarte mică, doar lungimea pedunculului prezentând 
un coeficient de variabilitate ce poate fi considerat mediu. 

Între soiurile testate în privinţa comportării lor la vătămările provocate s-au 
constatat deosebiri evidente, în funcţie de particularităţile genetice ale fiecărui 
cultivar şi de interacţiunea acestora cu factorii de mediu, inclusiv cu „tratamentele” 
la care au fost supuse fructele (tabelul 2). 

Pe ansamblul experienţei se remarcă o depreciere evidentă a fructelor 
rănite în intervalul dintre 15 zile şi respectiv 30 zile de la vătămările mecanice. 
Dintre vătămările provocate, cele mai mari daune s-au înregistrat în cazul 
tăieturilor (media notelor după 30 zile fiind de 4,5 adică foarte apropiată de nota 
maximă, care ilustrează fructe total degradate, improprii consumului). Note mai 
mici, care semnifică o relativă rezistenţă a fructelor la răniri, au fost înregistrate 
pentru dăunările cauzate prin lovirea şi înţeparea fructelor. Dintre cultivarurile 
testate, doar Republica a prezentat diferenţe inferioare comparativ mediei 
experienţei, care atestă o foarte bună rezistenţă a fructelor la toate tipurile de 
vătămări mecanice. Soiurile mai sensibile, în special la lovituri şi tăieturi ale 
fructelor, au fost Păstrăvioare şi Curé. 
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Tabelul 2 
Sinteza rezultatelor obţinute pentru notele acordate după vătămarea prin 

lovirea, înţeparea şi tăierea fructelor 
Lovire, după: Înţepare, după: Tăiere, după: Nr. 

crt. Soiul 15 zile 30 zile 15 zile 30 zile 15 zile 30 zile 
1. Republica 1,0oo 2,7ooo 1,0o 2,3oo 1,7oo 3,7o 

2. Păstrăvioare 3,3x 4,7- 2,7- 4,0- 4,0xx 5,0- 
3. Contesa de Paris 2,0- 4,0- 1,7- 4,0- 2,3- 4,7- 
4. Curé 3,7xx 5,0x 3,3x 4,3- 4,0xx 5,0- 
5. Virgiliu Hibernal 1,7- 4,0- 1,7- 3,7- 2,3- 4,0- 
6. Cluj 58-8-47 2,7- 4,7- 2,3- 4,3- 3,0- 4,7- 

Media experienţei 
(Mt.) 

2,4 4,2 2,4 4,2 2,9 4,5 

DL5%; DL1%; 
DL0,1% 

0,9;1,2;1,8 0,7;1,1;1,5 1,0;1,4;2,0 0,9;1,2;1,8 0,8;1,1;1,6 0,8;1,2;1,7 

 
Tabelul 3 

Aprecierea comportării generale pe baza notelor medii la vătămările prin 
înţeparea, tăierea şi lovirea fructelor 

Media notelor şi semnificaţia diferenţelor Nr. 
crt. Soiul 15 zile 30 zile Pe ansamblul 

notărilor 
1. Republica 1,2 ooo 2,3 ooo 2,1 ooo 

2. Păstrăvioare 3,3 xx 4,1 xx 3,9 xx 

3. Contesa de Paris 2,0 o 3,6 - 3,1 - 

4. Curé 3,7 xxx 4,3 xx 4,2 xxx 

5. Virgiliu Hibernal 1,9 o 3,1 o 2,9 o 

6. Cluj 58-8-47 2,7 - 3,9 - 3,6 - 

Media experienţei (Martor) 2,5 3,6 3,3 
DL 5%; 1%; 0,1% 0,5; 0,7; 1,1 0,4; 0,6; 0,9 0,4; 0,5; 0,8 

 
Prelucrarea statistică a notelor medii pentru comportarea soiurilor pe 

ansamblu la toate vătămările provocate, confirmă buna rezistenţă a fructelor soiului 
Republica la răniri, precum şi a soiului Virgiliu Hibernal (tabelul 3); Contesa de 
Paris are fructe cu o rezistenţă superioară mediei experienţei, la 15 zile de la 
vătămare, dar nu şi după 30 de zile. La polul opus, cu fructe sensibile, au fost 
înregistrate soiurile Păstrăvioare şi Curé. 

Heritabilitatea în sens larg (H2) a caracteristicilor analizate ilustrează o 
pondere considerabilă a genotipului în exprimarea particularităţilor morfologice, de 
soi, ale fructelor (în special pentru înălţimea, diametrul, greutatea fructelor), dar şi 
a comportării fructelor la vătămare (tabelul 4). 

Rezultă că toate caracterele analizate au, cel puţin în condiţiile experienţei 
de faţă, un puternic determinism genetic, fiind puternic influenţate de genotip, şi 
într-o măsură relativ redusă, de mediu (inclusiv de „tratamentul” de vătămare 
aplicat fructelor). Considerându-se că în ereditatea caracteristicile studiate, din 
varianţa genotipică, efectele aditive joacă rolul cel mai important, se poate emite 
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ipoteza că, printr-o alegere judicioasă a genitorilor, în ameliorarea părului se pot 
obţine descendenţi care să moştenească o bună rezistenţă a fructelor la vătămările 
mecanice. Totuşi, acest deziderat apare mai greu de realizat pentru anumite tipuri 
de vătămări, cu o heritabilitate mai scăzută (ex. rezistenţa la rănirile provocate prin 
tăierea fructelor, la care H2 după 30 zile de la vătămare are valoarea de 0,595), care 
se transmit cu mai puţină fidelitate în descendenţe hibride. 

Tabelul 4 
Valorile coeficienţilor de heritabilitate în sens larg (H2) pentru caracteristicile 

studiate la cultivarurile de păr 
Caracteristicile 

fructelor 
(H2) Rezistenţa la: (H2) Rezistenţa la: (H2) 

Înălţimea fructelor 0,925 înţepături–după 15 zile 0,685 lovituri – după 15 zile 0,813 
Diametrul mare 0,769 înţepături–după 30 zile 0,688 lovituri – după 30 zile 0,795 
Diametrul mic 0,869 înţepături – medie 0,703 lovituri – medie 0,891 
Diametr. mediu 0,855 tăieturi – după 15 zile 0,838 vătămare – după 15 

zile 
0,906 

Greutatea fructelor 0,703 tăieturi – după 30 zile 0,595 vătămare – după 30 
zile 

0,894 

Lungimea 
pedunculului 

0,664 tăieturi – medie 0,799 vătămare – medie 0,929 

 
CONCLUZII 

1. Dintre soiurile de păr testate, unele s-au dovedit foarte sensibile la 
vătămări mecanice (ex. Păstrăvioare şi Curé). Soiurile Republica şi Virgiliu 
Hibernal, cu o bună rezistenţă, pot fi recomandate ca genitori în vederea obţinerii 
unor soiuri noi, la care pierderile economice datorită sensibilităţii şi perisabilităţii 
fructelor să fie diminuate. 

2. Coeficienţii de heritabilitate şi corelaţie ilustrează faptul că transmiterea 
ereditară a rezistenţei fructelor la vătămări mecanice se poate realiza cu suficientă 
fidelitate printr-o alegere judicioasă a genitorilor, iar rezistenţa perelor la rănirile 
provocate prin lovituri, înţepături şi tăieturi este strâns corelată, aşa că ameliorarea 
acestor caracteristici se poate realiza simultan. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. DATHE, BARBARA, Beschädigungsuhemfindlichkeit der Fruchtein 
michtigs zuchtziel der Apfelzüchtung, Gartenbau, Berlin, 35, 9, 1988, 275-277. 

2. SESTRAŞ, R., Ameliorarea speciilor horticole, Ed. AcademicPres, Cluj-
Napoca. 2004. 

3. SESTRAŞ, R., G. ROPAN, I. PLATON, Cercetări privind ameliorarea 
mărului pentru rezistenţa fructelor la transport şi manipulare, Lucrări ştiinţifice, 
Anul XLVII, Vol. 1 (49), Seria Horticultură, Iaşi, 2006, 49-54. 

4. SESTRAS, R., ELENA TAMAS, ADRIANA SESTRAS, Morpho-
logical and genetic peculiarities of fruits in several winter apple varieties, which 
confer resistance to damage, Agronomy Research, 4 (1), 2006, 55-62. 

 
 



 73 

REZULTATE OBŢINUTE ÎN AMELIORAREA PĂRULUI  
 LA SCDP VOINEŞTI – DÂMBOVIŢA 

 
  ANDREIEŞ NISTOR 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, România 
 
Abstract. Using the methode of sexuate hibridation inter and intraspecific, within 

the framework of Research and Development Station for fruit (tree)growing from Voineşti-
Dâmboviţa, have been obtained new sorts of pear trees. Throught the positive selection in 
the selection orchard, the testation of the new sorts obtained reserved at the selection 
through promovation in the test 2 (VAT), have been homologated (confirmed) next sorts: 
Euras, Corina and Orizont, selection 5/104-84,  it is in the under way of homologation, and 
in the test 2 there are more picks and flowers with expectations of homologation. 

Key words: Pyrus serotina, Hibridation, Testation, Homologation. 
 

INTRODUCERE 
Cultura părului în România a înregistrat un regres dramatic după anul 

1990. Practic marile livezi comerciale au dispărut, producţia de 50-60mii tone 
anual fiind obţinută în livezile de tip familial. Cauzele acestui regres sunt multiple, 
printre cele mai importante se numără lipsa condiţiilor de păstrare (depozite 
frigorifice), ambalare şi transport, atacul focului bacterian (Erwinia amylovora), al 
puricilor meliferi, în special Psylla pyricola (Först), toate grefate pe lipsa resurselor 
financiare ale producătorilor. La factorii amintiţi se adaugă şi un factor subiectiv, 
adică lipsa cunoştinţelor profesionale în domeniu ale unor producători. 

Având în vedere toate acestea, în activitatea de ameliorare a sortimentului 
la păr din SCDP voineşti, s-au fixat obiectivele menite să asigure o relansare a 
culturii acestei specii. 

Rezistenţă la rapăn (Venturia Pirina); rezistenţă sau toleranţă la infecţii cu 
Erwinia Amylovora (focul bacterian); toleranţă la atacul puricilor meliferi (Psylla 
sp.); aspectul şi gustul plăcut al fructelor; capacitate de păstrare bună; potenţial 
ridicat de producţie. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Sursele principale pentru rezistenţă la rapăn (Venturia Pirina), Psylla sp., şi 
focul bacterian, au fost câteva biotipuri cultivate cu ascendenţă în Pyrus serotina, 
provenite din Corea de Nord (Nampo). Pentru aspectul şi calitatea fructelor, sursa o 
constituie soiurile valoroase provenite din Pyrus Communis, respectiv sortimentul 
valoros european. 

Metoda de lucru a constatat în hibridare sexuată interspecifică directă şi 
reciprocă urmată de Backroos sau Backroos modificat, urmată de selecţie conform 
obiectivelor propuse. 
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Tabelul 1 
Genotipuri folosite în hibridările sexuate intra şi interspecifice 

Sursă pentru  rezistenţă/toleranţă  la Genotipul  Specia  
(Soiul /Selecţia) Rapăn Psylla sp Focul 

bacterian 

Aspect şi 
gust plăcut 

Maturare de 
consum iarna 

B.C. Pyrus serotina X 0 0 - - 
Oliver de Serres - - - 0 0 
Madame Levavasseure - - - 0 X 
Decana de iarnă  - - - X 0 
Passe Crassane  - - - X X 
Josephine de Malines - - - X X 
TN 30-44 Angers - - - X 0 
Untoasă Clairgeau 0 0 - X - 
6/101 E X 0 X 0 X 
4/33 E - - - 0 0 
Rosior Pietros  - - - 0 X 
Forellenbirne - - - 0 X 
X     Caracter cu manifestare pregnantă  
0      Caracter cu manifestare moderată 
-       Caracter cu manifestare incertă 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În F2-R1, F3-R2, urmare selecţiei efectuate (selecţie pozitivă în masă) în cei 
aproximativ 10.000 hibrizi, s-au reţinut peste 30 selecţii în testul 1 (DUS) care 
ulterior au fost trecute în testul 2 (VAT). În urma parcurgerii acestui test în cele 2 
microculturi de concurs, s-a omologat soiul Euras. 

Euras, obţinut după următoarea schemă: 
[(Pyrus serotina* x Oliver de Serres) x Decana Comisiei] x Decana de 

iarnă. 
- Pomul, are vigoare medie, unghi de ramificare relativ mic, ceace conferă 

o coroană strânsă, rodeşte predominant pe ramuri scurte, o altă particularitate, 
constă în aceia că are creşteri anuale foarte scurte iar viteza de lemnificare şi 
formare a mugurelui terminal este foarte mare. O caracteristică deosebită o prezintă 
mugurele terminal, care deşi este vegetativ formează la bază o excrescenţă 
asemănătoare cu o bursă. Nu are afinitate cu gutuiul. Potenţialul de producţie este 
de peste 30 t/ha în condiţiile plantării unui număr de 1430 pomi/ha (3,5 x 2m). 

- Fructul, mijlociu ca mărime, ovoid, de culoare verde, la maturitatea de 
consum este galben, uşor colorat în roşu deschis pe partea însorită, lenticelele 
numeroase şi mici. Pulpa semifină, fără sclereide în cei mai mulţi ani. Conţinutul în 
substanţă uscată este de 14-16%. Se păstrează bine chiar în depozite fără instalaţie 
frigorifică. Spaţiile de depozitare trebuie să fie bine dezinfectate iar umiditatea 
relativă de 85-90%. Maturitatea de consum se realizează în luna martie-prima 
decadă a lunii aprilie funcţie de temperatura din depozit. În acest stadiu pulpa 
fructului devine moale iar calităţile gustative optime. Fructul poate fi consumat 
începând din decembrie-ianuarie dar în această situaţie pulpa este crocantă. 

Se remarcă prin rezistenţă la rapăn, toleranţă la focul bacterian şi Psylla sp. 
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Prezintă un oarecare grad de rezistenţă la pătarea brună (Fabraea maculata) 
şi pătarea albă (Mcosphaerella sentina). 

Necesită cel puţin 2 tratamente pentru combaterea atacului de Psylla sp. cât 
şi pentru combaterea păduchelui din San-José. 

În noua serie hibridă  F3-R2, după anul 1989 din cei aproximativ 20.000 
hibrizi supuşi selecţiei, s-au omologat soiurile Orizont sin 81-7-4 (2/102-81) şi 
Corina (9/55-81 sin 81-28-56). 

Soiul Orizont este obţinut după schema:   
[(B.C.Pyrus serotina*x Olivier de Serres)x Olivier de Serres] x Josephine 

de Malines 
Se remarcă prin rezistenţă la rapăn, toleranţă la arsură bacteriană (Erwinia 

amylovora) şi Psylla sp. Pomul are vigoare mijlocie, rodeşte pe ramuri lungi şi 
mijlocii unghi mare de ramificare, tendinţă de degarnisire la baza ramurilor de 
semischelet şi a ramificaţiilor de Ordinul I-II, ceace presupune efectuarea unor 
tăieri mai scurte. 

Fructul sferic, uşor alungit,  mijlociu ca mărime, de culoare galbenă la  
maturitatea de consum (decembrie-februarie), gustul bun. Potenţialul de producţie 
este de 20-25 t/ha. 

Siul Corina sin 9/55 (81-28-56) a fost obţinut după următoarea schemă de 
hibridare sexuată interspecifică: 

[Passe Crassane x(B.C Pyrus serotina x Olivier de Serres) x Decana de 
iarnă] 

Pomul are  vigoare mijlocie, înfloreşte cu 2-3 zile înaintea soiului Willians, 
potenţialul de rodire este de 25–30 t/ha. Fructul tronconic, galben bronzat la 
maturitatea de consum (octombrie-decembrie), gust bun. 

Este rezistent la atacul de rapăn (Venturia pirina) şi tolerant la focul 
bacterian (Erwinia amylovora).  

În F3, printre selecţiile de perspectivă ce cumulează în acelaş genotip cea 
mai mare parte din însuşirile propuse prin obiectivele de ameliorare se remarcă: 

5/104-84 sin 84-2-93, realizat după următoarea schemă : 
[(B.C.Pyrus serotina* x Decana de iarnă) x Passe Crassane] x TN 30-44 

Angers  
Această selecţie este în curs de omologare. 
Principalele însuşiri prin care se remarcă sunt: rezistenţă la rapăn (Venturia 

pirina); toleranţă la atacul de Psylla sp.; aspectul deosebit de atractiv al fructului, 
piriform, colorat în galben şi roşu aprins pe mai mult de jumătate din fruct,  
greutatea medie a fructului este de 200 g., gustul bun; potenţial de rodire mare. 

Toate testele de rezistenţă sau toleranţă la boli şi dăunători s-au făcut în 
condiţii de neaplicare a tratamentelor fitosanitare. 

Dintre selecţiile de perspectivă imediată amintim elitele: 21/12-86, 2/8-86; 
36/17-91, ş.a. toate având fructul mijlociu spre mare, tronconic sau piriform, aspect 
plăcut, gust foarte bun, de acelaş nivel cu soiul Williams, potenţial de rodire 
superior şi afinitate cu gutuiul. 
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Alături de elitele descrise se mai află în diferite faze de testare cca.20 
genotipuri, din generaţiile 1986–1994, iar în livada de selecţie 2000-2004, circa 
1000 genotipuri. 

* Biotip cultivat, cu ascendenţă în Pyrus serotina. 
 

CONCLUZII 
- Sursele iniţiale pentru rezistenţă la rapăn (Venturia pirina), Psylla sp, 

arsură bacteriană (Erwinia amylovora) au fost biotipuri cultivate înmulţite prin 
seminţe şi având ascendenţă în Pyrus serotina, ulterior selecţii în F1 şi F2 rezultate 
în urma încrucişărilor cu soiuri europene. 

- Utilizarea la reâncrucişare a unor soiuri europene tolerante la rapăn, duce 
la creşterea procentului de descendenţi având rezistenţă la rapăn. 

- În toate cazurile observate, combinaţiile hibride interspecifice (cu Pirus 
seortina în cazul nostru) transmit în descendenţă un procent mai mare de indivizi 
cu rezistenţă la boli şi dăunători faţă de cele intraspecifice. 

- Surse importante de gene pentru gustul bun al fructelor s-au dovedit a fi 
soiurile: Josephine de Malines, Decana de iarnă, Decana Comisiei, TN 30.44 
Angers şi într-o măsură mai mică Passe Crassane, Williams, Untoasă Clairgeau. 

- Maturarea târzie a fructelor este transmisă de soiurile: Olivier de Serres, 
Passe Crassane, Decana de iarnă. 

- În cazul hibridărilor interspecifice efectuate la Voineşti, din cumulul de 
însuşiri realizat în acelaşi genotip, consistenţa pulpei şi gustul fructelor nu au atins 
valoarea soiurilor europene acceptate de către majoritatea consumatorilor. 
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SOIURI ŞI SELECŢII DE MĂR DE TIP COLUMNAR CU 
REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI CREATE ÎN ROMÂNIA 

 
MILITARU MADALINA, BRANISTE N. 

 Institutul de cercetare dezvoltare pentru pomicultura Pitesti-Maracineni, Arges, Romania 
 
Abstract. The breeding of columnar (column type with us lateral branches) apple 

cultivars (over 3,500 trees/ha) has reduced the pruning of fruiting wood and the production 
costs. With this regard in view, at the Fruit Research Institute Pitesti – Maracineni 
controlled apple (susceptible to scab) and resistant cultivars as: Priam, Florina, Pionier, Sir 
Prize and Generos have been made since 1994. Following the breeding work, Nicol, 
Colmar, Colonade, Colier, Milcov cvs. were registered. The papers describes the major 
features of trees and fruit as well as the behaviour in the orchard. 

Key words: breeding,  columnar, apple, resistant cultivars, orchard. 
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INTRODUCERE 
În prezent, cultura mărului din România este reorientată spre sectorul 

privat, unde pot fi înfiinţate plantaţii de dimensiuni mici (0,2 - 5 ha) de tip familial, 
în care se încearcă să se aplice tehnologii minime, dar eficiente, cu costuri reduse. 
În această direcţie, realizările privind îmbunătăţirea sortimentului prin crearea şi 
introducerea de soiuri cu rezistenţă genetică la rapăn contribuie la dezvoltarea unei 
pomiculturi care se doreşte a fi modernă, ecologică şi calitativ superioară celei din 
prezent. 

Promovarea în cultură a soiurilor de măr cu creştere columnară, care fac 
posibilă mărirea densităţii pomilor în plantaţii constituie o orientare nouădin 
strategia de dezvoltare sortimentală.În România, începând cu anul 1994, la 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, Argeş 
s-a iniţiat un program de ameliorare pentru introducerea  genei de rezisten ţă la 
rapăn Vf (de la soiurile Florina, Priam, Liberty, Prima, Pionier) la soiul columnar 
Mc Intosh Wijcik.  

Cercetările întreprinse s-au concretizat prin omologarea şi promovarea în 
Lista Oficială a soiurilor admise la înmulţire a două soiuri columnare autohtone cu 
rezistenţă genetică la rapăn (VfCo): NICOL şi COLMAR, ca şi a înscrierii pentru 
testare în vederea omologării a altor 3 selecţii valoroase: Colonade (Col 114), 
Colier (2/45 Col) şi Milcov (3/47 Col). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Soiurile şi selecţiile columnare cu rezistenţă Vf studiate se află în culturile 
de concurs organizate la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 
Piteşti – Mărăcineni, Argeş, România. Pomii au fost altoiţi pe portaltoiul M9, 
plantaţi la distanţa de 3,5 x 1 m şi se află în anul VII de la plantare. 

Din punct de vedere tehnologic, anual s-au aplicat 6 – 8 tratamente cu 
insecticide împotriva principalilor dăunători, fiind eliminate stropirile cu fungicide. 
Sistemul de întreţinere a solului a fost cu înierbare între rânduri şi erbicidat sau 
prăşit pe rândul de pomi pe o bandă de 50 cm. 

În lucrarea de faţă se prezintă principalele caracteristici ale pomului şi 
fructului la soiurile şi selecţiile cu rezistenţă Vf create, precum şi potenţialul 
productiv al acestora. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
NICOL (sin. H3 - COL, Piteşti) – a fost obţinut la I.C.D.P. Piteşti – 

Mărăcineni din încrucişarea soiurilor McIntosh Wijcik (Co) x Pionier (Vf), 
omologat în anul 2005, brevetat (v. 2004 – 031) ca primul soi de măr columnar 
autohton cu rezistenţă genetică la rapăn. 

Pomul este de tip columnar, de vigoare mică spre mijlocie, rodeşte din anul 
2 după plantare şi se recomandă pentru livezi superintensive, altoit pe M9, la 
distanţa de 3,5 / 1 m. 

Fructul este de mărime mijlocie (125 - 150 g), sferic - aplatizat, cu 
epiderma galbenă – verzuie acoperită în cea mai mare parte cu roşu închis. Pulpa 
este de culoare alb - verzuie, cu fermitate mijlocie, cu gust bun, suculentă, dulce 
acrişoară (tab. 1) 
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Epoca de recoltare şi consum este în acelaşi timp cu cea a soiului Pionier, 
respectiv la începutul lunii septembrie.(grafic 1) 

COLMAR (sin. COL 108 Piteşti) – a fost obţinut la I.C.D.P. Piteşti – 
Mărăcineni din încrucişarea soiurilor McIntosh Wijcik (Co) x Florina (Vf), 
omologat în anul 2006. 

Pomul este de tip columnar, de vigoare mică. Fructificarea este 
caracteristică pe ţepuşe dispuse direct pe ax, cu internodii foarte dese şi scurte. Se 
pretează la desimi de peste 3.500 pomi / ha. 

Fructul este de mărime mijlocie (125 - 150 g), conic - globulos, cu 
epiderma roşie striată. Pulpa este de culoare albă, cu fermitate mijlocie, cu gust 
bun, suculentă şi cu aromă specifică. (tabel 1) 

Epoca de recoltare este în decada a II-a a lunii septembrie. (grafic 1).  
COLONADE (sin. COL 114 Piteşti)–a fost obţinut la I.C.D.P. Piteşti – 

Mărăcineni din încrucişarea soiurilor Florina (Vf) x McIntosh Wijcik (Co), 
omologat în anul 2007. 

Pomul este de tip columnar, de vigoare mică. Fructificarea este 
caracteristică pe ţepuşe dispuse direct pe ax, cu internodii foarte dese şi scurte. 
Rodeşte din anul 2 după plantare când este altoit pe portaltoiul M9. 

Fructul este de mărime mijlocie (120 - 130 g), calibru 65-70mm, conic - 
globulos, cu epiderma roşie pe 2/3 din suprafaţa fructului. Pulpa este de culoare 
albă, cu fermitate mijlocie (tab. 1) 

Epoca de recoltare este în decada a II-a a lunii septembrie (grafic 1). 
COLIER (sin. H 2/45 COL Piteşti) – a fost obţinut la I.C.D.P. Piteşti – 

Mărăcineni din încrucişarea soiurilor Florina (Vf) x McIntosh Wijcik (Co). 
Pomul este de tip columnar, de vigoare mică, fructificare pe ţepuşe. 
Fructul este de mărime mijlocie (110 - 130 g), calibru 65 - 70mm, 

globulos, cu epiderma roşu aprins cu lenticele mari albicioase; su% = 13,8. Pulpa 
este de culoare albă, cu gust bun şi aromă specifică (tab. 1). 

Epoca de recoltare este în decada a III-a a lunii septembrie şi se păstrează 
până în martie (tab. 2) 

MILCOV (sin. H 3/47 COL Piteşti) – a fost obţinut la I.C.D.P. Piteşti – 
Mărăcineni din încrucişarea soiurilor 9/231 (Vf) x McIntosh Wijcik (Co). 

Pomul este de tip columnar, de vigoare mică.  
Tabelul 1 

Caracteristicile fructelor la soiurile de măr columnar cu rezistenţă Vf  
Caracteristicile fructului Nr. 

crt. Soiul Greutate medie (g) Formă Culoare 
1 Nicol  135 sferic-aplatizat galben cu ¾ roşu 
2 Colmar  137 conic roşu 
3 Colonade  125 conic - globulos roşu (2/3 din fruct) 
4 Colier  120 globulos roşu aprins cu lenticele 

mari albicioase 
5 Milcov  200 conic - globulos roşu costat 

 



 79 

Fructul este de mărime mare (200 g), conic globulos, scurt, costat, cu 
epiderma roşie; su% = 15,3. Pulpa este de culoare albă, cu gust bun şi fermitate 
mijlocie (tab. 1). 

Epoca de recoltare este în decada a III-a a lunii septembrie – decada I 
octombrie, cu păstrare bună a fructelor până în luna februarie (tab. 2). 

Tabelul 2 
Eşalonarea epocii de coacere şi consum la soiurile de măr columnare  

Septembrie Octombrie Noiembrie Decemb. Ianuarie Februarie Martie Soiul  I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 
Nicol X X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■           
Colmar  X X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
Colonade  X X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■            
Colier   X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Milcov    X X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
Notă: X = Maturitate de recoltare          ■  = Epoca de păstrare 

 
Calculul producţiei medii pe 4 ani consecutivi de rodire, ca şi valoarea 

indicelui de alternanţă calculat arată că deşi nivelul producţiei este diferit de la un 
an la altul, existând tendinţa de alternanţă, totuşi producţia obţinută la ha este mare 
(tab. 3). Acest lucru confirmă posibilitatea cultivării soiurilor columnare la desimi 
mari de plantare, care asigură producţii mari încă din primii ani de la plantare, 
acesta fiind şi obiectivul principal pe care cultivatorii şi-l propun la înfiinţarea unei 
livezi. 

Tabelul 3 
Producţia de fructe pe pom şi la ha la soiurile columnare rezistente 

An / kg / pom Media  
Soiul / portaltoi 

Nr. 
pomi / 

ha 2002 2003 2004 2005 Kg / 
pom T / ha 

Indicele de 
alternanţă 

(%) 
Nicol / M9 2850 21,0 17,5 15,8 11,3 16,4 46,74  9,00 
Colmar / M9 2850 8,9 21,0 17,5 15,8 15,8 45,03  5,10 
Colonade / M9 2850 2,6 41,1 10,0 29,9 20,9 59,56  49,87 
Colier / M9 2850 3,5 4,6 22,3 12,5 10,7 30,49  28,16 
Milcov / M9 2850 6,2 0,9 24,8 2,2 8,5 24,22  83,70 

 
CONCLUZII 

1. Soiurile de măr columnare cu rezistenţă Vf sunt o soluţie viabilă pentru 
livezile ecologice prin creşterea calităţii comerciale a fructelor şi reducerea poluării 
cu pesticide, în special în zonele cu precipitaţii mari şi dese în prima parte a 
perioadei de vegetaţie şi condiţii de infecţie puternică cu rapăn (Venturia 
inaequalis). 

2. Calitatea fructelor ca aspect şi mărime la toate soiurile studiate 
corespunde standardelor pieţei de consum. 

3. Soiurile columnare simplifică tehnologia de cultură şi asigură o 
producţie biologică mare, datorită desimii mari de plantare şi rezistenţei la rapăn. 
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Abstract. The almond tree is a demanded and praised species in the world, but 

also in our country, owing to its seeds core which are rich in protean substances, fats, 
carbon hydrates, vitamins etc. 

The specific climate conditions for the sandy soils in the South Oltenia are 
favorable for almond cultivation. 

The Preanîi, Primorski, Sudak, Tohani 3/7, Nikitski with late blossom varieties 
have late blossom and present a superior quality of the fruit, expressed in the content of 
seeds core and fats. 

Some varieties have a good rezistance in the repose period and even at the 
reversion temperature, such as: Nikitski with late blossom, Preanîi, Primorski, Sudak, 
Greats of steppa.  

Key words: almond, assortment, species, varieties. 
 

INTRODUCTION 
Owing to its specific characteristics such as: a low content in fertile 

elements and reduced cohesion, this type of soil (sands) demands the cultivation of 
a proper assortment of almond varieties and, at the same time, demands the 
application of agrotechnics for the varieties, according to their biological 
particularities. 

For this purpose we have been proposed the study of 10 varieties, from 
among we would remark the most precocious, most productive and with the best 
rezistance of frost, disease and pest. 
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MATERIALS AND METHODS 
The experiment was placed in Tâmbureşti area, where it is located the most 

important sandy soils areas in the South Oltenia. In this zone the sand hills are 
rounded and in some areas, the surface is lightly unevenly. 

With a view to establishing the agrobiological characteristics of the 
varieties cultivated on sands, which leads to specification of the proper assortment 
for this area, we establish the following objectives: 
§ To examine the growth process of the varieties; 
§ To examine the fructification process of the varieties; 
§ To examine the frost rezistance of the studied varieties; 
§ To examine the precocity and productivity of the varieties; 
§ To examine the rezistance of diseases and specific pests for the varieties. 

The studied almond varieties on sands were as follows: Nikitski with late 
blossom, Nikitski 62, Preanîi, Primorski, Sudak, De Ialta, Tohani 3/7, Ardechoisse, 
Greats of steppa and YxL. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The start in vegetation, marked by the blowing out of the gemmas, takes 
place in the first decade or in the third decade of March, depending on the climate 
conditions. Among the studied varieties, some have an early start: Greats of steppa, 
Ardechoisse (4-24.03.). 

On the same conditions, De Ialta, Primorski, Nikitski with late blossom 
varieties achieve a late start in vegetation, with 4-5 days delay, in comparison with 
the first varieties. 

Depending on the same factor, temperature, at 22-28 days take place the 
start of intensive growth of the offsprings, firstly for the Ardechoisse, Greats of 
steppa varieties. 

As regards the sum of vegetation growth, in the 7th year from planting it 
was recorded an average of 130.8 metres per tree. It is to be remarked that the 
Sudak, Nikitski with late blossom, Tohani 3/7 varieties have significant growth in 
all of the experimental years. 

An important growth in height it was realized by the Sudak, Tohani 3/7 
varieties: in the 7th  year they exceeded 3 metres in height. 

A lower height have Nikitski 62, De Ialta varieties (2.4 and 2.36 metres per 
tree). 

The Greats of steppa, YxL, Sudak varieties have a compact top crown 
(2.25 – 2.60 metres per tree), so these varieties permit a shorter planting distance. 

A great efficiency in thickness growth it was noticed at Sudak, Nikitski 
with late blossom, Nikitski 62 (98.0; 94.0; 92.0 mm per tree). 

The start of blossom is in between 22.03. – 12.04.; this phenological phase 
opens with Greats of steppa variety. 

De Ialta, Primorski, Nikitski with late blossom varieties produce a late 
blossom, following the first ones with 4-6 days delay. 
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The fruit ripening takes place generally in the third decade of August, but 
mainly in September. It is to be noticed: Ardechoisse, Preanîi varieties (24 – 
28.06.; 6 – 12.09.) 

A good rezistance of Corineum beyjerinki have: Ardechoisse, YxL, Tohani 
3/7, Primorski, Sudak varieties.   

At the reverse temperature of -1.3oC, in April, it was noticed a very good 
rezistance from the varieties with late blossom (Greats of steppa, De Ialta). 

The fact that, in the 7th year from planting, it was obtained an average yield 
of 7.8 Kg per tree in endocarp, proves the favourability of this area for the culture 
of the almond tree. 

Significant values, over 3000 – 4000 Kg per ha of fruit in endocarp, 
produce the Nikitski late in blossom, Primorski, Sudak, Tohani 3/7 varieties. 

An important weight rating it was emphasized to Greats of steppa and 
Nikitski with late blossom varieties (7.9; 6.8), (table 1). 

Table 1 
The main physical and chemical features of the almond fruit for several 

almond assortment 
The content 

The variety I.M. I.G. Core 
seeds  

% 

Fatty 
matters % 

The endocarp frailty 

Nikitski with late 
blossom 28.5 6.8 45.1 58.0 Thick, fragile 

Nikitski 62 26.4 5.4 46.8 56.2 Thick, fragile 
Preanîi 26.8 2.5 51.5 58.0 Thin, fragile 

Primorski 26.9 3.4 51.4 58.2 Thin, fragile 
Sudak 25.8 5.1 30.6 56.0 Thick, strong 

De Ialta 27.4 4.2 39.0 56.9 Thick, fragile 
Tohani 3/7 24.8 3.2 29.4 48.0 Thick, strong 

Ardechoisse 28.4 2.6 51.0 53.0 Thin, fragile 
YxL 29.2 6.0 46.0 55.0 Mid thick, fragile 

Greats of Steppa 33.1 7.9 29.6 58.0 Very thick, fragile 
 
The content of core seeds varying in between 20.5% – 51.5%; the Preanîi, 

Primorski, Ardechoisse varieties, followed by Nikitski have an important 
percentage of core seeds. 

Analysing all these aspects of the matter, it results the different 
characteristics of growing and fructification for several almond tree varieties, on 
sands, and the necessity of applying differentiated agrotechnics. 

 
CONCLUSION 

1. The specific climate conditions for the sands in South Oltenia (Romania) 
are proper for the cultivation of almond tree species. 

2. Some varieties develop a good rezistance during the repose period and 
even at the reversion temperature: Nikitski with late blossom, Preanîi, Primorski, 
Sudak, Greats of steppa. 
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3. The following varieties could be remarked for the expansion in this area: 
Preanîi, Primorski, Sudak, Nikitski with late blossom, Nikitski 62, Tohani 3/7, 
Greats of steppa. 
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Abstract. At the Research Institute for Fruit Growing Pitesti – Maracineni, 

breeding studies were conducted to obtain plum cultivars to be used both for fresh 
marketing and processing (dehydrated or jelly) as well. The study was done of 260 
genotypes. After the study only 15 genotypes was selected to be dehydrated, with high 
content in dry matter and mineral composition. For the dehydrated plums, the genotypes 
have a smaller pit, freestone, a low malic acid content and a high sugars content as well as 
over 15% dry weight. The plums minerals are benefic to our body because the phosphorous 
is involved in the glucides metabolism, K stimulates the process of certain enzymes and Ca 
is the major component for the bones. Vitamin C contained in plums is important for the 
cell respiration process having at the some time an antihemorrhagic, antioxidant and 
antiinfection action.  

Key words: Prunus domestica L., cultivars, fruit quality, dehydration. 
 

INTRODUCERE 
În ultima perioadă s-a constatat un progres important în ameliorarea 

sâmburoaselor cu privire la obţinerea de soiuri noi, adaptabile la orice condiţii 
climatice şi virotice cu fructe de calitate superioară, pretabile pentru valorificare 
diversificată – consumuri în stare proaspătă, deshidratate sau prelucrate sub formă 
de gem şi sucuri (Roman şi colab, 1995; Cociu şi colab, 1997, Duţu şi colab, 2004). 
Obiectivele acestui program au fost obţinerea unor soiuri de prun a căror fructe pot 
fi folosite atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru industrializare.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Programul de ameliorare şi selecţie a fost organizat şi condus la ICDP 
Piteşti – Mărăcineni începând cu anul 1992. Studiul s-a efectuat pe 15 hibrizi în 
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perioada 2005 - 2006. Pentru fiecare genotip s-a evaluat 100 fructe. Cercetările au 
fost focalizate în determinarea principalelor caracteristici fizice şi chimice. 
Determinările fizice s-au referit la: stabilirea culorii, a gradului de maturare, a 
greutăţii sâmburelui, coloraţia acestea la pulpa fructului şi greutatea medie. 
Determinările chimice s-au referit la: conţinutul în zahăr prin metoda Fehling, 
aciditatea tritrabilă stabilită prin utilizarea fenoftaleinei ca indicator. Potasiu şi 
calciu s-au determinat prin metoda fotometriei şi spectofotometriei. 

 
REZULTATELE ŞI DISCUŢII 

Dintre cei 15 hibrizi luaţi în studiu pentru deshidratare s-au selectat doar 
hibrizi care au avut fructele aproximativ simetrice. Culoarea pulpei la aceşti hibrizi 
este galbenă, culoarea pieliţei albastru închis şi maturitate de recoltare timpurie. În 
figurile 1 şi 2  sunt prezentate principalele elemente chimice ale hibrizilor luaţi în 
studiu. Din analiza acestor figuri se constată că mai toţi hibrizi au un conţinut în P 
între 17,10 (H 62/25) şi 20,34 (H5/1) cu excepţia H 62/30 la care acest element este 
14,17. K este cuprins între 153,18 mg (H43/18) – 240,17 (H 5/44). Cea mai mică 
valoare de 120,86 la H 62/30. 
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Figura 1. Variaţia conţinutului în potasiu (fig. 1) al fructelor (%) la 

genotipurile de prun studiate (Mărăcineni, 2005-2006) 
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Figura 2.    Figura 3. 

Variaţia conţinutului în calciu (fig. 2) şi în zaharuri totale (fig. 3) al fructelor 
(%) la genotipurile de prun studiate (Mărăcineni, 2005-2006) 
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În ceea ce priveşte conţinutul în Ca foarte important pentru păstrarea 
fermităţii fructelor s-a evidenţiat H 43/18 cu 6,36 mg %, urmat de H 21/9 cu 5,04 
%. Cel mai mic conţinut de Ca sa înregistrat în fructele H 62/30. Pentru fructele 
destinate deshidratării conţinutul fructelor în zahăr constituie un element important 
în selectarea hibrizilor, din figura 4 se poate constata că din cei 15 hibrizi studiaţi 
cel mai mic conţinut în zahăr total îl prezintă hibrizii 40/10 – 10,20%, 62/50 – 
9,77% şi 5/40 – 9,43%. Se constată că cantitatea de zahăr determinată în fructele 
este superioară soiului Piteştean luat ca martor (fig. 2).  

Aciditatea (fig.4) cea mai mare s-a determinat în fructele H 5/40 – 1,32% şi 
cea mai scăzută la H 21/44 – 0,56%. 
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Figura 4.     Figura 5. 

Variaţia acidităţii (fig. 4) fructelor (%)  şi a datei maturităţii de recoltare  
(fig. 5) a genotipurilor de prun studiate (Mărăcineni, 2005-2006) 
 
Maturitatea de recoltare a fructelor se situează pentru majoritatea hibrizilor 

luaţi în studiu în lunile iulie şi august. Hibrizii 62/25 şi H 62/30 s-au maturat 
înaintea martorului Piteştean (18.07 faţă de 20.07). Ceilalţi hibrizi s-au maturat 
după data de 20 iulie. Cel mai tardiv a fost hibridul H 8/13 care s-a maturat la data 
de 18 august. (fig. 5). 
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Figura 6.    Figura 7. 

Variaţia masei medii a unui fruct g, (fig.6) şi a procentului de sâmbure  
din greutatea fructului (fig. 7) la genotipurile de prun studiate  

(Mărăcineni, 2005-2006) 
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Greutatea medie a fructului a avut valori cuprinse între 30,64 g (H62/30)  şi 
61,68 g (H 26/86). Dintre hibrizii studiaţi s-au remarcat următorii:  H 26/84 
(61,68g), H 62/50 (60,88 g) care au depăşit martorul (Piteştean = 56,16 g), H 43/18 
şi H 21/44 care au avut fructe mari cu greutatea medie de 56,0 g şi respectiv 50,36 
g. Un număr de 6 hibrizi au avut fructe mici cu greutatea medie sub 40 g. (fig. 6). 

Procentul de sâmbure din greutatea fructului. Majoritatea hibrizilor studiaţi 
au prezentat valori ale acestui parametru sub 5%, patru dintre hibrizi având valori 
mai mici decât martorul (fig. 7). 

 
CONCLUZII 

Din studiile efectuate s-au selectat pentru calităţile lor următorii hibrizi: 
- pentru maturitate de recoltare timpurie: H 62/25 şi H 62/30; 
- pentru mărimea fructului: H 62/50, H 26/86, H 43/18 şi H 21/44; 
- pentru conţinut ridicat în zaharuri totale: H 40/10, H 67/24, H 62/50, H 

5/44, H 5/40; 
- pentru aciditate ridicată: H 5/40, H 43/18, H 26/86, H 5/44, H 8/13, H 

62/30; 
- pentru conţinut bogat în elemente minerale: H 5/1, H 5/44, H 67/24, H 

21/44, H 5/40, H 36/9, H 21/9; 
Hibridul 62/50 s-a evidenţiat nu numai prin calitatea fructului, ci şi prin 

alte caractere şi însuşiri cum ar fi productivitate şi toleranţă la PPV. 
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COMPORTAREA UNOR BIOTIPURI DE NUC DIN BANAT 
 

BLIDARIU AURELIA, DRĂGĂNESCU E.,  
IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA, MIHUŢ CASIANA 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
 

Abstract. The cultivation ofa the nut-tree is very old in our country. Thanks to it's 
ecological plasticity it is present almost everywhere.  

The nut-tree was cultivated in most cases from seeds. The multiplication from seeds 
does not provide an exact transmision of the character of the tree, so we have many biotypes. 

In this paper have been studied the morphological characteristics of the fruits from 
seven local biotypes from Banat and Geoagiu 65 specie.  

Key words: nut-tree, seeds, multiplication, biotype 
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INTRODUCERE 
În ţara noastră cultivarea pomilor şi arbuştilor fructiferi are o lungă tradiţie. 

Aceasta se oglindeşte în număr mare de soiuri locale obţinute printr-o selecţie 
empirică. 

Pentru ţara noastră nucul este cea mai valoroasă specie din grupa 
nuciferelor. Trebuie de menţionat că, în legătură cu dezvoltarea culturii nucului în 
ţara noastră, au fost preocupări destul de intense interprinse de mai multi 
cercetători: (1), (2), (3), (4), au fost desfăşurate programe de cercetare privind 
selecţia celor mai valoroase tipuri precum şi hibridări artificiale între aceste tipuri. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat asupra a 7 biotipuri de nuc si un soi Geoagiu 65 
luat ca martor. Biotipurile cercetare sunt : P 36, P 142, J 360, J 100, J 104, L 58, L 
206. iar denumirea biotipului a fost pusă  de la numele localităţilor Pădureni (P), 
Jebel (J), Limbling (L) şi numărul de casă unde a fost găsit. Pomii se găsesc răsleţi 
în gospodăriile oamenilor. 

Clima este temperată, blândă, cu temperatura medie multianuală de 
10,75°C,  suma precipitaţiilor 552 mm. 

Pe parcursul a 3 ani de studiu, au fost  abordate o serie de observaţii, 
determinări şi analize, iar în lucrarea de faţă  mă voi referi la  caracteristicile 
morfologice ale fructelor, Diametrul mare (D), diametrul mic (d), înălţimea (H), şi 
şi principalele însuşiri tehnologice ale fructelor la biotipurile de nuc din Banat. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

În decursul celor 3 ani succesivi (2004-2005-2006), sintetizând datele se 
constată că valorile celor trei  ani au variat în funcţie de biotip. De remarcat este 
faptul că dimensiunile fructelor şi greutatea au rămas practic aceleaşi în cei trei ani, 
deşi condiţiile climatice n-au fost identice. Astfel că rezultatele sunt prezentate ca 
media celor trei ani în tabelele 1,2,3. 

Tabelul 1 
Diametrul mare al fructelor (media) 

Nr. 
crt. Biotipul Media diametrului 

mare a fructelor (mm) 
% faţă de 

martor 
Diferenţa faţă de 

martor (mm) Semnificaţia 

1 P 36 31,60 87,16 -4,66 0 
2 P 142 40,08 110,56 3,83 - 
3 J 360 30,37 83,78 -5,88 0 
4 J 100 43,06 118,77 9,80 xx 
5 J 104 40,01 110,37 3,76 - 
6 L 58 41,64 114,87 5,36 x 
7 L 206  41,75 114,67 5,32 x 
8 Geoagiu 65 36,25 100,00 0,00  

 
In tabelul 1 se observă că diametrul mare al fructelor este cuprins între 

30,37 mm la biotipul J 360 şi 43,06 la biotipul J 100. Semnificaţia este distinct 
semnificativa la biotipul J 100. Diametrul mic este cuprins între 28,69 mm la 
biotipul J 360 şi 40,86 mm la biotipul J 100. Biotipul L 58 este semnificativ pozitiv 
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iar biotipul J 360 este foarte distinct negativ. Inălţimea  fructelor este cuprinsă între 
33,24 mm la biotipul P 36 şi 49,51 mm la biotipul J 100. Se observa ca biotipurile 
P 36 şi J 360 sunt foarte disting semnificativ negative.   

Tabelul 2 
Diametrul mic al fructelor (media) 

Nr. 
crt. Biotipul Media diametrului 

mare a fructelor (mm) 
% faţă de 

martor 
Diferenţa faţă de 

martor (mm) Semnificaţia 

1 P 36 29,36 84,20 -5,51 0 
2 P 142 35,91 103,00 1,05 - 
3 J 360 28,69 82,28 -6,18 000 
4 J 100 40,86 117,19 5,99 00 
5 J 104 32,20 109,57 3,34 - 
6 L 58 39,59 113,54 4,27 x 
7 L 206  35,71 102,41 0,84 - 
8 Geoagiu 65 34,87 100,00 0,00  

  
Tabelul 3 

Înălţimea fructelor (media) 
Nr. 
crt. Biotipul Media diametrului 

mare a fructelor (mm) 
% faţă de 

martor 
Diferenţa faţă de 

martor (mm) Semnificaţia 

1 P 36 33,24 71,06 -13,53 000 
2 P 142 43,15 92,27 -3,62 - 
3 J 360 33,43 71,48 -13,34 000 
4 J 100 49,51 105,87 2,74 - 
5 J 104 44,32 94,75 -2,45 - 
6 L 58 48,82 104,38 2,05 - 
7 L 206  38,51 82,34 -8,26 - 
8 Geoagiu 65 46,77 100,00 0,00  

 
Tebelul 4 

Elementele gravimetrice ale fructelor la biotipurile de nuci  media pe anii 
2004-2005-2006 

Nr. 
crt. Biotipul Greutatea medie a 

fructului g. 
Conţinutul în miez 

% 
Indicele de 

formă Observaţii 

1 P 36 12,40 38,70 117,93  
2 P 142 13,40 47,01 113,98 Protagin 
3 J 360 24,4 38,52 118,00 Homogam 
4 J 100 20,64 31,41 113,23 Homogam 
5 J 104 10,36 49,22 116,28  
6 L 58 10,16 48,22 110,04  
7 L 206  17,30 36,41 100,90  
8 Geoagiu 65 20,06 44,89 132,63 MARTOR 

 
În tabelul 4 se observă că greutatea medie a fructelor este cuprinsă între 

10,16 g la biotipul L 58 şi 24,4 g la biotipul J 360.  Conţinutul în miez  este cuprins 
între 31,41 % şi 49,22 % la biotipul  J 104. 
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Indicele de formă este cuprins între 100,9 la biotipul L 206 şi 118,0 la 
biotpul J 360 iar soiul martor Geoagiu 65  este de 132,65 (forma elipsoidala). 

Din datele obţinute se observă că fructele care au o greutate mare nu sunt 
cele mai recomandate, deoarece conţinutul în miez este scăzut. 

 
CONCLUZII 

Se stie din literatura de specialitate  ca soiurile şi biotipurile de nuci  care 
au un procent mai ridicat de miez de peste 42,5 % sunt considerate valoroase. 

Astfel din lucrarea de faţă reese  ca din cele 7 biotipuri 3 sunt valoroase 
datorită unui procent de miez de 49,22 % la biotipul J 104, 48,22 % la biotipul L 58 
şi 47,01 la biotipul P 142. Aceste biotipuri le recomandăm pentru a fi înmulţite, 
pentru zona Banatului. 

BIBLIOGRAFIE 
1. COCIU, V.  Nucul, Editura Agrosilvică, Bucureşti; 1985. 
2. DRĂGĂNESCU, E. Researches concerning the genetic variability of 

walnut (Junglas regia L.) existent in Banat, Romania, Fourt Internaţional Walnut 
Symposium, Bordeaux (France), 1999. 

3. PÎNTEA, MARIA.  Nucul. Biologia reproductivă, Chisinău 2004. 
4. ŢURCANU I., COMANICI, I. Nucul , Chişinău, 2004. 
 
 

UTILIZAREA GENOFONDULUI PĂRULUI ÎN  
AMELIORAREA SOIURILOR 

 
PASAT OLGA 

Institutul de Pomicultură 
Abstract. In the article were reflected results of investigations of biological and 

production peculiarities for growing of 138 varieties and hybrids with aim to select the best 
ones for using in the breeding. Peculiarities of blossom, tree vigor, productivity, maturity 
and quality of fruits of varieties and hybrids were estimated. As a result of investigation 10 
varieties and 7 hybrids were selected for using in the pear breeding as parental forms.  

Key words: variety, hybrid, breeding, productivity, maturity, quality, fruits. 
 

INTRODUCERE 
Soiul constituie unul din factorii principali, ce determină reuşita culturii, 

abundenţa producţiei, eficienţa ei economică. Sortimentul omologat al părului în 
ţara noastră include cele mai bune soiuri atît locale cît şi introduse. Totodată, multe 
din ele nu corespund pe deplin cerinţelor producătorilor şi consumatorilor de 
fructe. Programul de ameliorare a părului cuprinde obiective complexe, 
determinate de necesitatea rezolvării unor aspecte practice, precum: obţinerea 
soiurilor de iarnă cu calitatea superioară a fructelor, cu capacitate bună de păstrare 
şi a soiurilor de vigoare redusă cu diferite epoci de maturare, rezistente la boli şi cu 
producţie constantă.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
În calitate de obiect de cercetare au servit 138 de soiuri şi 74 de hibrizi de 

perspectivă din selecţia mondială şi autohtonă. Soiurile au fost amplasate în colecţii 
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şi microculturi de concurs pe teritoriul secţiei experimentale a I.C.P. În cercetare s-
au folosit metode de cîmp şi de laborator. Pentru soiuri au fost incluse caracterele: 
epoca de înflorire a pomilor, maturitatea perelor, habitus şi productivitatea pomilor, 
calitatea fructelor.Cercetările au fost efectuate conform metodelor indicate 
[2,4,5,6]. Datele obţinute au fost supuse prelucrării conform metodelor statistice 
[1,3]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
S-a stabilit că diversitatea soiurilor cercetate conform epocii declanşerii 

înfloritului constituie 51%. Pomii majoritatea soiurilor şi hibrizilor înfloresc în 
termeni medii. Pentru cultivarea cu succes a părului, cât şi în activitatea de 
ameliorare, o deosebită importanţă are înfloritul târziu, fapt ce permite depăşirea 
efectelor negative a îngheţurilor târzii de primăvară. Din acest punct de vedere mai 
preţioase sunt soiurile Recordistca Kostăka, Jeanne d’Arc, precum şi hibrizii 8-1-
22, 8-2-97, 8-2-111, 8-13-99.  

Aptitudinea soiurilor privind crearea livezilor intensive este determinată de 
puterea de creştere a pomilor şi mai ales volumul coroanei lor. Puterea de creştere a 
pomilor constituie una din particularităţile specifice ale soiului. Majoritatea 
soiurilor de păr se referă la grupul cu puterea de creştere moderată - înălţimea 
pomilor lor nu depăşeşte 5 m. Diversitatea genetică a soiurilor de păr după 
înălţimea pomilor constituie 55%, iar după volumul coroanei 90%. Un interes 
deosebit pentru ameliorarea soiurilor prezintă grupul de soiuri cu vigoare de 
creştere redusă şi mai ales volumul coroanei şi productivităţii lor referită la acest 
volum. Din acest grup fac parte soiurile: Mellina, Epine de Mas, Grata, Grand 
Champion, Colette, Djioma, Wilder, Douenne de Merode, Abbe Fetel, precum şi 
hibrizii 1-9-19, 3-3-45, 3-6-74, 3-6-95, 3-6-29, 3-6-34, 4-3-30, 4-6-35, 4-10-47, 6-
4-60, 8-2-85, 8-7-107, 8-16-42. 

Influienţa semnificativă asupra puterii de creştere a pomului de păr o 
exercită portaltoiul. Utilizarea gutuiului în calitate de portaltoi contribuie la 
reducerea puterii de creştere a pomilor. Datele obţinute, privind puterea de creştere, 
indică, că 74 de soiuri şi hibrizi noi (51% din cele studiate), mai mult sau mai puţin 
compatibile cu portaltoiul gutui, demonstrează o reducere reală a puterii de 
creştere. Influenţa soiului asupra înălţimii pomului la acest grup alcătuieşte 12%, 
iar influenţa portaltoiului - 47%. Cea mai bună compatibilitate au demonstrat 
soiurile Orighinalinaia, Moldavscaia Ranniaia, Recordistka Kostâka şi hibrizii 3-
12-18, 3-2-101, 8-4-103.  

Productivitatea este caracter decisiv pentru implementarea soiului în 
cultura industrială. Productivitatea pomilor variază esenţial în funcţie de 
particularităţile biologice ale soiului şi condiţiile de valorificare. Cea mai influentă 
este interacţiunea factorilor, căreia îi revine 34%. Productivitatea soiului nu poate 
fi evaluată fără a ţine cont de condiţiile anuale. Deşi, în linii generale, anii au 
acţiune neesenţială (0,3% – 1,5%) totuşi de raportul soi / an productivitatea 
depinde în primul rând. Productivitatea anuală înaltă a fost notată la soiurile: 
Avrora, Clapp’s Favourite, Orighinalinaia, Taiuşceaia letniaia şi la hibrizii 
autohtoni: 3-12-18, 4-3-30, 4-15-28, 5-11-120, 5-12-16, 8-2-97.  
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Însă, după cum s-a menţionat anterior, soiurile şi hibrizii de păr diferă 
esenţial după puterea de creştere. Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că cele 
mai productive sunt soiurile cu vigoare de creştere mică, coroană compactă şi 
volum redus. Din acest grup fac parte soiurile: Verna, Grata, Butirra di Roma, 
Colette, Abbe Fetel, Recordistca Kostăka, Williams,  Wilder, hibrizii 3-12-18, 3-2-
101, 3-3-45, 3-6-74, 3-16-8, 8-3-81, 8-2-120. 

Eficacitatea economică a soiului cît şi însemnătatea lui ca formă parentală 
depinde şi de regularitatea rodirii pomilor. În scopul alegerii soiurilor pentru 
producţie şi ca forme parentale în ameliorare este indicată folosirea indicelui 
biologic al periodicităţii de rodire. Soiurile cu rodirea asincronică a pomilor în 
livadă pot micşora mult recoltele anuale. S-a constatat, că în colecţia cercetată 
soiuri strict periodi••••cu indicatorii mai mare de 75%, nu sunt. Neregulat 
fructifică (indicatorii periodicităţii 40-75%) 22% de soiuri. Prin cea mai mare 
periodicitate s-au distins soiurile Douenne de Merode, Mellina, Beurre Hardenpont, 
Porporata, Socinaia şi hibrizii 3-6-9, 5-11-66, 6-7-7, 8-2-111, 3-2-80, 1-4-33, 8-2-
74, 11-9-11. Prin productivitate mai stabilă (indicatorii periodicităţii fructificării 
constituie până la 10%) se disting soiurile Melitopoliskaia, Clapp’s Favourite, 
Bozdurgan, Beurre Hardenpont, Verna, Orighinalinaia, Stark Broi’s new pear, 
Colette şi hibrizii – 1-9-33, 3-12-18, 7-8-20, 8-1-22, 8-13-58. 

Maturarea fructelor la soiurile de vară în condiţiile Republicii Moldova, 
începe în a doua jumătate a lunii iulie. Primele se coc fructele soiului martor 
Beurre Giffard, peste 65-76 zile după înflorit. Printre soiurile şi hibrizii studiaţi nu 
s-au notat alte soiuri, fructele cărora se maturizează mai devreme sau concomitent 
cu ale lui. 

Cea mai mare grupă o constituie soiurile cu perioada de maturizare de 
toamnă 54%. Această grupă include soiurile, care se evidenţiază după complexul 
de caractere valoroase cum ar fi soiurile Mellina, Colette, Grata şi hibrizii 3-6-95, 
4-3-30, 7-16-62, 8-3-4, 8-4-103, 8-5-3. În afară de aceasta, o parte din soiuri 16% 
se pot referi la cele timpurii de toamnă (august – septembrie). Aceste soiuri, în anii 
cu secetă pronunţată şi căldura mare în timpul verii, se maturizează în august, iar în 
anii cu veri răcoroase şi ploioase – în septembrie. Cea mai mică grupă o constituie 
soiurile cu perioada de maturizare de iarna -14%. Ele prezintă un interes deosebit 
pentru producere, deoarece pot fi păstrate o perioadă îndelungată. Din această 
grupă fac parte Beurre d’Anjou, Jeanne d’Arc, Djioma, 4-15-24, 2-7-12. 

Mărimea fructelor este unul din caracterele principale de calităţii soiului. 
Fiind în mare măsură supusă acţiunii învoielilor pedo-climaterice şi de cultivare, ea 
totuşi rămîne specifică soiului. Diversitatea soiurilor cercetate conform masei 
fructelor alcătueşte 58,2% Cea mai mare masă medie a fructelor au hibrizii 
autohtoni 2-7-12, 3-2-94, 3-16-8, 8-3-81, 8-3-100, 8-13-99 şi hibridul 11-9-10, 
obţinut la Staţiunea experimentală din Cabardino-Balcaria (Rusia), care au fructe 
de cele mai mari dimensiuni (>225 g). Pentru producere, însă, prezintă interes 
grupul de soiuri cu fructe mari şi supramijlocii (126-225 g). Deoarece majoritatea 
soiurilor se referă anume la această grupă, noi dispunem de o posibilitate largă de 
alegere. La fel, în această grupă intră soiurile şi hibrizii, care se evidenţiază printr-
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un set de caractere valoroase – Butirra di Roma, Recordistca Kostâka, Colette, 
Mellina, Wilder, Masleanaia, 3-2-101, 3-12-18, 8-2-97, 8-3-4, 8-5-3, 8-4-103. 

Aspectul atrăgător al fructelor se determină prin culoarea lor. Cele mai 
solicitate de cumpărători sunt soiurile cu culoarea acoperitoare a fructelor intensă. 
Culoare acoperitoare roz-intensă au soiurile Avrora, Augustiparon, Aromată de 
Bistriţa, Beurre d’Anjou, Patten, Clapp’s Favourite, Osenniaia Kostâka, Solanca, 
11-9-10, iar din hibrizi – 5-5-60, 3-3-45, 4-3-28, 8-4-103.  

În funcţie de complexul de indicatorii ai calităţii fructelor, sunt evidenţiate 
soiurile cu nota de degustare mai mare de 4,5 –Abbe Fetel, Dr, Jules Guyot, 
Kozerog, Masleanaia, Beurre d’Anjou, Butirra di Roma, Jeanne d’Arc, Mellina, 
Colette, Solanca, Melitopoliskaia, Recordistca Kostâka, Esperens Göte, Wilder, 
precum şi hibrizii 1-9-19, 1-9-33, 2-9-8, 3-2-94, 3-2-101, 3-6-95, 3-12-15, 3-12-18, 
4-3-30, 4-6-35, 4-15-24, 4-15-28, 5-16-80, 7-16-62, 8-1-25, 8-2-63, 8-2-74, 8-2-97, 
8-2-111, 8-3-4, 8-3-78, 8-4-103, 8-5-3, 8-6-85, 8-13-99, 8-15-90, 8-24-99. 

 
CONCLUZII  

În baza cercetărilor efectuate, pentru îmbunătăţirea sortimentului de păr şi 
ameliorare se recomandă: în procesul ameliorării să fie aplicate, în calitate de 
forme parentale următoarele soiuri şi hibrizi: 

- compacticitatea coroanei – Abbe Fetel, Kozerog, Grata, Djioma, 3-4-45, 
8-2-85; 

- înflorirea tardivă – Recordistca Kostâka, Jeanne d’Arc, 8-1-22, 8-2-97; 
- fructele mari, de calitate înaltă – Butirra di Roma, Masleanaia, Dr. Jules 

Gyuot, 3-12-18, 8-5-3, 8-4-103; 
- productivitate înaltă – Verna, Butirra di Roma, 3-3-45, 3-12-18, 8-4-103. 
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AMELIORAREA GENETICĂ A PIERSICULUI 
 

MELNICENCO LUDMILA 
Institutul de Pomicultură 

 
Abstract. In 1991 was started the new programme of the peach genetical breeding. 

As the objectives were the creating the powdery mildew resistant varieties with different 
periods of fruit maturing, high productivity and superior quality of fruits. During 1991-
1995 were effectuated the hybridizations between powdery mildew resistant variety 
Ustoicivii pozdnii (sinonim 384) and local cultivars and elites: Striat, Moldavskii joltii, 
Rubin, 7847, 7850 and foreign cultivars Redhaven, Nana, Favorita 1. From near 2000 
hybrids plants were selected 3 elites which corresponded to the objectives of the 
programme. The hybridological analysis determened the Ustoicivii pozdnii variety was a 
good stock of transmiting the resistance for povdery mildew. 

Key words: peach-tree, hybridization, local cultivars, resistance. 
 

INTRODUCERE 
Sortimentul omologat de piersic este permanent în procesul de modernizare 

pentru a satisface cerinţele consumatorului şi producătorului. Completarea 
sortimentului cu soiuri noi se execută prin testarea în condiţiile pedoclimaterice 
locale a sortimentului mondial introdus, paralel cu crearea fondului hibrid autohton, 
obţinut din încrucişări dirijate cu participarea donatorilor cu caracteristici valoroase. 

Sensibilitatea pronunţată a soiurilor omologate la boli, îndeosebi la făinare, 
contribuie la reducerea recoltelor, calităţii fructelor, agravarea stării pomilor şi 
scăderea rezistenţei la condiţiile nefavorabile de iernare.  

Pentru crearea soiurilor cu caractere necesare în 1991 s-a iniţiat un program 
de ameliorare genetică, avînd următoarele obiective: 

- productivitate şi calitate înaltă a  fructelor; 
- diferite epoci de maturare; 
- rezistenţă înaltă la făinare şi satisfăcătoare la cele mai dăunătoare boli din 

zonă. 
MATERIAL ŞI METODĂ 

În scopul realizării acestor obiective, au fost executate hibridări dirijate tip 
topcross între soiuri de diferite provenienţe. Ca genitor de bază a servit soiul 
Ustoicivîi pozdnii (sinonim 384). Pe parcurs de 25 ani el s-a apreciat ca soi tolerant 
către făinare şi înalt rezistent către boli micotice şi iernare, în combinaţie cu 
caractere nedorite, ca: pomi viguroşi, calitate a fructelor medie, epoca de maturare 
tardivă şi autosterilitate. La încrucişare au fost incluşi soiuri şi elite autohtone 
Striat, Moldavskii joltîi, Rubin, 7847, 7850 şi soiuri introduse Redhaven, Nana, 
Favorita 1.  Genitori de caracter prezentaţi pentru vigoarea redusă a pomilor au fost 
soiul pitic Nana şi pentru epoca de maturare timpurie Favorita 1. Soiurile paterne 
sunt autofertile, cu calitatea fructelor şi productivitatea înaltă  (tab.1) Hibridările 
efectuate în 1991-1995 au adus la obţinurea  peste 2 mii plante hibride.   

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza hibridologică a materialului genetic constată o diversitate 
suficientă de insuşiri şi caractere. Aceasta permite realizarea obiectivelor propuse 



 94 

în program din F1 şi selectarea donatorilor preţioşi pentru ameliorare în viitor a 
soirilor.  

Testarea fondului hibrid, privind epoca de maturare a fructelor, a evidenţiat 
variaţie în limite largi, care se  încep cu 13-15 iulie la 3-26, 3-31-1, 6-7, 6-18, 6-31-
1, 6-40, 6-48 (familia 384 x Nana) şi se finalizează cu o parte de hibrizi 
extratardivi. Pentru coacerea deplină a acestora nu sunt condiţii favorabile în 
legătură cu răcirea timpului. Condiţiile climaterice din zonă permit autentic 
cultivarea industrială a soiurilor de piersic cu termenul de recoltare nu mai tîrziu de 
a doua jumătate a linii septembrie. Conform termenului de coacere, hibrizii au fost 
repartizaţi în 5 grupe (tab.2). S-a constatat  că: 30% din hibrizi sunt cu epoca de 
coacere tardivă, 24,2% - mediu-timpurie, 19,8% - mijlocie, 13,8% - mediu-tardivă, 
8,8% - timpurie. Combinaţia 384 x Nana  a asigurat cel mai înalt procent (53%) de 
hibrizi cu maturarea fructelor timpurie. În familia 384 x Favorita 1 majoritatea 
soiurilor s-a repartizat în grupele „timpuriu-medie”. Descendenţii obţinuţi de la 
genitori cu epoca de coacere medie-tardivă nu sunt prezentaţi în grupa cu coacerea 
timpurie, cu excepţia 384 x Rubin cu 5%. Se presupune, că pentru obţinerea 
soiurilor cu epoca de coacere timpurie cele mai valoroase sunt soiurile Nana şi 
Favorita 1. 

Semnul + indică prezenţa insuşirii; - prezenţa insuţirii opuse; fără semn 
indică insuşiri de valoare medie 

Legarea fructelor la piersic este, în general, înaltă. Productivitatea pomilor 
depinde, în mare măsură, de influienţa condiţiilor nefavorabile de creştere şi, ca 
rezultat, oglindeşte gradul de rezistenţă a pomului către acestea neajunsuri. 
Majoritatea hibrizilor a manifestat productivitate înaltă. Cel mai înalt procent de 
hibrizi cu productivitate joasă s-a notat în familiile 384 x Rubin (22,9%), 384 x 
7850 (13,1%) şi 384 x Favorita 1 (11,6%). Din totalul hibrizilor neproductivi 
diferenţa între cei rezistenţi şi sensibili către boli este nesemnifacivă, respectiv 
fiind de 52,5% şi 47,5%. Din hibrizii înalt rezistenţi 48,2% au avut extrem de 
puţine fructe pe pom. Aceasta dovedeşte, că productivitatea nu  depunde numai de 
sensibilitate înaltă către cele mai dăunătoare doli din zonă, dar este favorizată şi de 
alţi factori. 

Tabelul 1 
Genitori folosiţi în programul de ameliorare 

Înalt rezistent la 
Soi, elita 

Vigoarea 
redusă a 
pomului 

Auto-
fertil 

Epoca de 
coacere 
timpurie făinare cytosporioză 

Înalt 
productiv 

Calitatea 
fructelor 

înaltă 
Ustoicivîi 
pozdnii (384) - - - + + +  

Striat  +   - + + 
Moldavskii joltîi - +   - + + 
Redhaven  +    + + 
Favorita 1  + + - - +  
Nana + +  - - - + 
Rubin  +    + + 
7847  +    + + 
7850  +   - + + 
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Tabelul 2 
Epoca de coacere a hibrizilor în combinaţiile hibride (%) 

Epoca de coacere 
Familia hibridă timpurie medie-

timpurie medie medie -
tardivă tardivă 

384 x Striat - 46,7 13,3 - 40,0 
384 x Moldavskii joltîi - 23,3 30,3 14,0 32,4 
384 x Redhaven - 35,7 35,7 7,1 21,5 
384 x Favorita 1 21,0 44,5 22,2 11,1 1,2 
384 x Nana 53,0 14,7 3,0 3,0 26,3 
384 x Rubin 5,0 5,0 5,0 37,7 47,3 
384 x 7847 - 20,7 27,0 1,6 50,7 
384 x 7850 - 28,6 20,6 27,0 23,8 

  
Din materialul supus cercetării au fost selectaţi 87 hibrizi cu calitatea 

fructelor înaltă: 21 din ei obţinuţi din încrucuşarea 384 x 7847; 17 şi 14 hibrizi, 
respectiv - din 384 x Favorita 1 şi 384 x Redhaven şi cîte 3-7 din restul familiilor 
hibride. De rezistenţă înaltă către făinare dispun 3 din 87; 12 - cu epoca de coacere 
a fructelor timpurie; 2 - înalt rezistenţi la băşicarea frunzelor şi  1 - cu epoca de 
înflorire tardivă. 

Folosirea în hibridări a soiului Ustoicivîi pozdnii  a asigurat obţinerea şi 
selectarea hibrizilor numeroşi de rezistenţă înaltă. Anii epifitotici (2002, 2004, 
2005) a demonstrat  variabilitate semnificativă privind rezistenţa către făinare.  Din 
hibrizii supuşi testării 18 manifestă toleranţă, iar în sumar cu hibrizii de  rezistenţă 
înaltă (prezenţa simptomelor minimale de atac doar pe frunze) constituie 39,3%; 
16,7% sunt sensibili. Cel mai înalt procent de hibrizi rezistenţi (50,6%) a fost 
obţinut din familia 384 x 7850. 

Variabilitatea în familiile hibride privind atacul de băşicarea frunzelor 
oscelează între 20% şi 30%. Majoritatea descendenţilor sunt sensibili la această 
maladie. Hibrizi toleranţi sau înalt rezistenţi n-au fost apreciaţi, doar 3-80-1, 17-4c, 
17-7c din familia 384 x Rubin  au confirmat rezistenţa în anii epifitotici (nota 1). 

Pe parcursul anilor 1992-2005 a fost testat comportamentul hibrizilor faţă 
de infecţia naturală cu clasterosporioză, exprimat prin simptomele manifestate pe 
frunze şi fructe. Din media anilor luaţi în studiu, majoritatea hibrizilor au avut 
simptome slabe de atac pe frunze şi doar 1,7% fiind puternic atacaţi. Atacul 
clasterosporiozei pe fructe a fost pronunţat la 44,1% de hibrizi, ce a adus la 
deminuarea semnificativă a roadei la 29 hibrizi. Analiza rezultatelor obţinute, 
privind gradul de atac a maladiei, constată că din totalul studiat, cea mai înaltă 
rezistenţă au manifestat 30 hibrizi, din care 26 aparţin familiei 384 x Rubin. În cea 
ce priveşte atacul ciuruirii frunzelor, coeficientul de variaţie în familiile hibride a 
oscelat între 20% şi 30%. De menţionat, că din totalul de hibrizi cercetaţi, doar la 
12-13, 13-1, 13-2, 13-4 s-a  constatat  rezistenţă la nivelul soiului matern.  

Ca rezultat, cercetările efectuate au permis selectarea a 3 hibrizi cu cea mai 
reuşită combinaţie a caracterilor valorase: 2-83 (384 x Redhaven), 8-82  şi  8-93 
(384 x Favorita1). 
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CONCLUZII 
Hibrizii de piersic au fost obţinuţi din hibridări dirijate  cu participarea 

soiului tolerant la făinare Ustoicivîi pozdnii, soiuri şi elite de diferită provenienţă. 
Ei oferă posibilitatea selecţiei a unor elite valoroase şi material iniţial în procesul 
continuu de ameliorare a piersicului. Din F1, conform sumei de caractere preţioase, 
au fost selectaţi 3 hibrizi de perspectivă (2-83, 8-82, 8-93) ca candidaţi la soiuri noi 
şi o grupă de hibrizi  ca genitori pentru F2. Soiul Ustoicivîi pozdnii este un 
excelent genitor pentru transmiterea rezistenţei la făinare. 
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VARIAŢIA CARACTERISTICILOR FRUCTULUI, MIEZULUI SI 
ENDOCARPULUI LA HIBRIZI  DE NUC (JUGLANS REGIA L.)  

DIN ZONA DE SUD VEST A ROMÂNIEI 
 

COSMULESCU SINA, BACIU A., GODEANU I. 
Universitatea din Craiova 

 
Abstract. In every selection programme, the optimal criterion should be identified 

as early as possible. This present study has the aim to examine the relationships between 
nut weight, height and diameter, kernel percentage, the endocarpus weight in walnut 
cultivars in South-Western Oltenia (Romania). Occurrence of high variations in the fruit 
characteristics does indicate higher potential in selecting new genotypes of material under 
study.   

Key words: walnut, variability, selection  
 

INTRODUCERE 
Crearea de noi soiuri, menţinerea şi crearea variabilitatii la nucului 

constituie un obiectiv major pentru România.  In programul de selecţie, pe lângă 
caracteristicile pomului si comportarea in ciclul anual, se urmareste si 
caracteristicile fructului (inaltimea si diametru, greutatea fructului, procentul de 
miez, grosimea endocarpului), caracteristici ce influenteaza in mare măsura 
producţia. In orice program de selecţie, criteriul optim de selecţie trebuie identificat 
timpuriu. Pentru a estima progresul intr-un ciclul de selecţie, este necesar sa se 
stabilească corelaţiile dintre trăsăturile genotipului si criteriile de selecţie. Prezentul 
studiu a avut ca scop examinarea relaţiilor dintre greutatea nucii, inaltime si 
diametru, procentul de miez, greutatea endocarpului. Cercetări similare au fost 
efectuate de Hansche si colab. (1972) la Juglans regia, Lee si colab. (1983) la 
Juglans sinensis Stromberg si colab. (1990) la Juglans major, Sharma si colab. 
(2001) la Juglans regia, etc.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate in perioada 2000-2005 la hibrizi naturali de 
nuc, proveniţi din libera polenizare a unor selecţii de nuc cu caracteristici 
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superioare. Hibrizi luaţi in studiu se afla in câmpul de selecţie al staţiunii didactice 
Banu Mărăcine si constituie sursa de gene valoroase pentru transmiterea unor 
caractere in procesul de ameliorare, cat si pentru selecţia de noi genotipuri propuse 
a fi introduse ca soiuri noi. Au fost efectuate observaţii biometrice asupra fructelor, 
determinând cele 2 diametre, greutatea fructului, greutatea miezului, procentul de 
miez, greutatea endocarpului. Datele obţinute au fost analizate statistic, folosind 
programul de analiza statistica. 

 
REZULTATE SI DISCUŢII 

Tabelul 1 prezintă valorile medii ale fructului, miezului si endocarpului, 
deviaţiile standard si valorile minime si maxime pentru caracteristicile studiate. 
Datele indica mari variaţii ale caracteristicilor fructului de la un hibrid la altul, 
diferenţa mare pentru greutatea fructului (6,80-16,70), aproape de 5 ori mai mari 
pentru greutatea miezului (1,70-8,10), de 3 ori mai mari pentru procentul de miez 
(23.6-71.7) si diferente de aproape 6 ori pentru greutatea endocarpului (2,00-
11,30). Prezenta unor astfel de variaţii mari pentru caracteristicile fructului, indica 
un potenţial ridicat in selecţia de noi genotipuri din materialul analizat.  

Pentru estimarea  dispersiei si verificarea omogenitatii indivizilor, s-a 
calculat varianta si coeficientul de variaţie pentru fiecare caracteristica fizica a 
fructului. S-a constatat ca coeficientul de variaţie este mic pentru diametrul mare si 
mic al fructului (7,69, respectiv 8,57), mediu pentru inaltimea fructului (10,99), 
greutate miez (18,16), conţinut miez (18,94) si mare pentru greutate fruct (20,04) si 
greutate endocarp (33,27) (tab. 1). 

Greutatea medie a fructului a fost in acest studiu de 10,38g. Greutatea 
medie a fructului a variat in cadrul aceluiaşi genotip de la un an la altul. O parte a 
variaţiei poate fi rezultatul fluctuaţiilor climatice anuale. Astfel, capacitatea de a 
deosebi genotipurile superioare de nuc, poate fi împiedicata de efectele variaţiilor 
climatice anuale asupra producţiei si mărimii fructului.  

Tabelul 1 
Media, abaterea standard, coeficientul de variaţie la principalele caracteristici 

fizice ale fructelor 
Nr 
crt Caracteristicile studiate Media Abaterea 

standard (s) 
Varianta 

(s2) 
Limitele 

de variaţie 
Coeficientul de 

variaţie (s%) 
1 Înălţimea fructului (mm) 35.93 3.95 15.59 28.2-49.7 10,99 
2 Diametrul mic fruct (mm) 31.38 2.69 7.23 26.2-40.6 8,57 
3 Diametrul mare fruct (mm) 30.5 2.31 5.34 25.7-36.2 7,69 
4 Greutatea fruct (g) 10.38 2.08 4.35 6.80-16.70 20.04 
5 Greutatea miez (g) 5.12 0.93 0.86 1.70-8.10 18.16 
6 Conţinut miez (%) 50.01 9.47 89.71 23.6-71.7 18.94 
7 Greutate endocarp (g) 5.26 1.75 3.05 2.00-11.3 33.7 

 
Calculând distribuţia procentuala a genotipurilor in funcţie de parametrul 

„greutatea fructului”, s-a constatat ca cea mai mare parte a genotipurilor se 
încadrează in clasa de mărime 9-10,1 (25,77%), urmata de clasa 11,2-12,3 g 
(19,59%) si 10,1-11,2 g (18,56%), ceea ce înseamnă ca 63, 92 % din genotipurile 
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studiate au greutatea fructului intre 10,1 g si 12,3 g. Valori mai mari pentru 
greutatea fructului (intre 12,3 si 16,7 g) prezintă numai 12 genotipuri (tab. 2).  

Tabelul 2 
Distribuţia procentuala a hibrizilor de nuc pentru parametrul „greutate 

fruct” si „conţinut miez” 
„Greutate fruct” „Conţinut miez” 

Clasa Frecventa 
Distribuţia 
procentuala 

(%) 
Clasa Frecventa 

Distribuţia 
procentuala 

(%) 
Pana la 6,8 g 1 1.03 Pana la 23,6 % 1 1.03 

6,8 –7,9 g 9 9.28 23,6 – 28,94 % 0 0 
7,9- 9,0 g 13 13.40 28,94 – 34,28 % 3 3.09 

9,0 –10,1 g 25 25.77 34,28 – 39,63 %  8 8.25 
10,1 – 11,2 g 18 18.56 39,63 – 44,97 % 16 16.50 
11,2 –12,3 g 19 19.59 44,97 – 50,32% 25 25.77 
12,3 – 13,4 g 6 6.18 50,32 – 55,66% 22 22.68 
13,4 – 14,5 g 1 1.04 55,66 – 61,01% 11 11.34 
14,5 – 15,6  2 2.06 61,01 – 66,35% 6 6.18 
Peste 15,6 g 3 3.09 Peste 66,35 % 5 5.1 

 
Pentru procentul de miez, distribuţia procentuala a genotipurilor se prezintă 

astfel: 25,77% au procentul de miez cuprins intre 44,97 - 50.32 %, 22,68% din 
genotipuri au conţinutul in miez cuprins intre 50,32 si 55,66%. Ponderea este 
deţinuta de genotipurile al căror conţinut in miez variază in limitele 50,32 si 
61,01 % (75% din genotipuri).  

In programul de ameliorare al speciei, creşterea cantitatii de miez constituie 
un obiectiv prioritar. Conţinutul in miez este influenţata în mare măsura de 
înaltimea, diametru si greutatea fructului. Pentru scopul selecţiei ar fi utilă o 
metoda de estimare rapida a cantitatii de miez si aceasta s-ar obţine prin 
cunoaşterea corelaţiilor ce exista intre aceste caractere.  

Tabelul 3 
Coeficienţii de corelaţie si determinare intre principalele  

caracteristici fizice ale fructelor 
Diametrul 

mare Greutate fruct Greutate miez Conţinut miez Greutate 
endocarp Caracteristicile 

fizice r R2 r R2 r R2 r R2 r R2 
Inaltime fruct  0,476 0,227 0,786 0,618 0,275 0,075 -0,637 0,406 0,793 0,628 
Diametrul mic  0,546 0,298 0,670 0,449 0,396 0,157 -0,370 0,137 0,590 0,348 
Diametrul mare - - 0,549 0,301 0,563 0,317 -0,069 0,005 0,356 0,127 
Greutate fruct  - - - - 0,558 0,312 -0,540 0,292 0,897 0,805 
Greutate miez  - - - - - - 0,352 0,124 0,135 0,018 
Conţinut miez  - - - - - - - - -0,833 0,694 

 
Cea mai mare corelaţie care implica caracteristicile miezului (pentru 

genotipurile studiate), a fost găsita intre greutatea fructului - greutatea miezului 
(r = 0,5586) si  diametrul mare (r = 0,5634), indicând faptul ca aproximativ 30% 
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din variaţia greutatii miezului ar putea fi determinata de variaţiile greutatii fructului 
(R2 = 0,3121) si a diametrului mare (R2 = 0,3175). Deşi au fost corelate 
semnificativ si alte trăsături ale nucii cu greutatea miezului, toţi coeficienţii au fost 
mai scazuti decât la greutatea fructului (tab. 3). 

Singura corelaţie superioara ce implica greutatea fructului a fost cu 
greutatea endocarpului (r = 0.8975). dintre cei 3 parametri ai mărimii fructului 
(inaltime si cele 2 diametre), diametrul mare si inaltimea fructului au fost cel mai 
bine corelate cu celelalte caracteristici fizice ale fructului. 

Dintre cei 3 parametri ai dimensiunii fructului, diametrul mare arata cel 
mai mare potenţial de selecţie in ceea ce priveşte greutatea miezului (conţinutul in 
miez). Presupunem ca corelaţia negativa dintre procentul de miez si greutatea 
fructului (r = -0,5405) ar fi o reflectare a greutatii mai mari a endocarpului, 
coeficientul de corelaţie intre greutatea fructului si greutatea endocarpului fiind 
destul de mare (r = 0,8975). Daca un singur parametru al fructului ar fi folosit drept 
criteriu de selecţie pentru imbunatatirea fructului, respectiv sporirea greutatii 
miezului, rezultatele sugerează ca acesta ar putea fi greutatea fructului sau 
diametrul mare la fructului. Rezultatele obţinute si de alţi  cercetători (Sharma si 
colab, 2001, Hansche si colab., 1972) au condus la aceleaşi concluzii si anume ca 
in programul de selecţie a unor genotipuri cu conţinut ridicat in miez, nu este 
necesar sa determinam mai multe variabile, ci doar greutatea fructului sau 
diametrul. 

CONCLUZII 
1. In programul de ameliorare al nucului, caracteristicile fructului 

constituie criterii de baza in selectarea de noi genotipuri. 
2. Prezenta de variaţii mari pentru caracteristicile fructului indica un 

potenţial ridicat in selectarea de noi genotipuri din materialul luat in studiu. 
3. Corelaţiile foarte semnificative ce implica caracteristicile miezului, au 

fost obţinute intre greutatea miezului, diametrul mare si greutatea fructului. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. COCIU, V., Soiurile noi, factor de progres in pomicultura, Editura 

Ceres- Bucuresti, 1990, pg. 192 
2. RINK, G., JOA,N HAINES, JAMES, JONES, E. Loewenstein, variation 

in nut, kernel and shell characteristics of Juglans nigra; ActaHorticulturae 442, 
ISHS 1997 

3. SHARMA, O.C., SHARMA, S.D., - Correlation between nut and kernel 
characters of persan walnut seedling trees of Garsa valley in Kullu district of 
Himachal Pradesh, Acta Horticulturae 544, ISHS 2001, 129-133 

 
 



 100 

GENITORI POTENŢIALI ÎN PROGRAMUL ROMÂNESC  
DE AMELIORARE GENETICĂ A CĂPŞUNULUI 

 
DIACONU COSMINA *, STANCIU NICOLAE**  

* Institutul de Stat Pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Bucureşti 
** Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni 

 
Abstract. An important element for strawberry culture increase, is represented by 

breeding programs, aiming to obtain new strawberry cultivars with higher agronomic 
performances. The evaluation of germplasm resources is an important step in these 
programs. 72 strawberry genotypes grown in the RIFG cultivars collection were 
investigated in 2005-2006. The major cultivars grown have changed over the years in order 
to meet quality requirements of growers, consumers and industry. We performed a re-
evaluation of a range of cultivars preserved in collection. 

Key words: evaluation, germplasm resources, strawberry, grown, cultivars. 
 

INTRODUCERE 
Pentru sortimentul actual de căpşun, caracteristică este tendinţa 

predominării soiurilor cu destinaţie determinată: pentru consum în stare proaspătă, 
prelucrare, congelare, pentru recoltarea mecanizată sau manuală, pentru cultivarea 
de tip industrial, de tip familial, în sere, etc. Obiectivul general şi continuu al 
acestui program de ameliorare este selecţia de genotipuri valoroase, caracterizate 
prin productivitate ridicată, epoci diferite de maturare şi calitate superioară a 
fructelor (Coman M., 1992). Această lucrare îşi propune să evalueze genotipurile 
existente în colecţia naţională de căpşun de la ICDP Piteşti – Mărăcineni cu scopul 
identificării unor noi surse de gene care pot fi utilizate în viitoarele lucrări de 
ameliorare. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În vederea realizării obiectivelor propuse, au fost studiate un număr de 72 

de genotipuri aparţinând speciei Fragaria x ananassa, aflate în Colecţia Naţională 
a Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni. 
Fiecare genotip din colecţie este reprezentat de 5-10 plante, având distanţa de 
plantare 90 x 30cm. 

Din punctul de vedere al originii şi zonei geografice de provenienţă, 
genotipurile existente în colecţie se grupează astfel: SUA (12), Franţa (12), Italia 
(9), Canada (7), Olanda (7), Anglia (7), Polonia (6), Romania (5), Germania (3), 
Elveţia (1), Belgia (1), Irlanda (1), Rusia (1). Observaţiile, măsurătorile şi 
determinările au fost efectuate pe fiecare soi în parte conform metodologiei 
curente, în perioada 2005-2006, după cum urmează: fenologie (înflorit, recoltare, 
etapa de maturare).   

În vederea interpretării statistice a rezultatelor, au fost calculate: media 
aritmetică, maxima, minima, în date şi în zile, precum şi amplitudinea, abaterea 
standard şi coficientul de variaţie pentru fiecare an de studiu. Calculul în zile a 
constat în transformarea datelor în număr de zile de la 1 ianuarie, pentru fiecare an 
în parte. Modul de calcul pentru determinarea coeficientului de variabilitate (s%) s-
a bazat pe metodele cunoscute (Botu I., 1997), care admit arbitrar următoarele 
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valori: 0-10% - coeficient de variaţie mic; 10-20% - coeficient de variaţie mediu; 
20-30% - coeficient de variaţie mare.   

Au fost făcute determinări aupra probelor medii de fructe. Datorită  
variabilităţii mari a  caracteristicii greutatea medie , soiurile se grupează în 5 clase 
de mărime: I (sub 8,5 g); II (8,5-10-5 g); III (10,5-15 g); IV (15-20 g); V (peste 
20g). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Variabilitatea însuşirii ,,începutul înfloritului”. Genotipurile au fost 

grupate în 5 clase de timpurietate (foarte timpurie, timpurie, mijlocie, târzie şi 
foarte târzie), cel mai mare număr de soiuri (41) fiind în clasa mijlocie, cu un 
procent de 57% din totalul genotipurilor. 

S-a constatat că în perioada de studiu (2005-2006), anul cu înflorirea cea 
mai timpurie a fost 2005, fenofaza declanşându-se la 22 aprilie cu genotipurile: 
Sweet Charlie, Sable, Timpurii de Kiev, etc, şi s-a încheiat pe 10 mai cu 
genotipurile: Rhapsody, Vikat, Winona. Pentru anul 2006, decalajul a fost de 
numai 3 zile, fenofaza demarând cu aceleaşi soiuri. 

În intervalul de timp luat în studiu (tab. 1), coeficientul de variaţie (s%) are 
valori cuprinse între 3,25 şi 3,44, ceea ce denotă o variaţie mică. În general, 
caracterele care prezintă un coeficient de variaţie mic, au posibilitatea transmiterii 
lor la descendenţi şi consolidarea lor (Cociu V., Oprea Şt., 1989). 

Pentru ameliorare interesează sursele de gene îndeosebi pentru 
timpurietatea dar şi pentru tardivitatea înfloririi: cele mai timpurii, înregistrând 
între 112 şi 116 zile de la 1 ianuarie pentru declanşarea fenofazei înfloritului, sunt 
genotipurile: Sweet Charlie, Brighton, Sable, Timpurii de Kiev, Calypso, Honeoye, 
Papa Lange , Premial; cele mai tardive, necesitând 126-130 de zile de la 1 ianuarie 
pentru declanşarea înfloritului, sunt genotipurile: Bounty, Darsidor, Lateglow, 
Marmolada*Onebor, Filon, Rhapsody, Symphony, Vikat. 

Data medie a începutului înfloritului în perioada 2005-2006 este 23 aprilie, 
care poate fi considerată dată reper pentru înflorirea căpşunului în zona Piteşti. 

Tabelul 1 
Variabilitatea însuşirii ,,începutul înfloritului” 

Valoarea statistică/Anii 2005 2006 x 
Media aritmetică 
- în date 
- în zile 

 
2.05 
122 

 
4.05 
124 

 
3.05 
123 

Maxima 
- în date 
- în zile 

 
10.05 
130 

 
10.05 
130 

 
10.05 
130 

Minima 
- în date 
- în zile 

 
22.04 
112 

 
25.04 
115 

 
23.04 
113 

Amplitudinea 18 15 17 
Abaterea standard 4,15 4,01 4,1 
Coeficientul de variaţie (s %) 3,44 3,25 3,34 
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Variabilitatea însuşirii ,,maturitatea de recoltare”. Chiar dacă pentru 
acelaşi genotip data coacerii fructelor variază de la un an la altul, în funcţie de 
evoluţia anului climatic, în fiecare an genotipurile prezintă o anumită eşalonare în 
coacere, care se menţine an de an. Data maturării fructelor cea mai timpurie s-a 
înregistrat la 22 mai în anul 2005, iar cea mai târzie, la 10 iunie, amplitudinea fiind 
de 19 zile. 

Tabelul 2 
Gruparea genotipurilor în funcţie de maturitatea de recoltare 

Grupa Soiuri etalon Nr. 
soiuri % 

I – foarte timpurie Sweet Charlie, Premial, Sable, Timpurii de Kiev 4 5,5 
II – timpurie Alba, Midland, Cabot, Coral, Gariguette, Tango 12 16,7 

III – mijlocie Bounty. Cambridge F., Cigaline, Douglas, Onda, 
Raurica, Real, Tenira 

41 57 

IV – târzie Benton, Darsidor, Idea, Lateglow, Pandora, Veeglow 11 15,3 

V – foarte târzie Filon, Rhapsody, Vikat, Winona 4 5,5 

  72 100% 
 
Având în vedere că pentru programul de ameliorare interesează îndeosebi 

cele două extreme (Tabel 2), adică obţinerea de genotipuri cu epocă de coacere 
foarte timpurie şi respectiv foarte târzie (sortimentul fiind încă sărac în soiuri 
valoroase pentru aceste două epoci), se pot folosi ca surse de gene următoarele 
genotipuri: 

- pentru timpurietate: Sweet Charlie, Sable, Premial, Timpurii de Kiev, 
Cabot, Coral; 

- pentru tardivitate: Filon, Rhapsody, Vikat, Winona. 
Variabilitatea însuşirii ,,mărimea fructului”. Pentru programele de 

ameliorare interesează cu precădere genotipurile cu fructe mari şi foarte mari. 
Greutatea medie a fructului permite gruparea genotipurilor studiate în 5 clase, în 
funcţie de încadrarea în limitele de greutate ale claselor (tab. 3). 

Tabelul 3    
Gruparea genotipurilor în funcţie de mărimea fructului 

Grupa Mărimea 
fructului Soiuri etalon Nr. 

soiuri % 

I –( < 8,5 g) Foarte mic Timpurii de Kiev, Tango, Papa Lange, 
Robinson, Eva M. 

7 9,7 

II–(8,5–0,5g) Mic Gorella, Brio, Bounty, Rabunda, Pandora,  8 11,1 
III–(10,5–5g) Mijlociu Cabot, Douglas, Cifrance, Hood, Honeoye, 

Nike, Benton, Lateglow 
23 32 

IV–(15– 20 g) Mare Premial, Coral, Camarosa, Idea, Elsanta, 
M*Onebor, Mira, Magic 

31 43,1 

V – ( > 20 g) Foarte mare Miss, Queen Elisa, Elkat 3 4,1 
   72 100% 
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S-a constatat că ponderea cea mai mare o au soiurile  cu fructe având 
greutatea medie între 15-20 g, 31 la număr, ceea ce reprezintă un procent de 43,1% 
din totalul genotipurilor, urmate de cele având o greutate a fructului cuprinsă între 
10,5-15 g, reprezentând 32%. din total. Cea mai mare greutate a fructelor s-a 
înregistrat la soiurile: Coral (17,5 g), Aga (19 g), Elsanta (18 g), Cambridge 
Favourite (17,5 g),  Magic (20 g), Mira (18,5 g), M*Onebor (17,7 g), Miss ( 23 g), 
Queen Elisa (23,5 g), Darsidor (18 g), Elkat (20,5 g), Idea (17,2 g).  

Ca potenţiale surse de gene pentru programele româneşti de ameliorare 
privind greutatea fructului, asociată şi cu alte caractere pozitive (fermitatea mare a 
fructului), menţionăm soiurile: Ciflorette, Cireine, Mira, Onda, Raurica, Idea, 
Vikat, Queen Elisa, Camarosa, M*Onebor, Miss, Elkat, Elsanta, Darsidor, Aga. 

 
CONCLUZII 

Observaţiile şi determinările efectuate pe parcursul celor doi ani, au scos în 
evidenţă genitori potenţiali pentru realizarea obiectivelor din programul de 
ameliorare genetică a căpşunului: pentru înflorire timpurie: Sweet Charlie, 
Brighton, Sable, Timpurii de Kiev, Calypso, Honeoye, Papa Lange, Premial; pentru 
înflorire tardivă: Bounty, Darsidor, Lateglow, Marmolada* Onebor, Filon, 
Rhapsody, Symphony, Vikat. 

În ceea ce priveşte caracteristica „maturitatea de recoltare”, se pot folosi ca 
surse de gene următoarele genotipuri: pentru timpurietate: Sweet Charlie, Sable, 
Premial, Timpurii de Kiev, Sable, Cabot; pentru tardivitate: Filon, Rhapsody, 
Vikat, Winona., Symphony, Darsidor. 

Ca potenţiale surse de gene privind greutatea fructului, menţionăm 
genotipurile: Ciflorette, Cireine, Mira, Onda, Raurica, Idea, Vikat, Queen Elisa, 
Camarosa, M*Onebor, Miss, Darsidor, Elkat, Elsanta, Aga. 
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CERCETĂRI PRIVIND TRANSMITEREA ÎN DESCENDENŢĂ A 
UNOR CARACTERE POMOLOGICE LA SPECIA MĂR  
 

UNCHEAŞU GABRIELA 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, Dâmboviţa-Romania 

 
Abstract. Betwen 1990-1998 over 521 hylirds from 5 hibrid combinations, were 

obtained and evaluated in our selections fields. The female parents were: Florina; McFree 
and as paternal genitors were: Prima; Voinea, Florina and Golden Delicious. Beside of all 
genitors used were higle vigour, our observations showed that 50% of the hybrids have, 
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„medium vigour”. Regarding the „scab resistance” our observations revealed this trait for 
100% (RxR) combinations type and 80,3% (RxS) combinations type. „The fruit size” was 
very variable: 40,8-53,7% medium size and big fruits on an equality with smalle fruits. 

Key words: hybrid, female parents, paternal genitors, scab resistance, fruit size. 
   

INTRODUCERE 
Soiurile de măr nou create trebuie să satisfacă cerinţele de producţie 

(vigoare de creştere redusă, precocitate, productivitate, rezistenţă la boli), dar şi 
calitatea superioară a fructelor ce trebuie să fie în concordanţă cu gustul 
consumatorilor în continuă schimbare. 

Cercetările efectuate de M. Ardelean, R. Săstras, V. Ghidra (1990); 
V. Bucarciuc (1991), J. Blazek (1992) au scos în evidenţă unele aspecte ale 
transmiterii în descendenţă a caracterelor menţionate mai sus. 

Cercetări în acest sens s-au efectuat şi la SCDP Voineşti, în perioada 1990 
– 1998 având ca obiectiv prioritar transmiterea în descendenţă a caracterelor 
pomologice: vigoare de creştere a pomilor, rezistenţă la boli, mărimea fructelor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

S-au studiat 521 hibrizi obţinuţi din 5 combinaţii hibride având ca genitori 
materni soiurile: Florina şi McFree, iar ca genitori paterni soiurile: Prima, Voinea, 
Florina, Golden Delicious. 

Cele 5 combinaţii au constituit variantele experienţei. 
Numărul de indivizi luaţi în studiu în cadrul fiecărei combinaţii a fost 

variabil, oscilând  între 76-154 genotipuri. Distanţele de plantare în livada de secţie 
au fost de 4/m. 

Tehnologia aplicată a fost cea specifică livezilor de selecţie, cu 
particularitatea că nu s-au aplicat tratamente fitosanitare cu fungicide ci doar 5-7 
tratamente cu insecticide. Metoda de lucru folosită a fost selecţia individuală 
pozitivă. 

Pentru determinarea vigorii de creştere s-au luat în calcul înălţimea pomilor 
exprimată în m şi suprafaţa secţiunii trunchiului exprimată în cm2, hibrizii fiind 
repartizaţi în 3 grupe: mică; medie; mare. 

Comportarea hibrizilor de măr, la atacul de rapăn şi făinare s-a făcut prin 
observarea frecvenţei şi intensităţii atacului, iar sistemul de notare s-a adaptat după 
Shay şi Hough (1953). 

Mărimea fructelor a fost stabilită în funcţie de greutatea medie a acestora, 
gruparea făcându-se în 3 categorii: fructe mici; mijlocii; mari, (V.Cociu, St.Oprea, 
1989). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII  
Vigoarea de creştere a pomilor este un  factor important în stabilirea unor 

aspecte ale tehnologiei de cultură: distanţe de plantare, portaltoi, formă de coroană, 
tip de tăiere, număr de pomi/ha (tab. 1, 2). 

Deşi genitorii utilizaţi au fost de vigoare mare sau medie, în cazul tuturor 
combinaţiilor cel mai mare procent de hibrizi (peste 50%) se încadrează în grupa de 
vigoare medie atât în ceea ce priveşte înălţimea pomilor cât şi suprafaţa secţiunii 
trunchiului. 
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Tabelul 1 
Înălţimea hibrizilor de măr, obţinuţi din 5 combinaţii hibride,  

după 7 ani de la plantare în livada de selecţie 
Grupa hibrizilor după vigoare 

Mică 
3,5m 

Medie 
3,5m-4,5m 

Mare 
>4,5m 

Nr 
crt Combinaţia Vigoarea 

genitorilor 

Total 
hibrizi 
luaţi în 
studiu Nr. % Nr. % Nr. % 

1 Florina x Prima  Mare  87 6 6,9 51 58,6 30 34,4 
2 Florina x Voinea Mare  76 4 5,3 64 84,2 8 10,5 
3 MecFree x Florina Medie – mare  128 4 3,1 103 80,5 21 16,4 
4 MecFree x Voinea Medie – mare  154 25 16,2 100 64,9 29 18,8 
5 McFree x Golden del. Medie  76 6 7,9 56 73,7 14 18,4 
 Total   521 45 8,6 374 71,8 102 19,6 

 
Tabelul 2 

Gruparea hibrizilor de măr, în funcţie de suprafaţa secţiunii transversale a 
trunchiului (pomi în vârstă de 7 ani) 

Suprafaţa secţiunii transversale (cm2) 
Mică (mai 
mică de 
38,5cm2) 

Medie (38,5-
78,5 cm2) 

Mare  (peste 
78,5cm2) 

Nr 
crt Combinaţia Vigoarea 

genitorilor 

Total 
hibrizi 
luaţi în 
studiu Nr. % Nr. % Nr. % 

1 Florina x Prima  Mare  87 10 11,5 59 67,8 18 20,7 
2 Florina x Voinea Mare  76 22 28,9 48 63,2 6 7,9 
3 McFree x Florina Medie – 

mare  128 15 11,7 108 88,4 5 3,0 

4 McFree x Voinea Medie – 
mare  154 30 19,5 117 76,0 7 4,5 

5 McFree x Golden 
del. 

Medie  76 33 43,4 38 50,0 5 8,6 

 Total   521 154 29,5 326 62,6 41 7,9 
 
În livada de selecţie la combinaţiile în care ambii genitori sunt purtători ai 

genei de rezistenţă Vf, această însuşire a fost transmisă la descendenţi în procent de 
100%, iar la combinaţiile în care unul din genitori este purtător al genei Vf, 
rezistenţa s-a transmis în procent de 80,3% - (tab.3). 

Tabelul 3 
Comportarea la boli în livada de selecţie a hibrizilor de măr proveniţi din 5 

combinaţii hibride 
Rapăn Făinare Nr 

crt Combinaţia Nr. hibrizi 
observaţi Nr. hibrizi 

atacaţi % Nr. hibrizi 
atacaţi % 

1 Florina x Prima  87 0 0 69 79,3 
2 Florina x Voinea 76 0 0 60 78,9 
3 McFree x Florina 128 0 0 116 90,6 
4 McFree x Voinea 154 0 0 133 86,3 
5 McFree x Golden del. 76 15 19,7 56 73,7 
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Referitor la transmiterea în descendenţă a rezistenţei la făinare, trebuie avut 
în vedere că nici unul dintre genitori nu a deţinut o genă specifică acestui agent 
patogen, astfel că hibrizii nu au prezentat imunitate de câmp la făinare ci numai o 
rezistenţă sporită. 

Procentul de indivizi (tab.4) cu fructe mici (sub 85g) a oscilat între 18,3% 
la combinaţia McFree x Voinea şi 32,7% la combinaţia McFree x Golden 
Delicious, celelalte combinaţii prezentând descendenţi cu fructe mici în procent de 
24,2 – 25%; numărul indivizilor cu fructe mijlocii a oscilat între 40,8% (McFree x 
Golden Delicious) şi 53,7% (McFree x Florina) 

Tabelul 4 
Mărimea fructelor la hibrizii de măr proveniţi din 5 combinaţii hibride 

Din care pe categorii de mărime 
Mică <85 g Medie 85-126 Mare > 125g 

Nr 
crt Combinaţia 

Nr. 
hibrizi 
studiaţi  Nr.  % Nr.  % Nr.  % 

1 Florina x Prima  64 16 25,0 30 46,9 18 28,1 
2 Florina x Voinea 33 8 24,2 17 51,6 8 24,2 
3 McFree x Florina 68 17 24,6 37 53,7 15 21,7 
4 McFree x Voinea 99 17 18,3 42 45,1 34 36,6 
5 McFree x Golden del. 49 16 32,7 20 40,8 13 26,5 

 
În cadrul fiecărei combinaţii există un număr însemnat de indivizi cu fructe 

mari (21,7 la combinaţia McFree x Florina şi 36,6% la combinaţia McFree x 
Voinea), ce prezintă importanţă în procesul de creere. 

Variabilitatea mare a caracterului „Mărimea fructelor” oferă perspectiva 
unor selecţii eficiente pentru indivizii cu fructe mari şi chiar foarte mari. Nu trebuie 
neglijaţi nici indivizi cu fructe de mărime mijlocie dar cu rezistenţă genetică 
pronunţată, deoarece prin altoire pe diverşi portaltoi pot forma fructe mai mari 
decât cele ale individului pe rădăcini proprii. 

 
CONCLUZII 

Studiul privind transmiterea unor caractere pomologice la hibrizii de măr, 
în livada de selecţie scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

1. Deşi genitorii utilizaţi în cele 5 combinaţii au fost de vigoare mare, în 
descendenţă s-a obţinut peste 50% hibrizi de vigoare medie.  

2. În condiţii de presiune puternică a agentului patogen, rezistenţa la rapăn 
s-a transmis în proporţie de 100% în cazul combinaţiilor de tipul RxR şi 80,3% în 
cazul combinaţiei de tipul RxS.  

3. Nici unul dintre hibrizi nu a prezentat imunitate de câmp la făinare, ci 
numai o rezistenţă sporită.  

4. În cea ce priveşte transmiterea în descendenţă a mărimii fructului se 
constată o mare variabilitate, însă majoritatea descendenţilor prezintă fructe de 
mărime mijlocie în proporţie de 40,8 – 53,7% şi în proporţii aproape egale  fructe 
din categoria mică şi mare (18,4% - 36.6%). 
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CONTRIBUŢIA STAŢIUNII POMICOLE VOINEŞTI LA CREAREA 
ŞI PROMOVAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SOIURI DE MĂR CU 

REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI 
 

UNCHEAŞU GABRIELA 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, Dâmboviţa-Romania 

 
Abstract. Scab resistance breeding program was carried on 1952-2006, including 

a lot of speciens and genotypes: 10 Malus species; 5 F1 selections; 33 F2 selections,  37 F3 
selections, and over 50 commercially varieties. It was obtained 1038 hybrid combinations: 
15 for F1; 13 for F2; 290 for F3; 196 for F4 and 524 F5 combinations. In the greenhouse or 
in the hybrids nurcery,  over 210.000 seedllings F1–F5 were evaluated, while 73222 apple 
hybrids were studied in the selection orchard. It was promoted in test 2, 242 promising 
selections (F3–F5), five of them becouing new valuable varieties: Pionier; Voinea, 
Generos, Ciprian and Luca – very good commercially qualities; higle productivity; higle 
diseases resistance, similar to other new varieties obtained in the world.    

Key words: breeding program, hybrids nurcery, selection orchard. 
 

INTRODUCERE 
Activitatea de creere de noi soiuri de măr a debutat încă din anul 1950 şi a 

urmat 2 căi distincte: 
1. Obţinerea de noi soiuri de măr superioare calitativ celor existente în 

cultură; 
2. Obţinerea de soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli (rapăn - Venturia 

inaequalis) şi făinare (Podosphaera leucotricha). 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul biologic folosit iniţial, pentru determinarea generaţiei F1 l-a 

constituit 10 specii de Malus: M.silvestris; M.scheideckeri; M. Zumi; M prunifolia; 
M toringp; M.kaido; M. Coronaria; M.floribunda (alta decţt M.floribunda 821); 
M.purpurea; M.purpurea pumila. Genitorii donatori de calitate, utilizaţi în F1 au 
fost soiuri Jonathan şi Parmain d'or, pt. F2 s-au utilizat soiurile Jonathan, Winter 
banana şi Starking, iar în generaţiile următoare s-au introdus numeroade alte soiuri. 
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Începând cu anul 1970 a fost utilizată o nouă sursă de rezistenţă M 
floribunda 821 încorporată în soiurile: Prima, Priam, Liberty, Sir Prize, McFree, 
Florina, etc., iar în 1980 Luca Şerboiu introducea în fondul de germoplasmă o altă 
sursă de rezistenţă: M micromalus imcorporată în 3 genotipuri F2, 2 genotipuri 
[Jonared x (Wolf river x M.micromalus)] şi 1 genotip [Ionared x (Wolf river x 
M.micromalus) x Delicious].  

Metodele folosite în acest scop au fost iniţial hibridarea interspecifică şi 
ulterior back-cross-ul modificat. Infecţiile artificiale şi selecţia în masă pozitivă în 
toate stadiile de dezvoltare a hibrizilor au fost metode de lucru în testul 1. Metodele 
specifice culturilor de concurs au fost utilizate în testul 2 al procesului de creere. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Programul de hibridări efectuat la Staţiunea Voineşti însumează un număr 
mare de combinaţii genomale ce au dat posibilitatea obţinerii unui bogat şi variat 
material de ameliorare care include: 

a) Hibridări interspecifice efectuate cu surse proprii: În perioada 1952-
1986, hibridările efectuate cu surse proprii înglobează 471 combinaţii hibride 
interspecifice F1 – F4, evaluarea în seră a circa 70mii puieţi, evaluarea în livadă de 
selecţie a 32160 hibrizi interspecifici F1 – F4, din care 75 selecţii F1-F3 s-au 
utilizat pentru obţinerea genotipurilor următoare (F2 – F4); 10 selecţii F3 şi 2 
selecţii F4 s-au promovat în testul 2 şi s-a introdus în producţie 1 soi de măr 
rezistent la boli, omologat în 1987, soiul Generos (tab. 1). 

Tabelul 1 
Sinteza hibridărilor efectuate la staţiunea Voineşti cu surse proprii de 

rezistenţă Voineşti 1952-1987 
Nr. selecţii promovate Generaţia 

hibridă 
Nr.combin.hib
ride efectuate 

Nr.hibrizi obţ. 
în fiecare gene în generaţia 

următoare în testul 2 Soiuri omologate 

F.1 15 36 5 -  
F.2 13 3344 33 -  
F.3 290 24740 37 10 1 (Generos) 
F.4 153 4040 - 2  
TOTAL 471 32160 75 12  

 
b) Hibridări interspecifice cu gena de rezistenţă Vf (M.floribunda 821). 
Începând cu anul 1970 s-a utilizat o nouă sursă de rezistenţă, gena Vf  

(provenită de la M.floribunda 821) şi încorpărată în soiurile Prima, Priam, Florina, 
Liberty, Sir Prize, McFree, Priscilla, etc. 

În perioada 1970-2006 au fost utilizate în hibridări 22 genotipuri purtătoare 
ale genei Vf, efectuându-se un număr de 524 combinaţii, au fost sau sunt în curs de 
evaluare în livada de selecţie 26.832 hibrizi, selecţionate şi promovate în testul 2, 
218 selecţii de perspectivă. 

c) Utilizarea genei de rezistenţă M.micromalus. 
Pentru obţinerea generaţiei F3 s-au efectuat 43 combinaţii, s-au evaluat sau 

sunt în curs de evaluare 4399 hibrizi şi au fost identificate 10 selecţii de perspectivă 
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din care 6 selecţii de perspectivă cu fructul tip Golden Delicious au fost promovate 
în testul 2. 

Tabelul 2 
Combinaţii hibride efectuate prin utilizarea genei de rezistenţă 

M.micromalus; Voineşti 1980 – 2006 
Nr 
crt Genotipuri utilizate în hibridări 

Nr. 
combinaţii 
efectuate 

Nr. flori 
poleni-

zate 

Seminţe 
hibride 
obţinute 

Hibrizi în 
livada de 
selecţie. 

Selecţii 
promovate 
în testul 2 

1 52/1 [Ionared x (Wolfriver x 
M.micromalus)] 

6 3123 6735 566  

2 52/8  [Ionared x (Wolfriver x 
M.micromalus)] 

4 1635 4080 658  

3 52-25-32 [Ionared x (Wolf riveer x 
M.micromalus) x Delicious] 

33 13380 31138 3175 6 

 TOTAL  43 18138 41953 4399 6 
 
d) Selecţii de perspectivă promovate în testul 2 şi soiuri promovate în 

producţie. 
Selecţia şi promovarea în testul 2 a elitelor de perspectivă s-a făcut 

periodic. În perioada 1968-2006 au fost selecţionate şi promovate în testul 2,  246 
selecţii (tab.3). 

Tabelul 3 
Selecţii de perspectivă studiate sau în curs de studiu în testul 2 şi soiuri 

omologate; Voineşti 1968 -  2006 
Anul promovării în T.2 Nr. selecţii rezistente la boli 

promovate în testul 2 Soiuri omologate 

1968 2 - 
1969 4 - 
1970 4 - 
1971 2 - 
1972 2 - 
1979 5 - 
1980 30 3 
1987 21 - 
1988 25 2 
1990 31 - 
1991 52 - 
1996 15 - 
2000 9 - 
2002 12 - 
2006 32 - 
Total 246 5 

 
Studiul selecţiilor de perspectivă în testul 2 a permis începând cu anul 1985 

omologarea şi introducerea în producţie a 5 soiuri cu rezistenţă genetică la boli 
(rapăn, făinare): Pionier - [(Verzişoare x Jonathan)xPrima] – 1985; Voinea - 
(Frumos de Voineşti x Prima) – 1985; Generos - [Frumos de Voineşti  x (Parmain 
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d'or x M.Kaido) x Jonathan] – 1987; Ciprian - Prima x Starkrimson – 1998; Luca - 
Champion x Prima  - 2006. 

Sub raportul potenţialului de producţie al calităţii fructelor şi al rezistenţei 
la boli, noile soiuri sunt comparabile sau superioare celor introduse pe plan 
Mondial (Prima, Priam, Priscilla, Florina). Promovarea soiurilor de măr cu 
rezistenţă genetică la boli, în cultură s-a făcut după studiul lor în culturi de concurs 
cu soiuri româneşti şi străine,  recomandate oficial la înmulţire în România. 
Eficienţa economică a acestor soiuri concretizate în eliminarea tratamentelor cu 
fungicide, precum şi reducerea poluării mediului fac ca în prezent soiurile Generos, 
Ciprian, Florina, Pionier, Voinea, Romus 3, să ocupe o pondere insemnată în 
sortiment, fiind tot mai mult solicitate de producători. 

 
CONCLUZII 

Hibridările interspecifice efectuate la Staţiunea Voineşti în perioada 1952-
2006 în scopul selecţiei de genotipuri rezistente la boli a implicat utilizarea a 
numeroase genotipuri: 10 specii de Malus, 5 selecţii F1; 33 selecţii F2; 37selecţii 
F3; 50 soiuri comerciale. S-au efectuat 1038 combinaţii hibride din care: 15 în F1; 
13 în F2; 290 în F3, 196 în F4, 524 în F5. Au fost evaluaţi sau sunt în curs de 
evaluare 210000 puieţi în F1-F5, din care 73229 s-au evaluat în livada de selecţie. 
Au fost promovate în testul 2, 248 selecţii de perspectivă (F3-F5), 5 devenind prin 
omologare soiurile: Pionier, Voinea, Generos, Ciprian, Luca, soiuri cu calitate, 
potenţial productiv şi rezistenţă la boli similare cu ale altor soiuri rezistente. 
Studiile efectuate în culturi de concurs cu soiuri rezistente la boli au permis 
introducerea în cultură a celor mai bune soiuri: Romus 3, Prima, Pionier, Voinea, 
Generos, Ciprian şi de dată mai recentă Luca. 
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COMPORTAREA UNOR SOIURI ŞI HIBRIZI DE CAIS  

ÎN CONDIŢIILE DIN NORD-VESTUL ŢĂRII (S.C.D.P. BIHOR) 
 

VENIG AURORA 
Universitatea Oradea, România 

 
Abstract. The paper presents a synthesis of research for a year period, namely 

2000-2005, obtained at the fruit-tree growing Research and Production Station Bihor, 
regarding an assortment of 10 apricot cultivars and hybrids. 
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The studies performed showed that the best results belong to the cultivars: 
Sulmona, CR24-12, Sirena, Silvana which yielded 31,4-39,8 kg high quality/fruit per tree, as 
compared to 21,9 kg in the control variant. 

These cultivars are recommended to be inculcated into production in the western 
zone of the country – Oradea. 

Key words: apricot cultivars, hybrids, growing, production. 
 

INTRODUCERE 
Caisul, ca specie pomicolă, îşi are originea în Asia de Nord, unde este 

cunoscut de peste 4.000 de ani. În Europa a fost introdus întâi în Grecia şi în 
Imperiul Roman, înaintea erei noastre. 

Alegerea soiurilor în cultură este condiţionată în primul rând de factorii 
ecologici şi economici. Soiurile din plantaţiile pomicole determină în mare măsură 
posibilitatea intensivizării producţiei, ceea ce impune o cercetare continuă a 
capacităţii de producţie a soiurilor din fiecare zonă. 

Adoptarea la condiţiile pedo-climatice, se impune în mod deosebit la cais, 
datorită sensibilităţii mari pe care o manifestă această specie faţă de temperaturile 
scăzute din timpul primăverii. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

În cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă – Oradea sunt 
organizate culturi de concurs alcătuite din diferite specii şi soiuri pomicole. În 
cadrul speciei cais, a fost urmărit comportamentul diferitelor soiuri şi hibrizi, 
referitor la productivitate, calitatea producţiei şi rezistenţa la îngheţurile târzii de 
primăvară. 

Soiurile de cais luate în studiu au fost următoarele: Selena, CR24-12, 
Sulmona, Saturn, Excelsior, Saturn, Excelsior (Mărculeşti 22/4), Sirena, Silvana, 
Băneasa, Timpurii de Chişinău, Cea mai bună de Ungaria. Soiurile au fost altoite 
pe corcoduş, iar distanţa de plantare a fost de 5/4 m. Forma de coroană utilizată a 
fost cea de tip vas. Ca martor s-a ales soiurile Cea mai bună de Ungaria. 

Experienţa a fost amplasată pe un sol de tip Preluvosol, cu orizonturile Ao-
Bt-C. 

Condiţiile climatice în perioada studiată au fost favorabile culturii şi 
dezvoltării pomilor. În perioada studiată s-a înregistrat o temperatură medie de 
9,9°C, iar suma precipitaţiilor a fost de 609,1 mm. Temperatura a fost mai scăzută 
decât temperatura medie multianuală, care a fost pe ultimii cinci ani de 10,1°C, iar 
suma precipitaţiilor a fost mai mică decât suma precipitaţiilor din ultimii 20 de ani, 
care a fost 636,6 mm. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Observaţiile şi determinările se referă la urmărirea datelor cu privire la 
fazele de fructificare, rezistenţa la ger a mugurilor de rod, producţia de fructe, 
indicele de productivitate şi însuşirile calitative a fructelor. 

În funcţie de an şi soi, fenofazele înfloritului s-au desfăşurat cel mai 
timpuriu la 29-31 martie la soiul CR24-12 şi cel mai târziu la soiul Selena, în 13 
aprilie. 
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Soiurile luate în studiu încep maturarea din ultima decadă a lunii iunie 
(soiul CR24-12) şi o încheie în luna august (Sirena, Silvana, Sulmona). 

Intensitatea înfloritului a fost notată cu note cuprinse între 0-5. Intensitatea 
înfloritului a fost notată cu zero în anul 2005 la soiurile Tmpurii de Chişinău, 
Saturn când temperatura în timpul înfloritului (29 III – 7 IV) a fost scăzută, ea fiind 
cuprinsă între 7,2°C şi 13,6°C. 

Analizând rezistenţa la ger a mugurilor de rod, la soiurile studiate (tab.1) se 
poate constata că soiul Cea mai bună de Ungaria a înregistrat procentul de 69% 
muguri de rod îngheţaţi. Soiurile Sirena, Selena, CR24-12, Sulmona au înregistrat 
procent sub 36% muguri de rod îngheţaţi, nediminuând producţia de fructe. 

Tabelul 1 
Rezistenţa la ger a mugurilor de rod, la soiurile şi hibrizii  

de cais (Rezultatele din 2005) 
Înfloritul  

Nr. 
crt. Soiul  1999/2000 

-21,6°C 
23 II 

2001/2002 
-21,1°C 

20 II 

2003-2004 -
22,5°C 

13 I; -14,8°C 
 14 III 

Limite 

1. Selena 7,8 36,0 21,0 7,8-36,00 
2. CR24-12 11,7 33,0 20,5 11,7-33,0 
3. Sulmona 13,8 35,0 20,0 13,8-35,0 
4. Saturn 14,8 25,0 20,6 14,8-25,0 
5. Excelsior  

(Mărculeşti 22/4) 10,3 23,0 14,0 10,3-23,0 

6. Sirena 12,6 32,0 8,9 8,9-32,0 
7. Silvana 15,4 34,0 31,1 15,4-34,0 
 Cea mai bună de Ungaria 

(Mt) 
    

 
Referitor la producţia de fructe, indicator care dă posibilitatea aprecierii 

valorii unui soi şi în consecinţă adoptarea soiurilor la condiţiile ecologice ale zonei, 
se poate constata (tab. 2) că 7 soiuri au înregistrat o producţie medie, pe cei cinci 
ani de studiu, mai mare decât soiul martor (Cea mai bună de Ungaria). Cele mai 
mari diferenţe de producţie, faţă de soiul martor, au înregistrat soiurile Sulmona, 
CR24-12, Sirena, Silvana – cu valori cuprinse între 9,7-17,9 kg/pom. 

În ceea ce priveşte vigoarea, exprimată prin suprafaţa secţiunii trunchiului, 
corelată cu producţia, respectiv prin indicele de productivitate ,rezultă că între 
soiuri sunt diferenţe mari, acestea fiind cuprinse între 0,18-0,35 kg/cm2. Vigoare 
slabă s-a înregistrat la soiul Timpurii de Chişinău, având suprafaţa secţiunii 
trunchiului de 56,7 cm2 şi producţia de 19,9 kg/pom. 

Însuşirile fizico-chimice la soiurile şi hibrizii studiaţi reliefează că 
majoritatea soiurilor au fructe mijlocii (55,0-60,0 gr), cu un procent de sâmbure de 
5,4-9,0% şi substanţa uscată (S.U.) 13-16% (refractometric). 
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Tabelul 2 
Producţia de fructe în perioada 2000-2005 în cultura de  

concurs cu soiuri şi hibrizi de cais 
Producţia de fructe Media  Dif. faţă Mt 

Nr. 
crt. Soiul 

2000 2001 
 

2002 
 

2003 2004 2005 

Suma 
2000-
2005 

kg/ 
pom 

t/ha 
500 

pomi/ 
ha 

kg/ 
pom t/ha 

1. Selena 75,6 33,0 37,1 40,1 33,4 19,7 238,8 39,8 19,9 +17,9 +9,0 
2. CR24-12 67,0 25,0 54,8 37,0 20,7 15,0 219,5 36,6 18,3 +14,7 +7,4 
3. Sulmona 52,0 33,0 39,0 35,0 38,0 13,0 210,0 35,0 17,5 +13,1 +6,6 
4. Saturn 44,0 30,0 31,7 40,0 27,8 15,0 188,5 31,4 15,7 +9,7 +4,8 
5. Excelsior 

(Mărculeşti 
22/4) 

30,6 35,0 36,2 35,0 16,6 25,0 178,4 29,7 14,8 +7,8 +3,9 

6. Sirena 31,0 16,0 37,4 30,0 30,0 25,3 169,7 28,3 14,1 +6,4 +3,2 
7. Silvana 26,0 12,5 40,0 41,0 33,7 - 153,2 25,5 12,8 +3,6 +1,9 
8. Băneasa 

22/32 37,3 31,0 21,1 30,0 8,4 3,5 131,3 21,9 10,9 - - 

9. Timpurii de 
Chişinău 13,3 24,0 27,0 35,0 20,2 - 119,5 19,9 9,9 -2,0 -1,0 

10. Cea mai 
bună de 
Ungaria 
(Mt) 

28,3 12,0 18,7 31,0 22,0 1,2 113,2 18,9 9,4 -3,0 -1,5 

 MEDIA 40,5 25,1 32,6 35,4 25,1 11,7 172,2 28,7 14,3 - - 
 

CONCLUZII 
1. Caisul întâlneşte condiţii naturale favorabile în zona de nord-vest a 

României (S.C.D.P. Bihor – Oradea). 
2. Desfăşurarea fenofazelor este influenţată de condiţiile climatice ale anului. 
3. Maturarea fructelor, la soiurile studiate, începe în ultima decadă a lunii 

iunie, la soiurile timpurii şi se încheie în prima decadă a lunii august. 
4. Rezistenţa la ger, a soiurilor studiate, este diferită. Astfel, soiul Cea mai 

bună de Ungaria a înregistrat procent 69% muguri de rod îngheţaţi. La soiurile 
Sirena, Sulmona, CR24-12 – mugurii de rod au îngheţat în procent de 36%. 

5. Producţia de fructe a fost mare în cazul soiurilor Sulmona, CR24-12, 
Sirena, Silvana (31,4-39,8 kg/pom), faţă de martor (21,9 kg/pom). 

6. În privinţa însuşirilor fizico-mecanice, majoritatea soiurilor au fructe 
mijlocii şi procent ridicat de substanţă uscată, cuprinsă între 13-16% (refractro-
metric). 
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Abstract.  The researches efectuated at the Research and Development Station for 

fruit (tree) growingVoineşti, with the use of some physical  mutagen factors (gama 
radiations, X rays) on the biological material formed for pollen and seeds apple in repouse  
or after maturity hade been materialized with a lot of sorts and aplle picks and flowers with 
genetical resistance at disease, with a lot of economic value.  

Redix sort (synonyme 3/73-83 V) obtained from sexuate hibridization Goldenspur 
and Prima (iradiated pollen with 1000 R), homologated in 2004. Iris sort (synonyme 8/94-
82 V), obtained from Prima and natural pollination with the irradiation of dry seeds in dose 
of 8000 R, homologated in 2005. Irisem sort (synonyme 2/1-90 V) obtained from Prima 
and natural pollination with the irradiation of after maturity seeds in dose of  5000 R, 
homologated in 2006. 

Key words:apllesorts, genetical resistance at disease, inducted  mutagenesis, gama 
and x radiations.    

INTRODUCERE 
În ameliorarea genetică, obiectivul prioritar îl constituie crearea de noi 

soiuri cu însuşiri superioare sub aspectul productivităţii, rezistenţei la boli şi 
dăunători, vigoare, calitate a fructelor etc. 

Atât pe plan naţional, cât şi mondial metodele folosite în ameliorarea 
genetică a mărului urmăresc acelaşi scop, cele mai utilizate fiind metodele 
convenţionale, hibridarea inter şi intraspecifică şi selecţia de forme derivate din 
seminţele hibride obţinute. Alături de metodele clasice de ameliorare, se folosesc şi 
metode noi, neconvenţionale, cum ar fi mutageneza indusă care, prezintă unele 
aspecte specifice, fiind realizată cu ajutorul radiaţiilor unor agenţi fizici mutageni 
(radiaţii gama sau X) folosite în diferite doze asupra materialului biologic utilizat 
(seminţe, polen, etc.). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetări privind obţinerea unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli 

prin mutageneză indusă au fost iniţiate la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură  

Voineşti începând cu anul 1982, fiind supus iradierii material biologic 
constituit   din polen, seminţe de măr în repaus şi postmaturate. 

 Seminţe uscate de măr din soiul Prima au fost iradiate  în anul 1983 în 
doze de 6000 – 8000 – 10.000 R (radiaţii gama), iar în anii 1989, 1990, 1991 şi 
1992 au fost iradiate seminţe postmaturate în doză de 5000R. În anul 1983 s-a 
iradiat cu aparate medicale, polen din soiul Prima la dozele de 1000 – 2000 – 3000 
R (raze X). Cu polenul provenit de la soiul Prima s-a polenizat flori din soiul 
Goldenspur.  

Cercetările au avut în vedere infuenţa diferitelor doze de iradiere asupra 
materialului biologic iradiat, fiind selecţionate cele mai valoroase elite, pe baza  
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vigorii de creştere, parcurgerea fenofazelor înfloritului, precocitate, productivitate, 
calitatea fructelor, comportarea faţă de atacul principalelor boli. 

Elitele de măr selecţionate, altoite pe portaltoiul MM 106 au făcut obiectul 
înfiinţării de microculturi de concurs, cu pomii plantaţi la distanţa de 4x2m (1250 
pomi/ha). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Crearea de soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli în România, 

indiferent de metodele utilizate, reprezintă o cerinţă de actualitate ca urmare a 
avantajelor legate de reducerea costurilor (la tratamentele cu pesticide) şi a 
nivelului redus de poluare asupra mediului. Soiurile de măr cu rezistenţă genetică 
la boli, solicitate tot mai mult la înmulţire, prezintă interes atât pentru producători 
(eforturi financiare şi umane mici), cât şi pentru consumatori (fructe mai puţin 
poluate fără reziduuri de pesticide.  

Materialul biologic luat în studiu, obţinut în urma iradierii seminţelor 
uscate sau postmaturate, provenite din polenizarea liberă a soiului Prima (Vf), sau 
din combinaţiile hibride realizate cu polen iradiat la unul din parteneri, a permis 
punerea în valoare a unor elite valoroase de măr cu rezistenţă genetică la boli, 
obţinute prin mutageneză indusă. 

Elitele selecţionate şi mai apoi soiurile recent omologate contribuie la 
diversificarea bazei genetice şi a sortimentului la măr cu influenţe benefice asupra 
protejării sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător. 

Soiul Redix (sin.3/73-83V), obţinut din hibridarea sexuată Goldenspur x 
Prima (polen iradiat cu 1000R), omologat în anul 2004. 

Pomul are  vigoare mijlocie, cu port etalat şi fructificare standard. Este 
rezistent la atacul de Venturia inaequalis şi de Podosphaera leucotricha. 

Potenţialul de producţie, în anii 4-5 de la plantare este de 7-10 t/ha şi 25-30 
t/ha în anii 8-10 de vârstă (1000 pomi/ha). Fructul are 160 g., este tronconic 
alungit, asemănător cu soiul Starkrimson, cu pieliţa colorată roşu-violaceu, culoare 
care se desăvârşeşte în timpul păstrării. Pulpa devine alb-gălbuie în timpul 
păstrării, suculentă, dulce – acidulată, gust bun. Maturitatea de recoltare are loc la 
sfârşitul lunii septembrie, iar cea de consum optim până în  februarie-martie.  

Soiul  Iris (sin.8/94-82V), obţinut din Prima x polenizare naturală, cu 
iradierea seminţelor uscate în doză de 8000R, omologat în anul 2005.  

Pomul are vigoare mijlocie – mică, foarte precoce şi productiv. Rodeşte pe 
ramuri scurte (ţepuşe) cât şi pe mlădiţe şi nuieluşe. Diferenţiază muguri de rod, în 
fiecare an indiferent de cantitatea de fructe produsă în anul precedent. Este rezistent 
la atacul de Venturia inaequalis şi slab atacat de Podosphaera leucotricha. 

Potenţialul de producţie la vârsta de 8-10 ani este de 35-40 t/ha (1250 
pomi/ha). Fructul are 150g., este sferic, uşor turtit cu pieliţa de culoare galben-
verzuie acoperită pe 2/3 din suprafaţă cu roşu – carmin. Pulpa albă – gălbuie, 
suculentă, dulce acidulată, cu gust bun. Maturitatea de recoltare are loc la jumătatea 
lunii septembrie, iar cea de consum se prelungeşte până la sfârşitul lunii noiembrie.   

Soiul Irisem (sin.2/1-90V), obţinut din Prima x polenizare naturală, cu 
iradierea seminţelor postmaturate în doză de 5000R, omologat în anul 2006. 
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Pomul de vigoare  mică – mijlocie, precoce, altoit pe M 106, rodeşte din 
anul 3 de la plantare pe formaţiuni scurte, dar şi pe mlădiţe şi nuieluşe. Manifestă 
rezistenţă sporită la atacul de Venturia inaequalis şi Posodphaera leucotricha.  

Potenţialul de producţie la vârsta de 6 ani este de 25-30 t/ha (1250 pomi/ha). 
Fructul are 180g., foarte aspectuos, de culoare roşu-viu pe partea însorită, gust foarte 
bun. Epoca de maturare (vară-toamnă): prima decadă a lunii septembrie. 

Elita  H 9/78 – 82 (Prima x polenizare naturală cu iradierea seminţelor 
uscate cu raze gama în doză de 8000 R). 

Pomul de vigoare mică-mijlocie, rodeşte pe formaţiuni scurte, nuieluşe şi 
mlădiţe. Este rezistent la atacul de Venturia inaequalis şi slab atacat de 
Podosphaera leucotricha.  

Potenţialul de producţie la vârsta de 6 ani este 25-30 t/ha (1250 pomi/ha). 
Fructul are 185 g., este tronconic, roşu pe 2/3 din suprafaţă. Pulpa este alb-gălbuie, 
suculentă, dulce acidulată, gust bun. Maturitatea de recoltare are loc la sfărşitul 
lunii august – începutul lunii septembrie. 

Elita H 3/5 – 90 (Prima x polenizare naturală cu iradierea seminţelor 
postmaturate (activate) cu raze gama în doză de 5000 R). 

Pomul de vigoare mică cu coroana globuloasă, (aspect pletos), intră 
timpuriu pe rod şi rodeşte constant pe formaţiuni scurte, şi ramuri anuale. Este 
rezistent la atacul de Venturia inequalis şi slab atacat de Podoshaera leucotricha.  

Fructul are 160 g, este de formă sferică sau sferic turtită acoperit cu roşu pe 
2/3 din suprafaţă. Pulpa alb – gălbuie suculentă dulce – acidulată gust bun. 

Maturitatea de recoltare are loc în decada a III-a a lunii septembrie. 
Elita H 2/5 – 90 (Prima x polenizare naturală cu iradierea seminţelor 

postmaturate (activate), cu raze gama în doză de 5000 R). 
Pomul de vigoare mică cu port etalat intră timpuriu pe rod şi rodeşte pe 

formaţiuni scurte. Este rezistent la atacul de Venturia inequalis şi slab atacat de 
Podoshaera leucotricha. Are o mare capacitate de producţie, necesită rărirea 
fructelor, pentru a înlătura tendinţa de periodicitate de rodire. 

Fructul are 160g., de formă conic globulos, culoarea de fond galben, 
acoperit cu roşu viu pe 2/3 din suprafaţă. Pulpa alb – gălbuie suculentă dulce 
acidulată, gust bun. 

Maturitatea de recoltare are loc în prima decadă a lunii octombrie, iar cea 
de consum optim până în prima decadă a lunii martie. 

 
CONCLUZII 

1. Eliminarea produselor fungicide la efectuarea tratamentelor fitosanitare, 
reducerea insecticidelor, diminuarea accentuată a poluării mediului ambiant corelat 
cu calitatea şi productivitatea soiurilor rezistente la boli, obţinute prin mutageneză 
indusă, sunt argumente de bază în promovarea şi estinderea acestora în noile livezi 
de măr care se vor înfiinţa în bazinele pomicole consacrate. 

2. Prin omologarea soiurilor Redix, Iris şi Irisem, obţinute prin mutageneză 
indusă, sortimentul de măr se îmbogăţeşte cu trei soiuri valoroase, atât sub aspectul 
productivităţii, calităţii fructelor şi   al rezistenţei la principalele boli. 

3. În conveerul varietal, soiul de măr Iris poate înlocui soiul de măr Frumos 
de Voineşti, iar soiul Redix înlocuieşte soiul Starkrimson, dintre soiurile sensibile 
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la boli consacrate, însă ele pot concura cu oricare   dintre soiurile de măr rezistente 
omologate şi extinse în cultură. Soiul Irisem, care prezintă o calitate excepţională a 
fructelor, poate fi extins alături de soiul Prima. 
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MODELUL DINAMIC AL CREŞTERII LĂSTARILOR ANTICIPAŢI 
ÎN ZONA CRONĂRII POMILOR DE MĂR ÎN CÂMPUL DOI AL 

PEPINIEREI 
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Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The studies were made on growing the sylleptic shoots during the period 

of vegetation at the varieties: Ionagored, Golden Delicious Reinders and Idared, grafted on 
M9. As a result, it was elaborated a dynamic model of growing the length of sylleptic 
shoots in the crown zone in the second field of apple fruit nursery.     

Key words: apple-tree, nursery, dynamic model, sylleptic shoots 
 

INTRODUCERE 
Producerea unui material săditor pomicol cu valori biologice superioare – 

pomi care au formată baze coroanei din pepinieră ce permit intrarea pomilor pe rod 
economic din anul doi-trei după plantare în livadă. 

Formarea lăstarilor anticipaţi în zona cronării pomilor în pepinieră atât 
numărul cât şi lungimea lor depinde de particularităţile biologice ale soiului de  a 
forma lăstari anticipaţi cât şi de agrotehnica aplicată. 

Cercetările efectuate de către Мережко М. И., 1991, Gudumac E., 2005  
etc. au arătat că după plantare în livadă a pomilor cu multe ramificaţii laterale în 
zona cronării duce la reducerea esenţială a axului central deasupra etajului, 
degarnisirea acestuia cu ramuri şi muguri de rod. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în anul 2006 în pepiniera pomicolă a întreprinderii 
mixte „Fruit Nurseries”. Câmpul I a fost înfiinţat în a doua jumătate a lunii aprilie 
cu altoiri la masă efectuate în martie folosind metoda de copulaţie perfecţionată cu 
ramură detaşată. 

Ca portaltoi s-a folosit tipul M9, iar ca altoi, soiurile Idared, Golden 
Delicious Reinders şi Ionagored. Pentru altoire s-au folosit marcote cu diametrul de 
10,0 mm şi ramurile altoi devirozate importate din Olanda. Distanţa de plantare 
este 90 x 35 cm. 
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Primăvara în câmpul II, tulpinile anuale ale altoirilor au fost scurtate la 
înălţimea de 50 cm de la locul altoirii. Odată cu apariţia lăstarilor laterali s-a 
efectuat degajarea trunchiului, lăsându-se numai lăstarul terminal. În scopul 
obţinerii lăstarilor anticipaţi pe axul central, când acestea au atins lungimea de 15-
20 cm, s-a efectuat înlăturarea frunzelor apicale fără a trauma mugurele terminal de 
creştere. Această operaţie se repetă la fiecare 5-7 zile. Pentru stimularea dezvoltării  
lăstarilor anticipaţi se efectuează irigări mai frecvente şi fertilizări cu îngrăşăminte 
pe bază de azot. 

Evaluarea diferenţei semnificative între  variantele valorilor potenţialului 
de creştere şi intensitatea asimilării substanţelor nutritive de către lăstari a soiurilor 
s-a efectuat cu ajutorul metodei analizei dispersionale multifactoriale. Limita 
diferenţei semnificative (LSD) între mediile pe variante este evaluată conform 
t-cruteriului Student pentru gradul de semnificaţie 95 % (Доспехов Б.А, 1979). 

A fost propus un model dinamic de creştere a lungimii lăstarilor anticipaţi 
în funcţie de timp (Planchon V. şi alţii 2003; Costes E. şi alţii 1995; Génard M. şi 
alţii 1995). Periodicitatea testării intensităţii creşterii biomasei este de 15 zile. 
Relaţia între factorul rezultativ W (biomasa) şi factorul exogen-timpul este  
descrisă  printr-o funcţie exponeţială:  

W = m * T i 

unde:    m – potenţialul de creştere a soiului; 
i – intensitatea asimilării substanţelor nutritive de către lăstari   
 (Торнли Дж. Г. М., 1982).  
Scopul cercetării constă în determinarea creşterii lăstarilor anticipaţi în 

diferite perioade de vegetaţie în funcţie de soi şi numărul de ramuri laterale în zona 
cronării. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Investigaţiile efectuate demonstrează că creşterea foarte intensă a lăstarilor 

anticipaţi în zona cronării la toate soiurile studiate are loc în perioada de la 
începutul lunii iunie până la finele ei. Creşterea intensivă a lor are loc în perioada 
de la 1 iulie până la 15 august, iar de la 15 august până la sfârşitul perioadei de 
vegetaţie creşterea lăstarilor este mai lentă. 

La soiul Ionagored (fig. 1) în varianta martor cu 4 ramificări laterale în 
zona cronării în perioada creşterii foarte intensive a lăstarilor lungimea medie a 
unui lăstar constituie 44,5 cm. Cu mărirea numărului de ramificaţii laterale în zona 
cronării diminuează lungimea medie a lor respectiv până la 30,8 cm în varianta cu 
9-10 şi mai multe ramificări laterale sau cu 31 % faţă de varianta martor. În 
perioada creşterii foarte intensive a lăstarilor anticipaţi are loc o creştere a 68-71 % 
din lungimea totală a lăstarilor. 

Valoarea parametrului i pentru varianta > 4 ramuri este egală cu 0,57. În 
baza datelor experimentale s-a calculat greşală medie  a intensităţii  asimilării 
substanţelor nutritive de către lăstari – 0,164 , ceea ce ne demonstrează o diferenţă 
semnificativă  între variante. 

Lungimea medie a unui lăstar anticipat la soiul Golden Reinders (fig. 2) în 
varianta martor cu 4 ramificări în zona cronării în perioada creşterii foarte intensive 
a lăstarilor s-a micşorat faţă de soiul Ionagored cu 9 % şi constituie 40,6 cm, care 
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în funcţie de mărirea numărului de ramificaţii laterale în zona cronării s-a micşorat 
respectiv până la 25,2 cm sau cu 38 % faţă de martor în variantă cu 9-10 şi mai 
multe ramificări laterale. 

 
 
La soiul Idared, cu vigoare de creştere mai mică lungimea medie a unei 

ramuri laterale (fig. 3) a diminuat cu mărirea numărului lor de la 4 până la 9-10 şi 
mai multe ramificări în zona cronării cu 45 % faţă de martor. La sfârşitul perioadei 
de vegetaţie ea constituie 45,4 cm în varianta martor cu 4 ramificări laterale şi 
respectiv 25,3 cm în varianta cu 9-10 şi mai multe ramificări laterale în zona cronării. 
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Pe baza datelor experimentale, conform modelului dinamic de creştere a 

lăstarilor anticipaţi,  au fost evaluate  potenţialul de creştere a soiului şi intensitatea 
asimilării substanţelor nutritive de către lăstari. În fig.3 este prezentat în ce măsură 
valorile m şi i, evaluate conform modelului exponenţial,  reflectă dinamica creşterii 
lăstarilor anticipaţi la soiul Idared în funcţie de numărul de ramuri în zona cronării. 
Valoarea potenţialul de creştere a soiului suportă o descreştere  de la 7,88 până la 
valoarea  5,84. Pentru varianta > 4 ramuri greşala medie a parametrului m este de 
2,40 ceea ce confirmă o diferenţă semnificativă a parametrilor între variante. 
Coeficientul de determinaţie R2 pentru  această varianta  este egal cu 0,94 şi ne 
demonstrează că 94%  din variabilitatea factorului endogen poate fi explicată prin 
ecuaţia de regresie.  

În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele comparative a trei  soiuri  de măr pe 
baza evaluării potenţialului de creştere a soiurilor şi intensitatea asimilării 
substanţelor nutritive  de către lăstari. Cu precizia de 95% este atestată diferenţa 
semnificativă intre valorile parametrilor pe variante şi intre soiuri.    

Valoarea medie a potenţialului de creştere a soiului ne permite de a evalua 
potenţialul biologic al soiului. Soiul Idared are un potenţial de creştere mai mare – 
6,86 în comparaţie cu soiul Ionagored – 6,07 ceea ce este confirmat şi în cercetările 
efectuate de către Мындра В. şi alţii 2005. 

Luând în consideraţie nivelul intensitaţii asimilării substanţelor nutritive de 
către lăstari, parametrul i conform tabelului 1 ne arată o corelaţie negativă între 
potenţialul de creştere şi valoarea lui i. Cea mai mare viteză de asimilare a 
substanţelor nutritive o are soiul Ionagored şi Golden Reinders cu o valoare 
maximală de 0,49 şi 0,41. Soiul Idared are o intensitate de asimilare a substanţelor 
nutritive minimă – 0,33. Corelaţia dintre aceşti doi indici ne demonstrează 
rezistenţa soiului la condiţiile nefavorabile ale mediului înconjurător. 
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Tabelul 1 
Potenţialul de creştere şi intensitatea asimilării substanţelor nutritive de către 

lăstari în funcţie de soi şi numărul de ramificaţii în zona cronării 

 Soiul Variantele Potenţialul de creştere 
(m) 

Intensitatea asimilării 
substanţelor nutritive de către 

lăstari (i) 
> 4 (m) 4,53 0,57 

5-6 7,59 0,43 
7-8 6,74 0,43 

9-10 < 5,42 0,44 
Ionagored 

media 6,07 0,46 
> 4 (m) 5,77 0,49 

5-6 8,43 0,38 
7-8 7,48 0,37 

9-10 < 5,50 0,40 
Golden Reinders 

media 6,79 0,41 
> 4 (m) 7,88 0,37 

5-6 7,07 0,34 
7-8 5,84 0,34 

9-10 < 6,68 0,27 
Idared 

media 6,86 0,33 
 

CONCLUZII  
In baza analizei comparative a potenţialul de creştere a soiurilor de mar se 

poate  afirma că:  
a) soiul Idared are un potenţialul de creştere  mai mare decât celelalte soiuri 

indicate anterior. Utilizarea tehnologiilor intensive sunt necesare imple-
mentării în practica pomicolă a acestui soi. 

b) rezistenţa specifică a soiului Ionagored este net superioară celorlalte soiuri 
indicate. Acest soi cu un potenţial de adaptare înalt poate fi recomandat în 
gospodăriile agricole. 

c) soiul  Golden Reinders are parametrii medii după productivitate şi  poten-
ţialul de asimilare a factorilor exogeni. Poate fi utilizat cu succes în 
tehnologiile pomicole avansate  şi condiţii climaterice nu  foarte dure. 
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Abstract. An economical and reliable propagation technique is a prevequisite for 

using self-rooted fruit trees as a replacement for trees on seedling rootstocks. This paper 
evidences some aspects regarding the induction and the performance of rizogenesis at 
micromultiplicated propagules, one of the most difficult and important sequential step of 
fruit trees production by ”in vitro” techniques. The obtained results evidence a superior 
reaction of biological material to the hormonal variants that have different treatment in the 
two physiological steps, of induction and development of roots. In such conditions the 
percentage of rooting was between: 40-60% at Tuleu gras, 30-50% at Centenar, 50-60% at 
De Bistriţa and 40-55% at Ialomiţa. The rooting duration was between 24-26 days at all 
varieties. It is necessary to take in study some other factors that influence the performance 
of rooting, like: temperature, dark treatment and phloroglucinol presence in rooting media. 

Key words: micromultiplication, rooting, plum, cultivars 
 

INTRODUCERE 
Rizogeneza la propagulele obţinute prin micromultiplicare este o etapă 

secvenţială importantă dar dificilă în lanţul tehnologic de producere a materialului 
săditor pomicol prin tehnicile de cultură “in vitro”. 

Metodologia producerii materialului săditor pomicol a rămas practic 
neschimbată în ultimele decenii, în timp ce alte practici horticole au evoluat şi s-au 
dezvoltat semnificativ. Întrucât tendinţa de viitor este aceea a unor plantaţii 
pomicole cu număr mare de pomi la unitatea de suprafaţă, trebuie amplificate 
preocupările pentru producerea materialului săditor necesar, de foarte bună calitate, 
stare fitosanitară, ieftin, într-un timp scurt şi care să necesite eforturi reduse pentru 
manipulare, depozitare, expediere etc. 
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Experimental, au fost evidenţiate diferenţele existente între materialul 
săditor produs prin metodele clasice şi cel pe rădăcini proprii obţinut “in vitro”. 
După unele aprecieri, altoirea nu este o operaţie absolut indispensabilă, astfel că, în 
viitor, probabil, se va altoi doar în situaţii cu totul speciale, pentru că pomii pe 
rădăcini proprii pot produce la fel de bine ca şi pomii altoiţi (Faust, 1980; Popov, 
2002). 

Pentru înrădăcinarea propagulelor, foarte importantă este vârsta, respectiv 
faza ontogenetică a ţesutului explantat pentru iniţierea culturii (Murashige, 1979), 
întrucât odată cu maturarea plantei, capacitatea ei de a înrădăcina se diminuează. 
Diferenţa dintre rezultatele obţinute “in vitro” cu ţesuturi mature şi cu ţesuturi 
juvenile poate fi înlăturată prin reversul în timp a ţesuturilor la faza juvenilă, „in 
vitro”; prin subcultivări succesive, vârfurile lăstarilor devin mai juvenile şi cresc 
mai bine (Boxus şi Quoirin, 1972). Harbage şi Stimart (1996) au demonstrat 
existenţa unei anumite influenţe a pH-ului mediilor de cultură în corelaţie cu 
concentraţia de auxină, care influenţează reuşita rizogenezei. Efectul este mai 
evident în faza de inducere a rizogenezei, decât în aceea de dezvoltare a 
rădăcinilor. Problematica şi cercetările în domeniu vor depinde în viitor de 
comanda practicienilor, respectiv de decizia acestora pentru utilizarea la înfiinţarea 
plantaţiilor a unui material săditor reprezentat de pomi altoiţi sau pomi pe rădăcini 
proprii. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au desfăşurat în laboratorul de culturi “in vitro” al Staţiunii de 

Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca, utilizându-se dotările 
specifice necesare în micropropagare. În camera climatizată de creştere s-au 
asigurat următoarele condiţii: temperatura 22±2°C; intensitatea luminoasă cca. 
2800 lucşi; fotoperioadă 15 ore lumină (8 ore întuneric). 

Materialul biologic a fost reprezentat de soiurile de prun Centenar, De 
Bistriţa, Ialomiţa şi Tuleu gras, de la care s-au folosit propagule obţinute anterior, 
din cultura iniţială, pentru care au fost prelevate vârfuri de creştere de 0,8 mm. 

Propagulele cu aspect fenotipic corespunzător, având o înălţime de 22-25 
mm, au fost pasate în subculturi de înrădăcinare, pe şase variante hormonale de 
înrădăcinare: V1=100 mg/l IAA pentru 7 zile, apoi pasare pe medii fără auxină; 
V2=2 mg/l IAA; V3=100 mg/l IBA pentru 7 zile, apoi pasare pe medii fără auxină; 
V4=2 mg/l IBA; V5=10 mg/l Picloram pentru 7 zile, apoi pasare pe medii fără 
auxină; V6=0,1 mg/l Picloram. 

Pentru toate variantele s-a folosit mediul bazal MS’62, cu reducerea la ½ a 
concentraţiei de macroelemente şi microelemente; pH-ul soluţiilor mediilor a fost 
ajustat la 5,7 apoi s-au adăugat 35 g/l glucoză, iar ca agent de gelificare 7 g agar tip 
A. Pentru fiecare variantă şi soi s-au prelevat câte 20 de propagule. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din datele prezentate în tabelele 1, 2 şi 3, se poate confirma faptul că 
înrădăcinarea rămâne încă o problemă importantă de rezolvat în multiplicarea 
prunului. Chiar dacă există metode considerate de rutină folosite în scopul 
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proliferării propagulele “in vitro”, iar în experienţă s-au încercat mai multe 
variante, înrădăcinarea lor rămâne un aspect care nu este tocmai uşor de realizat. 

Materialul subcultivat pentru înrădăcinare a răspuns diferenţiat la 
variantele de mediu propuse. Procentul de înrădăcinare a oscilat între 40-60% la 
Tuleu gras, 30-50% la Centenar, 50-60% la De Bistriţa şi 40-55% la Ialomiţa 
(tab. 1). 

Tabelul 1 
Rezultate privind înrădăcinarea “in vitro” la patru soiuri de prun 

Procentul de înrădăcinare Dinamica înrădăcinării 
(zile) Numărul de rădăcini Soiul/ 

Varianta 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Tuleu 
gras 50 40 45 55 60 50 25 26 24 24 25 24 2,3 2,1 2,0 2,0 2,3 2,2 

Centenar 
 45 30 45 35 50 40 25 25 24 26 25 26 1,7 2,0 2,0 2,1 1,8 2,0 

De 
Bistriţa 60 60 50 55 60 55 24 25 25 26 25 26 2,0 1,8 2,2 2,1 2,0 1,8 

Ialomiţa 
 40 40 50 45 55 40 25 25 24 26 25 25 2,2 2,0 2,2 2,2 2,1 1,8 

 
Variantele hormonale utilizate au influenţat în mod evident procentul de 

înrădăcinare (tab. 2), cele mai bune rezultate (56,3%) asigurându-le varianta V5 (10 
mg/l Picloram pentru 7 zile, apoi pasare pe medii fără auxină). De asemenea, 
biostimulatorii au determinat obţinerea unor diferenţe semnificative între variantele 
testate şi pentru dinamica înrădăcinării şi numărul de rădăcini pe plantulă (ultima 
caracteristică fiind stimulată îndeosebi de IBA – acid indolil butiric, variantele 3 şi 4). 

Între soiurile testate există diferenţe evidente privind rizogeneza „in vitro”, 
cea mai bună capacitate de înrădăcinare prezentând-o soiul Centenar, în timp ce 
Ialomiţa şi în special Centenar au fost înregistrate cu procente de înrădăcinare 
inferioare mediei experienţei şi asigurate statistic (tab. 3). Pe ansamblul experienţei 
cu cele patru soiuri şi şase balanţe hormonale, a rezultat o valoare de 48,1%. 

Tabelul 2 
Valorile medii pe variante*, pentru procentul de înrădăcinare, dinamica 

înrădăcinării şi numărul de rădăcini pe plantulă, pe ansamblul genotipurilor 
Caracteristica/Varianta 1 2 3 4 5 6 

Procentul de înrădăcinare (%) 48,8b 42,5c 47,5b 47,5b 56,3a 46,3bc 

Dinamica înrădăcinării (zile) 24,8bc 25,3ab 24,3c 25,5a 25,0ab 25,3ab 

Numărul de rădăcini 2,05ab 1,98bc 2,10a 2,10a 2,05ab 1,95bc 

*Diferenţele dintre două variante urmate de o literă comună, nu sunt semnificative. 
DS 5% pentru procentul de înrădăcinare = 4,8-5,1. 
DS 5% pentru dinamica înrădăcinării (zile) = 0,6-0,7. 
DS % pentru numărul de rădăcini = 0,09-0,10. 
 

Influenţa genotipului este marcantă şi în privinţa numărului de rădăcini 
formate „in vitro”, soiurile Tuleu gras şi Ialomiţa având valori superioare mediei 
experienţei, în timp ce De Bistriţa şi Centenar au format în medie mai puţin de 
două rădăcini pe plantulă.  
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Tabelul 3 
Influenţa genotipului asupra procentului de înrădăcinare şi numărului de 

rădăcini în micromultiplicare 
Procentul de înrădăcinare Numărul de rădăcini Genotipul 

(Soiul) % ± d Semnif. 
dif. 

% ± d Semnif. 
dif. 

Tuleu gras 50.0 1.9 - 2.15 0.11 xxx 
Centenar 40.8 -7.3 ooo 1.94 -0.10 ooo 
De Bistriţa 56.7 8.5 xxx 1.98 -0.06 oo 
Ialomiţa 45.0 -3.1 o 2.08 0.05 xx 
Media exp. (Mt.) 48.1 - - 2.03 - - 
DL5%; DL1%; DL0,1% 2,3; 3,5; 5,6 0,03; 0,05; 0,07 

 
CONCLUZII 

Întrucât datele obţinute au evidenţiat rolul important al hormonilor în 
micromultiplicarea soiurilor de prun utilizate, se confirmă necesitatea stabilirii unor 
balanţe hormonale specifice materialului biologic cu care se lucrează. Dintre 
soiurile utilizate, cea mai bună capacitate de înrădăcinare „in vitro” a prezentând-o 
soiul Centenar, iar pe ansamblul experienţei cu patru soiuri şi şase balanţe 
hormonale, a rezultat un procent de înrădăcinare de 48,1%. 

Balanţele hormonale trebuie să fie optime pentru a asigura pe lângă 
înrădăcinarea propagulelor şi alungirea acestora, deoarece lăstarii mai lungi 
înrădăcinează mai bine decât cei scurţi. Varianta cu 10 mg/l Picloram şi pasare pe 
mediu fără auxină a dat cele mai bune rezultate în privinţa procentului de 
înrădăcinare (56,3%), iar acidul indolil butiric a stimulat numărul de rădăcini pe 
plantulă. 
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Abstract. The ontogenetic phase of woody perennial species plays a critical role in 

plant propagation. The expressions of totipotentiality in cultures are usually confined to or 
are more intense in juvenile explants and propagules. The obtained results evidence an 
obvious superior reaction of juvenile tissues, as mean shares for six plum varieties (De 
Bistriţa, Tuleu Gras, Centenar, Ialomiţa, Albatros, Stanley): a higher regeneration 
percentage (31.54%), an increased multiplication rate (with 30.43%), a better root ability 
(with 13.22%). The difference between “in vitro” obtained results with adult and with 
juvenile tissues can be removing by the reverse of the ontogenetic phase, “in vitro”, using 
hormonal treatment or by micrografting. 

Key words:  micropropagation, plum, ontogenetic phase, cultivars 
 

INTRODUCERE 
Altoirea la pomii fructiferi este o practică cunoscută din timpuri străvechi, 

astfel că din acest punct de vedere propagarea pomilor fructiferi nu s-a schimbat 
mult în ultimii 2000 de ani, în timp ce mare parte a celorlalte practici horticole s-au 
schimbat marcant. În ultimul timp, în ameliorarea pomilor s-a tins spre obţinerea 
unor genotipuri de vigoare mică sau chiar „dwarf” (pitic), în scopul intensivizării 
plantaţiilor. De asemenea, s-au extins cercetările în scopul înmulţirii soiurilor prin 
culturi de ţesuturi, cu atât mai mult cu cât există specii şi în cadrul acestora 
cultivaruri la care pomii pe rădăcini proprii reprezintă o alternativă cu unele 
avantaje comparativ cu materialul săditor obţinut prin metode clasice, respectiv 
altoire (Faust, 1980). 

Anterior elaborării tehnologiei de înmulţire clonală a genotipurilor dorite, 
prin culturi “in vitro”, este important să se identifice metoda cea mai adecvată 
multiplicării. Foarte adesea nu există alternative, însă dacă există posibilitatea unei 
alegeri, opţiunea trebuie luată urmărind considerente legate de rata şi consistenţa 
multiplicării şi probabilitatea apariţiei de plante aberante (Murashige, 1979). Faza 
de dezvoltare a plantelor perene lemnoase joacă un rol critic în propagarea lor şi în 
alte aplicaţii ale regenerării plantei. Expresia totipotenţialităţii în culturile de celule 
şi ţesuturi este în mod evident în corelaţie cu faza de dezvoltare sau este mult mai 
intensă în explantele şi propagulele juvenile. 

Cele două stadii de dezvoltare, juvenil şi adult, sunt asociate cu modificări 
stabile în meristemul apical şi sunt păstrate pe parcursul diviziunii celulare. Fazele 
juvenilă şi adultă ale plantelor lemnoase sunt, deci, aproape persistente, pe 
parcursul multor ani (Wareing şi Frydman 1976). Fazele juvenilă şi adultă, 
diferenţiate morfologic şi fiziologic, pot apărea simultan în acelaşi pom, adult. 
Regiunea bazală şi cronologic mai bătrână a unui pom poate rămâne juvenilă chiar 
dacă părţile de vârf au devenit mature şi înfloresc (Sax, 1962; Borchert, 1976). 
Robinson şi Wareing (1969) susţin că schimbarea apare în regiunea meristemului 
apical, dar nu în meristemul însăşi. Partea bazală care rămâne juvenilă, în timp ce 
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partea superioară dobândeşte maturitatea, a fost identificată ca ”zona juvenilă” 
(Schaffalitzky de Muckadell, 1954). Borchert (1976), arată că propagulele vegeta-
tive obţinute din părţile de jos ale unor pomi maturi, şi-au menţinut comporta-
mentul juvenil pentru câţiva ani. 

Propagarea vegetativă perpetuează, adesea, trăsăturile morfologice şi 
fiziologice ale respectivului stadiu de dezvoltare, juvenil sau adult. În culturile “ in 
vitro” revenirea de la faza adultă la cea juvenilă este posibilă prin unele tratamente 
hormonale sau prin microaltoirea de apexuri meristematice adulte pe părţi bazale 
juvenile. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Activitatea s-a desfăşurat în condiţiile specifice laboratorului de culturi “in 

vitro” de la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca, 
România, cu o bază tehnico-materială corespunzătoare obiectivelor urmărite. În 
camera de creştere, cu climat condiţionat, s-au asigurat următorii parametri: 
fotoperioadă - 16 ore lumină, 8 ore întuneric; intensitate luminoasă - cca. 2800 
lucşi; temperatura 22-24°C. 

Materialul biologic a fost reprezentat de soiurile: De Bistriţa, Tuleu gras, 
Centenar, Ialomiţa, Albatros şi Stanley, de la care s-au recoltat iarna, în luna 
februarie, ramuri anuale, respectiv lăstari, din zonele bazale (faza de dezvoltare 
juvenilă) şi din zonele superioare (faza de dezvoltare adultă). Au fost fasonate 
porţiuni nodale, de 2 cm care au fost spălate, timp de o oră, sub un jet continuu de 
apă de robinet. Acestea au fost apoi tratate în hota cu flux laminar, pentru 
dezinfestare, cu o soluţie de Hipoclorit de Ca 5% şi Tween 20,0,1%, timp de 15 
minute. Au urmat 3 spălări, cu apă distilată sterilă, după care s-a trecut la 
prelevarea de vârfuri de creştere de 0,8 mm şi trecerea lor pe medii de cultură în 
eprubete, care după inoculare, au fost obturate cu “Parafilm”. 

Mediile bazale de cultură au fost preparate după reţeta Murashige şi Skoog, 
1962, pentru macroelemente, microelemente şi vitamine (cu reducerea la ½ a 
concentraţiei de macroelemente şi microelemente). Ca regulatori de creştere au fost 
folosiţi: 

- pentru cultura de regenerare: NAA: 1mg/l şi BA: 1mg/l; 
- pentru multiplicare: BA: 2mg/l;  
- pentru înrădăcinare: IBA: 2mg/l. 
Pentru aprovizionare cu carbon s-au adăugat 35 g/l glucoză, iar gelificarea a 

fost realizată folosindu-se 7 g/l agar tip A. pH-ul a fost corectat la valoarea de 5,7. 
Culturile, atât cele de iniţiere (în eprubete), cât şi cele de multiplicare şi 

înrădăcinare (în vase conice de 100 ml), au fost menţinute în camera de creştere, la 
parametri ambientali arătaţi anterior. După opt săptămâni de la iniţierea culturilor 
s-au făcut observaţii asupra capacităţii de regenerare a explantelor prelevate, după 
care, cu propagulele obţinute, s-au realizat subculturi de multiplicare şi înrădă-
cinare, aprecierea rezultatelor acestora efectuându-se după alte opt săptămâni. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Valorile medii obţinute pentru procentul de regenerare, rata de multiplicare 
şi procentul de înrădăcinare a explantelor în funcţie de faza de dezvoltare a sursei 
iniţiale (adult sau juvenil) sunt sintetizate în tab. 1. 
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Tabelul 1 
Influenţa fazei ontogenetice a explantului în micromultiplicarea prunului 

Procentul de regenerare Rata de multiplicare Procentul de înrădăcinare Genotipul 
Adult Juvenil Adult Juvenil Adult Juvenil 

De Bistriţa 8,79 35,02 3,6 5,4 58,08 66,24 
Tuleu Gras 8,32 29,98 4,5 6,2 52,41 57,70 
Centenar 7,56 29,24 4,8 6,0 36,16 40,26 
Ialomiţa 6,89 30,24 5,1 6,7 40,15 43,38 
Albatros 7,09 31,89 3,9 4,8 44,12 50,92 
Stanley 7,58 34,05 5,8 7,1 52,34 62,17 
Media 7,71 31,73 4,6 6,0 47,21 53,45 
 

Rezultatele obţinute sunt evident superioare la explantele a căror sursă a 
fost în fază juvenilă, pe parcursul tuturor celor trei etape de cultură “in vitro” şi la 
toate cele şase cultivaruri studiate. Procentul de regenerare în funcţie de faza de 
dezvoltare a materialului iniţial din care au provenit explantele a oscilat între 
6,89% (Ialomiţa) şi 8,79% (De Bistriţa) pentru faza adult şi între 29,24% 
(Centenar) şi 35,02% (De Bistriţa) pentru faza juvenilă. Rata de multiplicare nu a 
fost influenţată atât de puternic de faza ontogenetică a sursei de explant: 3,6-5,8 
(adult) şi 4,8-7,1 (juvenil). La soiul autohton De Bistriţa s-a obţinut cel mai bun 
procent de înrădăcinare, indiferent de faza ontogenetică a materialului iniţial din 
care au provenit explantele: 58,08% (adult) şi 66,24% (juvenil). De asemenea, 
Stanley şi Tuleu Gras se pretează relativ bine la înmulţirea „in vitro”. 

Tabelul 2 
Corelaţiile dintre principalele elemente care asigură reuşita culturii „in vitro”  

la prun, în funcţie de faza ontogenetică a sursei de explant 
Faza: adultă Faza: juvenilă 

Caracteristicile corelate Rata de 
multiplicare 

Procentul de 
înrădăcinare 

Rata de 
multiplicare 

Procentul de 
înrădăcinare 

Procentul de regenerare -0,447 0,774x -0,102 0,837x 

Rata de multiplicare - -0,261 - -0,028 
 

Tabelul 3 
Corelaţiile dintre fazele ontogenetice adult-juvenil ale sursei de explant, în 

cultura „in vitro” la prun  
„r” teoretic 

Caracteristicile 
„r” calculat 
între adult-

juvenil 5% 1% 0,1% 
Semnificaţia 

Procentul de regenerare 0,431 - 
Rata de multiplicare 0,914 xx 
Procentul de 
înrădăcinare 0,987 

0,754 0,875 0,951 
xxx 

 
 Atât pentru faza adultă cât şi pentru cea juvenilă, între procentul de 
regenerare şi cel de înrădăcinare s-au identificat corelaţii strânse, pozitive (tab. 2). 
Între fazele ontogenetice adult-juvenil ale sursei de explant s-a determinat o 
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corelaţie foarte strânsă pentru procentul de înrădăcinare şi rata de multiplicare, dar 
nu şi pentru procentul de regenerare (tab. 3). 

 
CONCLUZII 

În concluzie, pe baza rezultatelor obţinute, se poate afirma că înmulţirea 
„in vitro” la prun este influenţată în mod semnificativ de faza ontogenetică a sursei 
de explant. În procesul de micromultiplicare a soiurilor De Bistriţa, Tuleu gras, 
Centenar, Ialomiţa, Albatros şi Stanley s-au obţinut rezultate superioare (cele mai 
evidente prin prisma procentului de regenerare) la culturile în care s-au utilizat 
explante provenite de la material iniţial în faza de dezvoltare juvenilă. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ НОВЫХ БЕЗВИРУСНЫХ 
СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ 

 
КОВАЛЕНКО Г. , ЧЕРНЕЦ А. , ТКАЧ В. 

Институт Плодоводства, г. Кишинев 
 
Abstrackt. Investigations with the new seven sorts of strawberry were hold.  26 

virus free clones of strawberry’s varieties were obtained. The meristems were micro-
propagated at the medium based on the Murashige, Skoog salts with the BAP 1 mg/l, IBA 
0,5 mg/l, gibberellic acid 0,1 mg/l. In the period of one year we obtained from 200 (Elsanta, 
Symphony, Ducat) to 365 (Senga - Sengana) good root’s rosettes from one meristem.  We 
planted new nursery stock with 15 000 rosettes for the future propagation and investigation.   

Key words: strawberry, meristems, medium. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность возделывания культуры земляники требует использо-

вания высокоурожайных сортов с хорошими вкусовыми качествами и обеспе-



 130 

чения посадочным материалом. В виду возникающей необходимости 
периодического обновления плантаций земляники новыми сортами  с исполь-
зованием посадочного материала свободного от вирусных инфекций, в  
лаборатории вирусологии Института Плодоводства проводилось осуществле-
ние этой задачи: путем отбора, тестирования на вирусы и ускоренного 
размножения их методом in vitro, доращивания  и передачи в производство. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом наших исследований стали 7 районированных и перспек-
тивных для Молдовы сортов земляники: Elsanta, Symphony, Ducat, Selena, 
Senga-Sengana, Elvira, Marmalada. Для тестирования на вирусы использованы 
индикаторные клоны земляники: ИС-4; ИС-5; ИС-10; ИС-11; FV-72. 
Тестирование методом “прививка листом”. На каждое индикаторное растение 
было привито 2-3 листа. Каждое испытуемое растение проверялось на 3-х 
индикаторных растениях в 3-х кратной повторности. Учеты на прижи-
ваемость проводились через 2 недели. Симптомы учитывались еженедельно в 
течение вегетации. При изолировании земляники в качестве эксплантов 
использовали меристематические верхушки, с протестированных растений, 
размером 1-2мм. Стерилизацию проводили 6% раствором гипохлорита 
кальция в течение 8 минут. Культивирование меристем проводили на 
питательной среде с использованием солей по Мурасиге - Скугу в условиях 
освещения 3000 – 5000 люкс, температуре 22-24°С, при 16 часовом 
фотопериоде. 

Меристемные растения адаптировали в теплице с апреля по май в 
условиях повышенной влажности в перлите. Размножение розеток проводили 
на участке, почва которого была свободна от нематод – переносчиков 
вирусов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
В результате тестирования на вирусы были отобраны 26 безвирусных 

клонов 7 районированных и перспективных сортов земляники. Клоны сорта 
Selena 12/1, 12/3 проявившие симптомы на индикаторах были исключены. 
Выделенные 26 клонов земляники введены в культуру in vitro для их 
быстрого микроразмножения. 

Культивирование земляники проводили на питательной среде, 
основанной на  макро - микро солях по Мурасиге – Скугу (1962 г.), с тиамин-
0,1мг/л, пиридоксин-0,5мг/л, никотиновая кислота-0,5 мг/л, глицин – 2мг/л, 
мезоинозит – 100мг/л, 6 – бензиламинопурином (БАП) – 1мг/л, индо-
лилмасляной кислотой (ИМК) – 0,5мг/л и  гибберелловой  кмслотой – 0,1 
мг/л. Длительность культивирования 6-7 месяцев (5-6 пассажей). После 
получения необходимого объема материала, розетки земляники укореняли на 
питательной среде Мурасиге - Скуга, с уменьшенной вдвое концентрацией 
минеральных солей, с  ИМК – 1мг/л. 

Из полученных результатов следует, что за период мультипликации in 
vitro и последующего размножения в поле от одной введенной в культуру 
меристемы получено у сорта Symphony 200, а у сорта Senga-Sengana 365  
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стандартных розеток категории супер - супер элиты. Такой высокий коэффи-
циент связан с тем, что эти сорта изолированы от растений ранее 
размноженных в культуре in vitro. 

Таблица 1 
Размножение  сортов земляники 

Сорт 

В
ве

де
нн

ы
 in

 
vi

tro
 м

ер
ис

 т
ем

, 
ш

т.
 

М
ул

ьт
ип

ли
ка

-
ци

я 
in

 v
itr

o 
за

 3
 

па
сс

аж
а,

 ш
т.

 

У
ко

ре
не

ни
е 

in
 

vi
tro

, %
 

А
да

пт
ир

ов
ан

о,
 

ш
т.

 

В
ы

ра
щ

ен
о 

в 
по

ле
, ш

т.
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
ра

зм
но

ж
е 

ни
я 

в 
по

ле
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
ра

зм
но

ж
ен

ия
 о

т 
од

но
й 

ме
ри

ст
ем

ы
 

Senga-
Sengana 11 120 100 800 4011 5,0 365 

Elsanta 22 247 100 1140 4900 4,3 204,5 
Symphony 19 211 100 1270 3815 3,0 200,8 
Ducat 8 174 100 300 1630 5,4 204,8 
Selena 6 45 100 68 164 2,4 27,3 
Marmalada 19 27 80 150 460 3,0 26,2 
Elvira 13 23 80 95 410 4,3 31,5 

 
У сортов Selena,  Marmalada, Elvira коэффициент размножения намного 

ниже. Они введены в в культуру ткани с обычных растений.   
Полученным безвирусным посадочным материалом земляники 

вышеназванных сортов заложен маточник для их дальнейшего изучения и 
районирования в республике Молдова. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Протестированы и отобраны 26 безвирусных клонов 7 сортов 
земляники. 

2. Введены в культуру in vitro, размножены, укоренены и адапти-
рованы сорта земляники: Elsanta, Symphony, Ducat, Selena, Senga-Sengana, 
Marmalada, Elvira. 

3. При  соблюдении оптимальных условий культивирования от одной 
введенной меристемы в течение года можно получить 200 - 365 стандартных 
розеток. 

4. Для изолирования меристем усы земляники следует отбирать у 
растений ранее размноженных in vitro. 

5. Пятнадцатью тысячами растений вышеназванных безвирусных 
сортов заложен маточник для дальнейшего изучения и размножения. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ  АУКСИНА В 
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  И ПРОЦЕНТОМ ПРИЖИВАЕМОСТИ 
МИКРОРАСТЕНИЙ ПОДВОЯ  ММ106 В НЕСТЕРИЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

КОЛИБАБА Н., ЧЕРНЕЦ А. 
Институт Плодоводства, г. Кишинёв. 

 
Abstract. Correlation between auxin concentration in nutritions medium and 

percentage of acclimatization of  microplants rootstock MM106 in not sterile conditions 
As a result of conducted researches the essential connection between the way of 

striking root, auxin concentration, percentage of acclimatization in not sterile conditions 
and the quality of grown up of apple rootstocks MM106 is reveled. 

Key words: rootstocks, auxin, acclimatization in vitro. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время методы микроразмножения  in vitro применяют 

для быстрого вегетативного размножения широкого круга древесных 
плодовых пород, в том числе и для подвоев яблони (2). Одним из узких мест 
данного технологического процесса является этап адаптации к нестерильным 
условиям (1), так как побеги укорененные при контролируемых условиях 
температуры, влажности, освещённости и питания, попадают в теплицу, где 
резко снижается влажность воздуха, а перепады температуры в летние 
месяцы могут варьировать от  15 до 40 градусов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили с районированным в Молдавии безви-
русным подвоем яблони ММ106. Для укоренения использовали микропобеги 
длиной 2-2.5 см, которые высаживали в банки по 8-10 штук. В питательной 
среде концентрацию неорганических солей по Мурасиге- Скуга (1962 г.) 
снижали вдвое (3). Содержание ауксина –индолилмасляной кислоты  (ИМК) 
варьировало от  0.5 до 5 мг/л. В трех вариантах через 7-8 дней пребывания на 
среде с ауксином  побеги пересаживали на безгормональную среду. Изучали  
процессы укоренения на: агаризированных  питательных средах с 
содержанием агар-агара 0.5 %; жидких питательных средах с подложкой из 
специальной бумаги, а также дополнительного введения активированного 
угля от 125 до 1000 мг/л.  Микрорастения культивировали при освещении до 
3 тыс. люкс, температуре воздуха +22-240С и светопериоде -16 часов. 
Адаптацию и доращивание растений проводили в тепличном комплексе 
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лаборатории вирусологии в период с мая по октябрь. В качестве субстрата 
использовали смесь торф : перлит фракцией от 1 до 5 мм, с рН близким к 7. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На всех питательных средах ризогенез начинался на 6-8 день, а 
максимальный процент укоренения получен через 50 дней. Как видно из 
таблицы, наибольшее корнеобразование было отмечено на  агаризированной 
среде с ИМК-0.5 мг-73%, чуть меньше при ИМК 3 мг- 67%. На одно 
укорененное растение в среднем было по 5-7 корней первого порядка длиной 
2-4 см. В вариантах   после насыщения  побегов ауксином в течение  7-8 дней 
и последующей перевалкой  их в стерильных условиях на безгормональную 
среду , процент укоренения был сравнительно меньше. При введении в 
питательную среду активированного угля от 125-1000 мг на литр, начало 
корнеобразования наблюдалось позже и количество корней на одно растение 
было в пределах 2-3 штук, длиной 1-2 см. Максимум укоренения был 
достигнут при введении в питательную среду 250 мг/л - 47%. 

Таблица 1 
Укоренение подвоя яблони ММ106 на агаризированной  среде и его 
приживаемость при адаптации в зависимости от содержания ИМК в 

составе питательной среды 
                                  Укоренение в %  Концентрация 

ИМК в составе 
среды, мг/л  через 10 дней через 30 дней через 50 дней 

Приживаемость 
подвоя при 

адаптации, % 
0 (контроль) 9 18 20 50 

0,5 – 45 73 61 
1 10 30 42 41 
3 18 49 67 72 
3* 12 47 62 45 
4 5 42 63 42 
4* 12 31 52 31 
5 5 32 53 34 
5* 10 44 55 30 

* -варианты с перевалкой на среду без ИМК. 
Одновременно с укоренением на агазированной среде  были провеены 

эксперименты по укоренению на жидких средах с подложкой из специальной 
бумаги. В контроле без стимуляторов за месяц укоренилось 45% побегов, но 
растения были хлоротичные с одиночными корнями. При концентрации 3 мг 
отмечен высокий процент гибели растений. 73 % укоренения на жидкой 
среде за 30 дней было достигнуто при концентрации ИМК 0.5 мг/л. 

Все укорененные микрорастения были высажены в нестерильные 
условия теплицы в один срок в середине мая. В качестве субстрата 
использована подобранная ранее смесь торфа с перлитом в соотношении 1:1 
по объему. 

В первый месяц после высадки поддерживалась высокая относи-
ельная влажность до 90-100%, которая в дальнейшем постепенно снижалась. 
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Во время адаптации микрорастений к условиям теплицы выявлена 
зависимость приживаемости растений от способа укоренения in vitro. Из 
таблицы видно, что при двухфазном способе укоренения (7-8 дней на среде с 
ауксином и дальнейшим укоренением на безгормональной среде) полученные 
растения прижились на 30-45%. Лучшая приживаемость при адаптации 
укорененных растений подвоя яблони ММ106 была после  их укоренения на 
агаризированных средах с ИМК 3 мг/л - 72% и ИМК 0.5 мг/л- 61%.  К концу 
вегетации средняя высота этих растений составила 47-55 см, примаксиальной 
85 см.  

Растения, укоренённые на вариантах с активированным углём, 
продемонстрировали тенденцию к повышению приживаемости по мере 
увеличения его концентрации в среде. При содержании активированного угля 
125 мг/л- приживаемость в теплице составила 30%, а при его увеличении в 8 
раз до 1000 мг/л увеличилась до 75%, хотя итоговый выход растений по 
отношению к исходному количеству, высаженных на укоренение in vitro 
растений, был низким, от 12 до 33 %. 

Успешно перенесли начальный акклиматизационный период 
растения, укоренённые на жидких питательных средах.  После укоренения на 
среде 0.5 мг/л ИМК, приживаемость в первый месяц составила в 85%. 
Однако, в процессе  дальнейшей вегетации мы наблюдали остановку роста 
этих растений при достижении ими высоты 12-16 см 

 
ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований выявлена существенная 
связь между способом укоренения, концентрацией ауксина, процентом 
приживаемости в нестерильных условиях и качеством выращенных саженцев 
подвоя ММ106. 

Процент адаптации был выше у растений, укорененных на пита-
ельной среде с ИМК 3 мг/л. В этом варианте к концу вегетации подвои 
достигли стандарта и были пригодны для закладки безвирусного маточника.  
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РАЗМНОЖЕНИЕ IN VITRO ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  
СОРТОВ СМОРОДИНЫ 

 
КОВАЛЕНКО Г. 

Институт Плодоводства, г. Кишинев 
 

Abstract. Investigations with the new 5 sorts of black currants were hold Varaities 
– Ekzotica, Katiusha,Lentiai , Plotnokislaia, Nester Kozin were propagated in vitro on the 
medium based on salts Murashige, Skoog with BAP 1mg/l, IBA  0,5 mg/l. Microplants of 
black currents were sucsefuly adaptated in perlite during autumn. 

Key words: black currants, auxin, in vitro, acclimatization. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
С учетом ценности и разнообразия сортов смородины постоянно 

увеличивается потребительский спрос на эту культуру. Использование 
современных методов культуры тканей позволяет решить проблему полу-
чения и быстрого размножения высококачественного посадочного материала. 
В настоящее время в лаборатории вирусологии Института Плодоводства 
проводятся исследования по разработке и усовершенствованию технологий 
размножения плодовых и ягодных культур. Целью данной работы является 
оптимизация питательной среды для микроразмножения 5 новых интроду-
цированных сортов смородины, уточнение режимов культивирования и 
адаптации, позволяющих размножить их в необходимом количестве для 
дальнейшего изучения и передачи в производство. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили с 5 новыми, интродуцированными перспек-
тивными для Молдовы сортами черной смородины. В культуру in vitro 
вводились терминальные верхушки 0,5-1см., искусственно пробужденных 
побегов. При стерилизации экспланты обрабатывали 6% раствором 
гипохлорита кальция в течение 12-15 минут. Культивирование верхушек 
осуществляли на средах состоящих из макро и микросолей Мурасиге-Скуга 
(1962 г.) в двух модификациях. Культуры выращивали в условиях обеспечи-
вающих освещение 3-5 тыс. люкс.на м2, фотопериод 16часов-день, 8ч.-ночь. 
Температура воздуха днем 24±2°С, ночью 20±2°С. Относительная влажность 
воздуха около 70%. Работы проводили в стерильных условиях. Адаптацию 
укорененных микрорастений проводили в сентябре в условиях повышенной 
влажности. В качестве субстратов испытаны: перлит; смесь торф:перлит; 
смесь перлит:торф:почва. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Объектом исследований являлись интродуцированные сорта черной 
смородины: Катюша, Экзотика, Плотнокислая, Лентяй, Нестер Козин. 
Отобранные для введения в культуру растения высаживали в отдельные 
горшки. После прохождения периода покоя устанавливали их в климокамеру 
с регулируемыми условиями для ускорения вегетации. При изолировании 
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использовали терминальные верхушки 0,5-1см отросших побегов. Экспланты 
стерилизовали в 6% растворе гипохлорита кальция по стандартной методике. 
Время стерилизации 10-15 минут. В нашей работе лучшие результаты 
получены при стерилизации 12минут – 90% чистых культур. 

Культивирование микропобегов осуществляли на агаризированной 
среде состоящей из макро-микросолей по прописи Мурасиге-Скуга (Murashige  
T., Skoog F  1962) с: тиамин -0,1мг/л, аскорбиновая кислота -1мг/л, мезоинозит-
100мг/л, 6 – бензиламинопурин   (БАП) -1мг/л,  индолилмасляная кислота 
(ИМК) -0,5мг/л, сахароза 2%. 

На этапе введения в культуру in vitro смородины выявлена сортовая 
зависимость регенерационной способности культур от минерального состава 
питательной среды. 

Учитывая ранее полученные нами результаты (Коваленко Г, 2006; 
Чернец А., 2003) в первых 2-х пассажах уменьшали вдвое концентрацию 
азотнокислого аммония и увеличивали в два раза содержание хелата железа. 
Это улучшило развитие культур и позволило избежать витрификации. После-
дующие пассажи проводили на питательной среде с полным содержанием 
макро-микросолей. В данной работе исследовали влияние  концентраций 
регуляторов роста БАП и ИМК на развитие культур смородины.Установлен 
оптимальный вариант- комбинация БАП-1,0 :ИМК-0,5мг/л -  84% культур с 
высокой регенерационной способностью. Увеличение или уменьшение 
концентраций снижало развитие культур. 

Таблица  1 
Оптимизация ФАВ для микроразмножения смородины 

Развитие эксплантов за 3 пассажа  
№ 
п/п 

Концентрация 
БАП : ИМК 

мг/л 

Эксплант 
без 

развития 

Верхушечный рост 
развитие 2-3х 

листочков 

Розетка с листьями 
и  зачатками почек 

и   побегов 

Всего 
развившихся 
эксплантов 

1 0,1 : 0,1 17 13 9 22 
2 0,5 ; 0,5 28 18 30 48 
3 1,0 ; 1.0 30 22 8 30 
4 1,0 : 0,5 9 38 46 84 
5 0,5 : 1,0 19 27 22 49 

 
Для начала образования корней необходимо культивирование 

смородины не менее 5 месяцев ( 6-7 пассажей ). При доведении побегов до 
длины пригодной для укоренения (более 1см.) использовали среду с 
гибберелловой кислотой 1мг/л. Полученные побеги укореняли на питатель-
ной среде Мурасиге-Скуга  с уменьшенной вдвое концентрацией макро-
микросолей , без цитокинина, ИМК 1мг/л. 

По проценту укоренения сорта смородины можно разделить на 3 
группы: 

-  сорта  Нестер Козин, Экзотика, Плотнокислая укореняются на 90 – 
98%. 

-  сорт    Лентяй  80 – 85 % укоренения. 
-  сорт     Катюша образовали корни 70 % растений. 
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Отдельные укорененные растения достигали высоты 2-3см, но чаще 
укоренялись розетки растений, которые при высадке на адаптацию легко 
делились. Адаптацию проводили в теплице в условиях повышенной 
влажности. В первый период 90-100% , в дальнейшем постепенно снижали до 
обычных тепличных условий. 

Можно отметить, что адаптация микрорастений смородины успешна 
на всех 3х испытанных субстратах ,но лучшие результаты (100% адаптации) 
получены на перлите фракция от 1 до 5мм размера. После 3х месяцев 
адаптации на этом субстрате отмечено до 20% нарастания дополнительных 
побегов. Субстраты- торф: перлит и торф: перлит: почва менее эффективны. 

Таблица  2 
Приживаемость растений смородины при адаптации 

Субстраты 
перлит Торф:перлит 

1 : 1 
Торф:перлит:почва 

1:1:1 
Сорт Высажено 

на 
адаптацию 

шт. 

Прижи- 
ваемость, 

% 

Высажено 
на 

адаптацию 
шт. 

Прижи- 
ваемость, 

% 

Высажено 
на 

адаптацию 
шт. 

Прижи- 
ваемость, 

% 

Экзотика 100 100 100 63 98 81 
Катюша 51 96 28 67 30 15 
Плотнокислая 80 100 80 71 80 54 
Лентяй 50 100 50 54 50 33 
Нестер Козин 100 100 98 72 100 62 

 
При поливах  они уплотнялись и удерживали повышенную влажность, 

что способствовало загниванию корней. Адаптированные растения смородины 
к концу вегетации достигли  высоты 10-12см, 5-7 листочков, с диаметром 
стволика 3-5мм, хорошо развитой корневой системой. Лучшим сроком 
адаптации для этих сортов был сентябрь месяц. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Для культивирования интродуцированных сортов черной сморо-
ины: Экзотика, Катюша, Плотнокислая, Лентяй, Нестер Козин оптимальной 
является питательная среда Мурасиге, Скуга в двух модификациях с 
использованием регуляторов роста в концентрации: БАП-1мг/л, ИМК-05мг/л. 

2. При введении в культуру in vitro в феврале месяце искусственно 
пробужденных побегов смородины следует использовать при стерилизации 
6% раствор гипохлорита кальция в экспозиции 12 минут. 

3. Установлено что адаптация микрорастений смородины в осенний 
период дает 100% результат на субстрате перлит. 
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ORGANIZAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A 
PEPINIERILOR POMICOLE 

 
SÎRBU NATALIA 

Institutul de Pomicultură 
 
Abstract. This article contains the information about the organization of fruit plant 

nursery production. An important stage of amelioration this branch is creating and 
development of technical and material basement of fruit plant nursery, which has been 
changing essentially through the last years.  

Key words: organization, plant nursery, production, amelioration. 
 

INTRODUCERE 
Evoluţia favorabilă a pomiculturii Republicii Moldova este direct influien-

ţată de starea pepinieritului pomicol. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a 
avut o influienţă nefastă şi asupra acestei ramuri. Astfel pe parcursul ultimilor 
decenii producţia de material săditor a scăzut, practic, de 8-10 ori faţă de indicii 
obţinuţi în anii ’80 ai secolului trecut. Această reducere a fost cauzată în mare 
masură de distrugerea bazei tehnico-materiale a pepinierilor pomicole.  

Actualmente materialul săditor se produce în foarte multe pepiniere, dintre 
care numai aproximativ 8-9 gospodarii dispun de părţile componente necesare ale 
pepinierei. 

Odată cu adoptarea Strategiei pentru Agricultură, Concepţiei şi Progra-
mului de dezvoltare durabilă a pomiculturii, se preconizează anual de plantat livezi 
de tip nou pe o suprafaţă de pînă la 5000 ha, ceea ce va duce la sporirea cererii de 
material săditor de calitate înaltă şi stare fitosanitară bună. În acest context, pentru 
a satisface cererea de material săditor rezultată, va fi necesar ca anual să se producă 
pomi altoiţi, corespunzători cerinţelor tehnice de calitate din standardele naţionale 
şi internaţionale, în volum de aproximativ 5 – 5,5 mln. buc. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Informaţiile prezentate în articol cuprind investigaţii despre starea şi 
organizarea activităţii pepinieristice în Republica Moldova, utilizînd date statistice 
privind producerea şi comercializarea materialului săditor pe anii 2003-2005 şi 
prevederilor Programului de dezvoltare durabilă a pepinieritului pomicol în 
Republica Moldova. 

 Îndeplinirea sarcinilor propuse, s-a realizat utilizînd metode clasice 
economico-matematice de cercetare, metode statistice, metoda graficelor.  
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analiza stării actuale, efectuată pe baza datelor statistice ne dezvăluie o 

situaţie alarmantă, privind producerea materialului săditor pomicol pe teritoriul 
Republicii Moldova. Conform datelor din tabelul 1pe parcursul anilor 2003-2005 s-
au comercializat în medie 537 mii buc., cu toate că acest indicator, în anul 2005 
faţă de anul 2004 este în creştere respectiv cu 62 mii buc.  totuşi el nu acoperă 
necesarul de pomi altoiţi menţionat anterior (5-5,5 mln buc.).  

Cu toate acestea, din tabelul 1 rezultă, că producerea de material săditor 
este o activitate profitabilă şi anume nivelul profitului în anul 2005 a crescut faţă de 
indicile analogic din 2003 şi 2004 respectiv cu 3189 mii lei şi 3015 mii lei. Acest 
lucru este demonstrat şi de nivelul rentabilităţii ridicat, care pe parcursul perioadei 
analizate a fost într-o continuă creştere, atingînd în anul 2005 nivelul de 118,3 %. 

Problema fundamentală, constă în elaborarea şi adoptarea măsurilor 
necesare, ce ar influienţa sporirea volumului de producţie de pomi altoiţi. În acest 
context se elaborează Programul de dezvoltare durabilă a pepinieritului pomicol, 
unde se stabilesc obiectivele şi tendinţele de dezvoltare şi revitalizare a 
pepinieritului pomicol.           

Tabelul 1 
Analiza comercializării pomilor altoiţi pe perioada 2003 - 2005  

Anii Nr. 
d/o 

 
Denumirea indicatorilor 

 2003 2004 2005 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Cantitatea comercializată de pomi 
altoiţi, mii buc. 
Costul producţiei, mii lei 
Venitul din vînzări, mii lei 
Profit (pierdere), mii lei 
Rentabilitatea, %  

         574 
 

2813 
4096 
1283 
45,61 

       488 
 

1394 
2796 
1417 
101,6 

       550 
 

3746 
8178 
4432 
118,3 

 
Actualmente conform datelor Inspectoratlui de Stat pentru Seminţe, 

suprafeţele părţilor componente ale pepinierilor pomicole sunt următoarele: 
plantaţii-mamă – 146,83 ha, din care seminceri – 17,72, marcotiere – 43,11 ha, de 
ramuri-altoi – 86 ha. Luînd în consideraţie, ca o parte din aceste plantaţii, practic, 
au termenul de exploatare utilă expirat, se poate confirma că dificitul de 
componenţi biologici este considerabil pentru satisfacerea cererii pieţei interne în 
material saditor pomicol de calitate înalta în cantităţi şi asortimentul necesar.  

O etapă din procesul de dezvoltare a pepinieritului pomicol este organi-
zarea bazei tehnico-materiale a pepinierilor. O pepinieră modernă şi corect organi-
zată cuprinde toate componentele biologice şi formează un ciclu complet în 
producerea materialului săditor. Ea trebuie să deţină urmatoarele sectoare: 

- sectorul plantaţiilor- mamă, format din: livezile de semincieri, plantaţiile 
mamă de ramuri-altoi şi marcotierile; 

- sectorul de înmulţire care cuprinde şcoala de puieţi şi şcoala de butaşi; 
- sectorul de formare sau şcoala de pomi, aici avem cîmpurile I si II; 
- sectorul tehnico-ştiinţific, unde se includ toate dotările tehnico-mecanice, 

atelieriile, ladoratoarele etc. 
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O astfel de organizare a pepinierei pomicole va contribui la implementarea 
tehnologiilor progresiste cu ciclu deplin (închis) de producere a materialului 
saditor, începînd cu producerea seminţelor (sîmburilor), portaltoaielor şi terminînd 
cu comercializarea pomilor altoiţi. Implementarea structurii ştiinţific argumentate 
de producere a pepenierei pomicole şi optimizarea suprefeţelor componenţilor 
biologici, va contribui la asigurarea pepinierei pomicole cu toate materialele 
iniţiale. În aceste condiţii va scădea riscul aprovizionării cu componenţi biologici 
de calitate nesatisfăcătore din alte gospodării şi localităţi.  

Calculele efectuate confirmă că pentru asigurarea pepinierilor pomicole cu 
componenţii biologici necesari pentru producerea pomilor altoiţi, structura supra-
feţelor părţilor componente ale pepinierei ar trebui să fie următoarea: 

 

42,84

100,44

24,35 Suprafaţa plantaţ iei mamă de
ramuri altoi,  ha
 Suprafaţa plantaţ iei mamă de
portaltoaie vegetative, ha
Suprafaţa plantaţ iei mamă de
semincieri, ha

 
Fig. 1. Structura suprafeţelor părţilor componente ale pepinierei 
 
Sectorul plantaţiilor mamă, reprezintă unul dintre cele mai importante 

componente ale pepinierii deoarece este principalul furnizor de componenţi 
biologici necesari (ramuri-altoi, marcote, portaltoaie, butaşi etc.) pentru producerea 
materialului săditor. Astfel, principala sarcină a pepineriştilor este obţinerea port-
altoaielor de calitate înaltă şi adaptivitate sporită la condiţiile pedoclimaterice 
respective. Acest lucru va fi posibil prin înfiinţarea plantaţiilor mamă cu noi 
biotipuri de portaltoaie vegetative cu calităţi bilogice superioare şi stare fitosanitară 
bună. 

CONCLUZII 
Pentru a majora volumul de producţie a materialului săditor de caliate 

superioară şi conform cerinţelor pieţei, e necesar de a crea baza tehnico-materială 
respectivă, ce ar asigura pepinierele pomicole cu toate componentele biologice 
necesare şi cu capacităţi de producţie considerabile.  

Optimizarea şi ameliorarea structurii suprafeţelor sectoarelor pepinierei va 
contribui favorabil la eficientizarea activităţii pepineristice. 
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INVESTIGAREA DINAMICII UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI 
CU ROL ÎN PROCESUL DE PRINDERE LA ALTOIRE LA UNELE 

SOIURI DE POMI FRUCTIFERI 
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Abstract: The paper is a result of the experiments that have been performed 

regarding the reducing sugars content and enzymatic activity of the catalasa in the some 
engrafted trees and none engrafted rootstocks. The results spotlighted an increased 
variability of the enzymatic activity and reducing sugars content manifested at different 
species of fruit trees as well as among the varieties of the same species.  

Key words: Catalasa, reducing sugars, scion-rootstock system. Curé, Euras, 
Stanley Golgrich 

 
INTRODUCERE 

Lucrarea de faţa se încadrează intr-un studiu mai amplu privind elucidarea 
unor aspecte fiziologice si biochimice ale interacţiunii dintre altoi si portaltoi şi 
evidenţierea unor parametri cu rol important in procesul de concreştere a pomilor 
altoiţi. Dintre aceştia am selectat doi indicatori: conţinutul in zaharuri reducătoare, 
deoarece reflecta atât capacitatea fotosintetică, cat şi conductivitatea floemului si 
activitatea catalazei care este o enzima implicata in procesul de respiraţie cu 
sensibilitate mare la condiţii de stres. 

 
MATERIAL ŞI METODE 

Experimentele s-au efectuat pe parcursul anului 2006, având ca obiect de 
studiu doua soiuri de păr (Curé şi Euras) altoite pe Cydonia oblonga, soiul de prun 
Stanley şi soiul de cais Golgrich altoite pe Prunus cerasifera. 

Pentru analize, s-au prelevat probe de ţesut vegetal la 2 cm deasupra 
punctului de altoire, din zona punctului de altoire şi la 2 cm sub punctul de altoire. 
Conţinutul în zaharuri reducătoare a fost determinat după metoda lui F.D. Snell şi 
Snell, iar determinarea activităţii enzimatice a fost realizată prin metoda iodometrică. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

In cazul studiilor întreprinse de către noi s-a urmărit atât conţinutul de 
glucide la diferite nivele ale tulpinii (sub punctual de altoire, de asupra şi la nivelul 
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punctului de altoire) cât si dinamica acumulării acestora pe parcursul perioadei de 
vegetaţie. Examinând datele obţinute (tabelul 1, figurile 1-4) se poate constata o 
tendinţă generală de creştere a conţinutului de zaharuri în zona tulpinii pe parcursul 
perioadei de vegetaţie cu un maxim înregistrat în luna septembrie. Excepţie face 
caisul (figura 4) la care s-a constatat o uşoară scădere în luna iulie. În ceea ce 
priveşte conţinutul de glucide la diferite nivele ale tulpinii plantelor altoite s-a 
constatat un conţinut uşor sporit în altoi faţă de portaltoi. Acest fapt poate fi pus pe 
seama dificultăţii de transport al acestora prin punctul de altoire. În sprijinul acestei 
ipoteze intervin şi valorile mai crescute ale conţinutului de glucide din zona 
punctului de altoire. Totuşi, diferenţele relativ mici între conţinutul de glucide la 
cele trei nivele ale tulpinii plantelor altoite sugerează o afinitate sporită între 
simbionţi la toate soiurile studiate. 

Tabelul 1 
Dinamica conţinutului de glucide solubile în perioada de vară la soiurile Curé, 

Euras  şi Cydonia oblonga; Stanley, Goldrich şi Prunus cerasifera  
(mg/g substanţă proaspătă) 

Iunie Iulie Septembrie Soi, portaltoi A B C A B C A B C 
Curé  25,72 26,12 23,12 26,60 27,86 24,73 32,41 33,17 29,82 
Euras  26,23 25,98 22,15 27,35 28,96 25,50 34,13 33,92 32,65 
Stanley 27,16 26,31 21,45 28,27 27,86 25,15 35,10 36,42 31,53 
Goldrich 26,89 28,21 23,67 27,43 27,62 24,81 34,12 35,21 30,17 
Cydonia 
oblonga 21,63 23,17 29,16 

Prunus 
cerasifera 22,43 24,32 32,47 

A – probe prelevate la 2 cm deasupra punctului de altoire 
B – probe prelevate din zona punctului de altoire 
C – probe prelevate la 2 cm sub punctul de altoire  
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Figura 1. Dinamica continutului de glucide solubile în perioada de vara la soiul de păr Curé şi 
Cydonia oblonga (mg/g s.p.) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Cydonia oblonga 
 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Iunie Iulie Septembrie 

Figura 2. Dinamica continutului de glucide solubile în perioada de vara la soiul de par Euras si 
Cydonia oblonga (mg/g s.p.) 

 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Cydonia oblonga  
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Figura 3. Dinamica continutului de glucide solubile în perioada de vara la soiul de prun Stanley si 
Prunus cerasifera (mg/g s.p.) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Prunus cerasifera  
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Figura 4. Dinamica continutului de glucide solubile în perioada de vara la soiul de cais Goldrich si 
Prunus cerasifera (mg/g s.p.) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Prunus Cerasifera  
 
De asemenea, nu s-au constatat diferenţe semnificative ale conţinutului de 

glucide la diferite soiuri, deoarece în această fază a vieţii pomilor, au loc procese 
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intense de creştere la toate speciile, iar necesarul de substanţe energetice şi plastice 
este deosebit de mare. Eventualele diferenţe determinate genetic devin mai 
accentuate pe măsura înaintării plantelor în vârstă. Totuşi am putea remarca faptul 
că valorile maxime (39,46 mg/g s.p.) s-au înregistrat în cazul soiului de prun 
Stanley, valori care depăşesc conţinutul de glucide din portaltoi (32,47 mg/g s.p la 
corcoduş ), iar cele minime la soiul de păr Cure. Cea mai mare variaţie a acestui 
parametru pe parcursul perioadei de vegetaţie s-a înregistrat tot la soiul Stanley. 

Analizând valorile activităţii catalazei pe parcursul perioadei de vegetaţie 
se constată o scădere a intensităţii activităţii acesteia la toate variantele studiate.  

Tabelul 2 
Dinamica activităţii catalazei determinată în lunile iunie-septembrie la soiurile 

Curé, Euras şi Cydonia oblonga; Stanley, Goldrich şi Prunus cerasifera 
(unităţi catalazice) 

Iunie Iulie Septembrie Soi, portaltoi A B C A B C A B C 
Curé  328 336 247 278 265 198 161 183 124 
Euras  296 312 281 249 173 187 102 115 112 
Stanley 312 261 223 219 236 169 83 87 54 
Goldrich 341 313 241 226 294 206 72 80 57 
Cydonia oblonga 87 71 36 
Prunus cerasifera 92 90 24 
A – probe prelevate la 2 cm deasupra punctului de altoire 
B – probe prelevate din zona punctului de altoire 
C – probe prelevate la 2 cm sub punctul de altoire  

 
Astfel, activitatea catalazei a fost cu mult mai mare la plantele altoite faţă 

de cea a portaltoilor nealtoiţi, utilizaţi ca martor, datorită intensificării respiraţiei ca 
urmare a stresului indus de altoire. De asemenea, s-a constatat o rată de scădere 
diferită a activităţii catalazei pe parcursul perioadei de vegetaţie la soiurile luate în 
studiu. Diferenţele cele mai mari au fost remarcate la soiurile altoite pe corcoduş, 
pe când la soiurile de păr variaţiile sunt mult mai reduse. 

În general, activitatea catalazei a fost ceva mai ridicată la nivelul punctului 
de altoire decât cea înregistrată deasupra (altoi) şi sub punctul de altoire (portaltoi). 
Valori mai ridicate ale activităţii catalazei la nivelul punctului de altoire, la toate 
soiurile, s-au înregistrat doar în luna septembrie. În schimb, determinările efectuate 
în luna iunie au evidenţiat faptul că la cele două soiuri de păr activitatea catalazei 
era mai mare în punctul de altoire, pe când la soiurile de prun şi cais – la nivelul 
altoiului. Situaţia s-a inversat în luna iulie, când, la soiurile de păr, valorile maxime 
s-au înregistrat la nivelul altoiului, iar la soiurile de prun şi cais – la nivelul 
punctului de altoire. Aceste diferenţele ale activităţii catalazei pot fi explicate prin 
prisma ritmului diferit de creştere al celor trei specii pe parcursul perioadei de 
vegetaţie în care, altoii, funcţie de genotipul propriu, îşi accelerează sau încetinesc 
procesele metabolice.  

La cais, în luna iulie, s-a constat o creştere semnificativă (dealtfel unica 
înregistrată), a activităţii catalazei la nivelul punctului de altoire comparativ cu 
activitatea acesteia din altoi şi portaltoi. Această discrepanţă ar putea semnala 
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instalarea unor fenomene de incompatibilitate între parteneri. Rezultatele obţinute 
vor face obiectul unor verificări ulterioare, pe parcursul anului viitor, în vederea 
confirmării ipotezelor care se impun. 
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Figura 5. Dinamica activităţii catalazei în lunile iunie-septembrie la soiul de păr Curé si  
Cydonia oblonga (unităţi catalazice) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Cydonia oblonga  
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Figura 6. Dinamica activitătii catalazei în lunile iunie-septembrie la soiul de par Euras si  
Cydonia oblonga (unităţi catalazice) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Cydonia oblonga  
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Figura 7. Dinamica activitătii catalazei în lunile iunie-septembrie la soiul de prun Stanley si 
Prunus cerasifera (unităţi catalazice) 

 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Prunus cerasifera  
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Figura 8. Dinamica activitătii catalazei în lunile iunie-septembrie la soiul de cais Goldrich si 
Prunus cerasifera (unităţi catalazice) 

Altoi Punctul de altoire Portaltoi Prunus cerasifera  
 

CONCLUZII 
1. Analizele efectuate au evidenţiat un conţinut de glucide mai mare 

deasupra punctului de altoire, comparativ cu zona de sub punctul de altoire, la toate 
soiurile, fapt ce poate fi pus pe seama unei retenţii a zaharurilor în altoi cauzate de 
unele dificultăţi de transport al acestora prin punctul de altoire. 

2. S-a constatat o tendinţă generală de creştere a conţinutului de zaharuri 
din tulpini pe parcursul perioadei de vegetaţie, dar fără diferenţe semnificative la 
diferite soiuri. 

3. Datele obţinute sugerează o interdependenţă între procesul de altoire ca 
factor de stres şi intensificarea activităţii catalazei, enzimă implicată în procesul de 
respiraţie al plantelor.  
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INFLUENŢA DISTANŢEI DE PLANTARE ASUPRA 
RANDAMENTULUI ŞI CALITĂŢII POMILOR ALTOIŢI  

DE MĂR ÎN CÂMPUL DOI AL PEPINIEREI 
 

GUDUMAC EUGENIU 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. It was studied the influence of the distance of plantation on the 

production of one year-old apple trees of the variety Golden Delicious Reinders grafted on 
M9.  

It was established that had increased both the distance of plantation and the 
number of sylleptic shoots in the crowning zone. The main indicators of apple trees 
development in the second field of the fruit nursery are corresponding to the 1st category of 
the in force standard.    

Key words: one year-old apple trees, nursery, distance of plantation. 
 

INTRODUCERE 
Baza intensificării culturii speciilor pomicole o constituie folosirea 

asociaţiilor de soi-portaltoi cu pomi de talie medie sau mică, sporirea raţională a 
densităţii plantelor la unitatea de suprafaţă racordată cu tehnologiile avansate 
(Babuc V., 2002). 

În ultimii ani în aşa ţări ca Italia, Olanda, Germania, Polonia etc. la 
înfiinţarea plantaţiilor superintensive  de măr se foloseşte material săditor în vârstă 
de doi ani. Însă, în unele cazuri la înfiinţarea plantaţiilor de măr se foloseşte 
material săditor pomicol necronat (Ghena N. şi alţii 2004). 

La momentul actual în Republica Moldova livezile superintensive de măr 
se plantează cu pomi altoiţi cu mugure dormind în şcoala de pomi pe portaltoiul M 
9 în formă de vergi. Care ulterior după plantarea în livadă foarte frecvent sunt 
conduşi după forma de coroană „fus ameliorat” conform tehnologiilor în vigoare 
(Бабук В., 1985, 1988; Cimpoieş Gh., 2000). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în perioada anilor 2004-2006 în pepiniera 
pomicolă a firmei „Codru-ST” SRL. Câmpul I a fost înfiinţat în a doua jumătate a 
lunii aprilie cu marcote de tipul M 9 care prin urmare în luna august au fost altoite 
(oculate) în ochi dormind. 

Ca altoi a servit soiul de perspectivă în Republica Moldova Golden 
Delicious Reinders. Locul altoirii s-a legat cu peliculă specială. În câmpul doi, 
primăvara la începutul lunii aprilie portaltoiul a fost tăiat la ochiul altoit.  
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Solul cernoziom obişnuit, conţinutul de humus – 2,6%, care este menţinut 
ca ogor lucrat, irigarea prin aspersiune menţinând umiditatea solului la 75-80 % de 
la capacitatea de câmp. 

Scopul cercetării constă în determinarea indicatorilor principali de creştere 
a pomilor în câmpul II al pepinierei de pomi, randamentul pomilor altoiţi în funcţie 
de distanţa de plantare. 

Numărul repetiţiilor în fiecare variantă este 4. Numărul de pomi în fiecare 
repetiţie este 20. Cercetările au fost îndeplinite în condiţii de câmp şi de laborator 
după metode acceptate de efectuare a experimentelor cu plantele pomicole. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Investigaţiile efectuate demonstrează cu majorarea distanţei de plantare 
creşte numărul de lăstari anticipaţi la pomii în vârstă de 1 an în câmpul doi al şcolii 
de pomi. În schimb înălţimea pomilor (tab. 1) diminuează de la 146,8cm (2005) şi 
143,8cm (2006) în prima variantă (90x20cm) până la 134,7cm (2005) şi 133,0cm 
(2006) în varianta a patra (90x35cm) sau cu 8-9% faţă de prima variantă.  

Tabelul 1 
Indicatorii principali de creştere a pomilor de un an în funcţie  

de distanţa de plantare 
Suprafaţa 

foliară Distanţa 
de 

plantare, 
cm 

Numărul 
de plante 
 la 1 ha,  
plante/ha 

Înălţimea 
pomilor,  

cm 

Diametrul 
altoiului, 

mm 

Numărul 
mediu de 
ramuri, 

buc/pom 

Lungime 
medie 
a unei 

ramuri, 
cm  

m2/ 
pom 

mi 
m2/ha 

Randamentul 
de pomi 
standard, 

mii buc/ha 

anul 2005 
90 x 20 55 555 146,8 13,5 1,6 10,5 0,22  12,77 52,555 
90 x 25 44 444 139,0 13,7 2,7 22,1 0,26  11,55 41,821 
90 x 30 37 037 137,4 13,2 2,3 18,7 0,25  9,25 34,666 
90 x 35 31 746 134,7 12,7 3,4 14,2 0,24  7,61 29,555 
Dl0,05  1,65       

anul 2006 
90 x 20 55 555 143,8 11,2 1,3 12,1 0,24  13,33 51,388 
90 x 25 44 444 140,2 10,8 2,5 20,3 0,26  11,55 40,977 
90 x 30 37 037 136,0 11,6 2,1 17,9 0,24  8,88 34,037 
90 x 35 31 746 133,0 11,2 2,9 12,4 0,23  7,30 28,984 
Dl0,05  2,23       

 
Diametrul trunchiului pomilor de măr practic nu este influenţat de distanţa 

de plantare care se află în limitele de 13,7-10,8mm. 
Numărul mediu de lăstari anticipaţi în zona cronării este de 1,3-3,4 

buc/pom având o lungime medie de 10,5-22,1cm. 
Suprafaţa foliară a unui pom de măr a soiului Golden Reinders altoiţi pe 

portaltoiul M9 în funcţie de distanţa de plantare se află în limitele de 0,22-0,26 
m2/pom. Fiind calculată la un hectar valoarea acestui indice creşte direct 
proporţional сu densitatea plantelor de la 7,61 mii m2/ha în anul 2005 şi 7,30 mii 
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m2/ha (2006) până la 12,77 mii m2/ha (2005) şi 13,33 mii m2/ha (2006) sau cu 67-
82% faţă de varianta a patra (90x35cm). 

Randamentul de pomi standard în funcţie de distanţele de plantare în 
câmpul II al pepinierei constituie 52,555-28,984 mii buc/ha. 

Suplimentar s-au efectuat cercetări şi asupra dezvoltării părţii aeriene a 
pomilor de măr la soiurile Ionagored şi Idared plantate la o distanţă de plantare de 
90x35cm. La soiul Ionagored cu particularităţi biologice de creştere mai înalte şi cu 
o capacitate mai înaltă de a forma lăstari laterali s-a înregistrat înălţimea pomilor de 
147,8cm, diametrul trunchiului de 14,4mm, numărul mediu de lăstari anticipaţi 
fiind de 3,37 buc cu o lungime medie de 45,3cm, suprafaţa foliară – 11,11 mii 
m2/ha.  

La soiul Idared înălţimea pomilor constituie 133,4-138,8cm, diametrul 
trunchiului de 14,2mm, lăstari anticipaţi nu a format, datorită capacităţii ereditare 
slabe de a emite lăstari anticipaţi, suprafaţa foliară la un hectar de 7,93 mii m2/ha.   

Rezultatele obţinute demonstrează că toţi indicatorii de creştere a pomilor 
în câmpul II a şcolii de pomi corespund categoriei I de calitate conform 
standardului în vigoare (SM - 155). 

 
CONCLUZII 

1. Capacitatea de a emite în câmpul II lăstari anticipaţi în zona cronării este 
mai pronunţată la soiul Ionagored, apoi la Golden Reinders şi nulă la  soiul Idared. 

2. Mărirea distanţei între pomi pe rând până la 25-35 cm contribuie la 
sporirea numărului de lăstari anticipaţi în zona cronării şi a lungimii lor.  
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STABILIREA DENSITĂŢII OPTIME DE PLANTARE ÎN 
PEPINIERĂ LA SPECIA PIERSIC LA S.C.D.P. BIHOR 
 

VENIG AURORA 
Universitatea Oradea 

 
Abstract. The paper presents a synthesis of research results performed at 

the Fruit growing Research and Production Station Bihor, concerning the 
establishing of the optimum planting density in nursery, in the species peach. 
Based on the high yields obtained from the big grafted trees, planted at the density 
of 90/15, 80/15, 80/20, the author recommends the use of these planting densities 
in nurseries. 

Key words: Fruit growing, optimum planting, nursery, peach.  
 

INTRODUCERE 
Obţinerea unor producţii mari de pomi altoiţi la unitatea de  suprafaţă este 

condiţionată de mărirea densităţii de plantare a puieţilor în câmpul I. Acest lucru a 
impus însă efectuarea unor studii privind stabilirea densităţii optime de plantare. 

Lucrările lui Danev, Voitenko şi Parnia au stabilit densităţile optime de 
plantare în câmpul I la speciile: măr, păr, cireş, prun şi mai puţin la piersic. 

Pentru a preciza densităţile optime de plantare în cazul piersicului, a fost 
organizată o experienţă cu această specie, în cadrul S.C.D.P. Bihor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Au fost folosite două distanţe între rânduri 0,90 m şi 0,80 m, iar pe rând 4 
distanţe: 0,15 cm, 0,20 cm, 0,25 cm şi 0,30 cm. Aşezarea experienţei s-a făcut după 
metoda parcelelor subdivizate de tipul 2 x 4, cu 4 repetiţii şi un număr minim de 50 
de puieţi pe variantă. Solul a fost Preluvosol cu orizonturile Ao-Bt-C. Temperatura 
medie anuală în perioada de cercetare a fost cuprinsă între 9,1 şi 10,1°C, iar suma 
precipitaţiilor între 540 şi 857 mm, influenţând favorabil dezvoltarea pomilor 
altoiţi. Plantarea puieţilor în câmp s-a făcut în toamna anului 2004, în ultima 
decadă a lunii octombrie,pe portaltoi piersic franc. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

Grosimea la colet a puieţilor (Tabelul nr.1) înregistrează valori foarte 
semnificativ mai mici, în comparaţie cu varianta martor, la distanţele 90 x 15 cm, 
90 x 20 cm şi distinct semnificativ mai mici la distanţele de 80 x 15 cm, 80 x 20 
cm, 80 x 25 cm şi 80 x 30 cm. Valorile asigurate statistic sunt cuprinse între 12,3 şi 
13,8 mm faţă de 14,9 mm cât înregistrează varianta martor. 

Referitor la influenţa densităţii de plantare asupra prinderii la altoire a 
puieţilor portaltoi, din datele tabelului 2 se constată că aceasta nu este influenţată, 
valorile fiind asemănătoare cu cele înregistrate în cadrul variantelor martor. 
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Tabelul 1 
Influenţa densităţii de plantare asupra grosimii la colet  

a puieţilor în momentul altoirii 

Nr. crt. Distanţa de plantare 
cm 

Grosimea coletului 
mm Semnificaţia 

1. 90 x 15 12,3 000 
2. 90 x 20 13,1 000 
3.         90 x 25 (Mt) 14,9 - 
4. 90 x 30 15,1 - 
5. 80 x 15 13,5 00 
6. 80 x 20 13,5 00 
7. 80 x 25 13,8 00 
8. 80 x 30 13,6 00 

DL 5%         0,731 
DL 1%         1,013 
DL 0,1%        1,407 

 
Înălţimea şi grosimea altoilor, la 80 cm de la colet (tab. 3) nu înregistrează 

diferenţe semnificative la niciuna dintre variantele folosite. În comparaţie cu 
varianta martor, înălţimea altoilor are valori cuprinse între 120-132 cm faţă de 121 
cm în cazul martorului. Grosimea altoilor a fost de 10-11,3 mm faţă de 11,7 mm la 
varianta martor. 

Producţia totală şi de pomi altoiţi STAS (tab. 4) înregistrează valori 
superioare la densităţile 90 x 15, 80 x 15 şi 80 x 20 cm, 23.615-28.931 buc./ha 
pomi altoiţi, faţă de 16.466 buc./ha la varianta martor şi 22.141-28.011 buc./ha faţă 
de 15.783 buc./ha la producţia de pomi altoiţi STAS. Diferenţele de producţie faţă 
de varianta martor sunt asigurate statistic. 

Tabelul 2 
Influenţa densităţii de plantare asupra înaltimii şi grosimii altoilor 

Nr. crt. Distanţa de plantare 
cm % prindere Înălţimea altoilor 

cm 
Grosimea altoilor 

mm 

1. 90 x 15 95 126 11 
2. 90 x 20 92 126 11 
3.         90 x 25 (Mt) 95 121 11,7 
4. 90 x 30 95 120 11 
5. 80 x 15 95 128 10,7 
6. 80 x 20 95 130 10 
7. 80 x 25 98 128 11 
8. 80 x 30 98 132 11,3 
 MEDIA:  126,4 10,9 
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Tabelul 3 
Influenţa densităţii de plantare asupra producţiei totale şi STAS de pomi 

altoiţi (buc./ha) 
Nr. 
crt. 

Distanţa de plantare 
cm 

Producţia totală 
buc. Semnificaţia Prod. STAS 

buc. Semnificaţia 

1. 90 x 15 28.431 xx 28.011 xxx 
2. 90 x 20 22.366 - 20.309 - 
3. 90 x 25 16.466 - 15.783 - 
4. 90 x 30 15.656 - 13.906 - 
5. 80 x 15 26.665 xx 25.241 xxx 
6. 80 x 20 23.615 - 22.141 x 
7. 80 x 25 19.516 - 18.891 - 
8. 80 x 30 18.373 - 17.312 - 

DL 5%                      6.098                 4.603 
DL 1%                      8.442                 6.397 
DL 0,1%                   12.465                 9.441 
 
În privinţa influenţiei densităţii de plantare asupra eficienţei economice 

(tab. 4) se poate constata că la distanţele de plantare mici 90 x 15 şi 80 x 15 cm, se 
obţin beneficii sporite în comparaţie cu distanţele de plantare mari (90 x 30 şi 80 x 
30 cm). Beneficiile însumează între 22.289 lei/ha şi 23.733 lei/ha la 80 x 15 şi 90 x 
15 cm faţă de 14.705 lei/ha şi 18.139 şei/ha la 90 x 30 şi 80 x 30 cm. 

Tabelul 5 
Principalii indicatori ai eficienţei economice 

Nr. 
crt. 

Distanţa de plantare 
cm 

Producţia de pomi 
altoiţi STAS 

buc./ha 

Valoarea 
producţiei 

lei/ha 

Cheltuieli 
lei/ha 

Beneficiu 
lei/ha 

1. 90 x 15 28.011 280.110 256.377 23.733 
2. 90 x 30 13.906 139.060 124.355 14.705 
3. 80 x 15 25.241 252.410 230.121 22.289 
4. 80 x 30 17.312 173.120 154.981 18.139 

 
CONCLUZII 

Grosimea la colet a puieţilor portaltoi în momentul altoirii înregistrează 
valori mai mici la distanţele de plantare mici, respectiv 80 x 15, 80 x 20, 90 x 15 cm, 
dar grosimile puieţilor la toate distanţele de plantare permit altoirea lor în totalitate. 

Prinderea la altoire, după inventarul de toamnă, ca şi înălţimea şi grosimea 
altoilor nu sunt influenţate de densitatea de plantare. 

Producţia totală şi de pomi altoiţi STAS a înregistrat valori superioare în 
cazul densităţilor 90 x 15, 80 x 15 şi 80 x 20. 

Beneficii mari pe unitatea de suprafaţă s-au obţinut la densităţile 80 x 15 
cm şi 90 x 15 cm în comparaţie cu densităţile de 80 x 30 cm şi 90 x 30 cm. 

Se recomandă folosirea de plantare 90 x 15, 80 x 15 şi 80 x 20 cm. 
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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENTA UNOR SECVENŢE 
TEHNOLOGICE ASUPRA CONSUMURILOR  
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Abstract. Classic technology for producing grafted trees supposes the 

existence of three years cycles for generative multiplication (in the first year we get 
rootstock, in the second year we graft the rootstock and finally at the end of the 
third year we get the grafted tree).  On can seed directly in field I but the saplings 
are uniform less and they have taproot. In Europe, the technology of producing 
grafted trees extends on two years. We consider it is necessary try to reduce the 
time of producing grafted trees by improving some technological sequences of 
classical technology. Producing grafted trees with low costs is one of the oldest 
preoccupations of the nursery specialist from the entire world. For these reason we 
conceived o trial in witch we tried to find new solutions for these problem. 

Key words: grafted trees, rootstock, technology, nursery. 
  

INTRODUCERE  
Principala preocupare a pepinieriştilor, din cele mai vechi timpuri şi până în 

prezent a  fost orientată în direcţia obţinerii materialului săditor pomicol de calitate 
superioară şi cu consumuri materiale  şi energetice reduse. Prezenta lucrare îşi 
propune să analizeze influenţa diferitelor secvenţe din tehnologia clasică asupra 
consumurilor energetice din pepinieră. Scopul cercetărilor este acela de a îmbunătăţi  
actuala  tehnologie pentru a  reducere a  timpului de producere a materialului săditor 
pomicol, de a reduce preţul de cost al pomilor altoiţi, de a reduce consumul de 
energie din pepinieră şi de a folosi mai eficient forţa de muncă existentă.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul biologic a fost reprezentat de sâmburi de mirobolan, selecţie 
locală principalul portaltoi pentru prun. Experienţa a fost monofactorială, 
amplasată după metoda blocurilor randomizate, parcela experimentală având 
suprafaţa de 30 m2. Variantele experimentale au fost următoarele: 

V1- Mt – semănat direct în câmpul I la distanţele de 90/5 cm 
V2 – semănat direct în bandă cu 2 rânduri, distanţa dintre benzi este de 90 

cm între rânduri pe bandă de 10 cm, iar între plante pe rând de 10 cm. 
V3 -  transplantat în câmpul I, în bandă lată de 1 m, la distanţele de 20/20 

cm, puieţi obţinuţi pe platforma de nisip 
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V4 – transplantat în câmpul I  la distanţele de 90/10 cm, puieţi obţinuţi pe 
platforma de nisip 

V5 – transplantat în câmpul I la distanţele de 90/20 cm, puieţi obţinuţi pe 
platforma de nisip  

V6 – transplantat în câmpul I la distanţele de 90/20 cm puieţi obţinuţi la 
ghivece. 

La V3 s-au lăsat alei de 40 cm, pentru trafic şi pentru tratamente 
fitosanitare după fiecare bandă. 

Câmpul I a fost înfiinţat prin diferite metode menite a scurta durata de 
obţinere a materialului altoit. Începând  cu cea de  a doua jumătate a lunii august 
puieţii care au avut diametrul corespunzător au fost altoiţi. Toamna după căderea 
frunzelor câmpul I a fost desfiinţat, puieţii prinşi la altoire fiind folosiţi la 
înfiinţarea câmpului ii. Distanţele din câmpul ii au fost cele clasice (90/20 cm). 
Sistemul radicular al puieţilor folosiţi pentru înfiinţarea câmpului II a fost menţinut 
intact. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Energia înglobată într-un produs este formată din energie activă directă, 

energie activă indirectă şi energie pasivă. Calculul energiei se face conform fişei 
tehnologice. 

Energia activă directă cuprinde energia umană, energia folosită în care 
sunt incluşi combustibili lichizi, solizi şi gazoşi, energia electrică , termică, energia 
eoliană, solară, etc. 

Energia activă indirectă reprezintă energia consumată de plantă prin 
intermediul materialului de plantat, îngrăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor, 
seminţelor. 

Energia pasivă reprezintă energia consumată pentru fabricarea mijloacelor 
fixe (tractoare, maşini agricole, instalaţii construcţii, etc.) Şi a materialelor inerte 
(sfoară, sârmă, folie de altoit, obiecte de inventar, etc). Această energie se 
repartizează pe o perioadă lungă de timp, ponderea ei în consumul energetic anual 
fiind foarte mică. 

Folosirea în calcul a unor coeficienţi unitari va da posibilitatea comparării 
rezultatelor şi a aprecierii indicatorilor de eficienţă energetică. 

În literatura de specialitate se întâlnesc mai mulţi indicatori energetici. 
Aceştia, precum şi relaţiile existente între ei sunt redaţi în tabelul următor. 

Tabelul 1 
Principalii indicatori energetici (Teşu I. şi Baghinschi V., 1984) 

Unitatea energetică Simbol MJ Mcal Kwh CPh Nm 
Megajoule (106 Joule) MJ 1 0,239 0,278 0,378 0,079 

Megacaloria (106 calorii) Mcal 4,186 1 1,163 1,58 0,333 
Kilowatt oră (103 wattoră) Kwh 3,602 0,860 1 1,359 0,2866 

Cal putere oră CPh 2,651 0,633 0,736 1 0,2109 
Normă de muncă Nm 12,558 3 3,489 4,74 1 

 
Pentru un lucrător în pepinieră, se consideră consumul energetic de 375 

kcal/oră de lucru, iar pentru o normă de muncă, acest consum energetic este de 
3000 kcal sau 3 mcal sau 2,58 kw. (Teşu I. şi Baghinschi V., 1984). 



 153 

La 2 săptămâni da la înfiinţarea câmpului I a fost determinată desimea la 
unitatea de suprafaţă iar începând cu a doua jumătate a lunii august puieţii care au 
avut diametrul corespunzător la nivelul coletului au fost altoiţi. Metoda de altoire a 
fost altoirea cu mugure dormind.  

Tabelul 2 
Caracteristicile puieţilor din câmpul I 

Plante prinse la 
altoire Nr. 

crt. Varianta Desimea 
(plante/ha) 

Diametrul la 
Colet (mm) Număr % 

Consum energie activ (kw) 
1000 puieţi altoiţi prinşi 

1. V1-Mt 214444 6.78 74615 34.79 37.31 
2. V2 197140 7.2 87448 44.36 74.47 
3. V3 176886 7.8 95660 54.08 64.18 
4. V4 211555 9.2 82553 39.02 49.82 
5. V5 52627 10.66 43101 76.20 112.02 
6. V6 52777 12.08 43593 78.81 114.48 

 
Din analiza tabelului se poate observa că desimea plantelor este foarte 

diferită de la o variantă la alta. Desimea cea mai mare se înregistrează la mt, urmat 
îndeaproape de V4, ambele variante prezentând peste 210 mii puieţi/ha. La polul 
opus se situează V5 şi V6 cu desimi puţin mai mari de 52 mii puieţi/ha. 

Diametrul la nivelul coletului este invers proporţional cu numărul de puieţi 
pe unitatea de suprafaţă. Dacă numărul de puieţi pe unitatea de suprafaţă este mai 
mare, atunci spaţiul de nutriţie al plantei va fi mai mic şi implicit diametrul la 
nivelul coletului va fi mai mic.   

Procentul de puieţi prinşi la altoire variază în limite foarte largi. Cele mai 
mari procente de puieţi prinşi la altoire se înregistrează la V5 şi V6. (peste 75%). 
La polul opus se situează  mt şi v4.   

Numărul de puieţi prinşi la altoire variază în limitele 43101 (V5) – 95660 
(V3). Producţia cea mai mare de puieţi altoiţi a prezentat-o V3 (peste 95 mii). 

Consumul energetic necesar obţinerii a 1000 puieţi altoiţi se situează între 
limitele 37.31 kw (Mt) – 114.48 kw (V6). Consumul energetic este influenţat de 
complexitatea lucrărilor executate pentru obţinerea puieţilor altoiţi. Cel mai mare 
consum energetic în prezintă variantele 5 şi 6, lucru explicabil prin faptul că pentru 
obţinerea puieţilor la ghivece şi în platforma de nisip sunt necesare o serie de 
lucrări în plus (prepararea amestecului şi umplerea ghivecelor, tratamente fitosa-
nitare, irigări etc), lucrări consumatoare de energie. Cel mai scăzut consum 
energetic este necesar în cazul semănatului direct în câmpul I, dar această metodă 
prezintă inconvenientul principal în ceea ce priveşte gradul scăzut de uniformitate 
al  puieţilor şi ramificare insuficientă a sistemului radicular.  

Toamna după căderea frunzelor câmpul I a fost desfiinţat. Puieţii prinşi la 
altoire au fost folosiţi pentru înfiinţarea câmpului ii. Distanţele din câmpul II au 
fost cele standard (90/20 cm). Asupra sistemului radicular singurele intervenţii au 
fost cele de îndepărtare a rădăcinilor rănite şi scurtarea pivotului la varianta cu 
semănat direct.  

La sfârşitul  perioadei de vegetaţie pomii din câmpul II prezentau urmă-
toarele caracteristici: 
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Tabelul 3 
Caracteristicile pomilor din câmpul II 

Nr. 
crt. Variante Creşterea altoiului 

(cm) Producţie 
Consum 

energeticactiv (kw) 
1000 pomi 

Diferenţa faţă de 
mt 

1 V1-Mt 195.26 43038 130.36 - 
2 V2 179.86 42071 221.89 91.53 
3 V3 187.23 42494 207.37 77.01 
4 V4 178.63 43467 224.58 94.22 
5 V5 187.66 43506 273.11 142.75 
6 V6 191.41 44250 240.88 110.52 

 
La sfârşitul perioadei de vegetaţie pomii din câmpul ii au prezentat creşteri 

ale altoiului de peste 178 cm. Producţiile obţinute au fost cuprinse în limitele 
42071 (V2) – 44250 (V6).  

Cel mai scăzut consum energetic a fost obţinut la Mt. Faţă de Mt, V5 şi V6 
necesită un consum aproape dublu de energie pentru producerea a 1000 pomi 
altoiţi. 

CONCLUZII 
1. Consumurile energetice sunt influenţate de complexitatea secvenţelor 

tehnologice din pepinieră. Cu cât aceste secvenţe tehnologice sunt mai complexe 
cu atât consumurile energetice sunt mai ridicate. 

2. Consumul cel mai scăzut de energie activă s-a înregistrat pentru varianta 
cu semănare directă.  

3. Variantele 5 şi 6, deşi prezintă cel mai mare consum energetic, le 
recomand pentru producători din următoarele motive: procente ridicate de prindere 
la altoire, procente scăzute de plante care nu au ajuns la diametrul optim pentru 
altoire şi au fost îndepărtate, consum redus de puieţi necesari înfiinţării câmpului I.   
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Abstract: At the end of XX century, essential changes took place in the fruit 

growing of the Republic of Moldova, both concerning the cultivated surface and the total 
production of fruits. 

Therefore the fruit growing inheritance surface was reduced from 251 thousands 
ha in 1993, to 111,8 thousands ha in 2006. At the same time, the importance of fruit 
growing plantations from the private sector increased from 20% to 52,3% in 2005. 

The production of fruit decreased drastically, from 1,09 million tons in 1993 to 
0,37 million tons in 2006. 

The authors intended to emphasize the situation of the Republic of Moldova’s fruit 
growing and the measures for increasing the plantations productivity. 

Key words: fruit growing, productivity, plantation, harvest. 
 

ÎNTRODUCERE 
Pomicultura Republicii Moldova a parcurs mai multe etape, între care 

modificarea raportului dintre proprietatea de stat şi cea privată, în favoarea 
proprietăţii private. Este suficient să menţionăm că suprafaţa plantaţiilor pomicole 
s-a redus foarte mult. De la 251mii ha în anul 1993 ea a scăzut pînă la 111,8 mii ha 
în anul 2006. În acelaşi timp, producţia globală de fructe a urmat acelaşi sens în 
anul 2006 obţinîndu-se cu 716,6 mii tone mai puţin faţă de anul 1993.  

Plecînd de la aceste realităţi, autorii şi-au propus să evidenţieze unele 
aspecte privind evoluţia pomiculturii în contextul nemaivăzute deminări a 
productivităţii livezilor ce s-au mai păstrat nedefrişate şi înfiinţarea de noi livezi 
intensive şi superintensive. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul se referă la perioada 1991 -2006 ce vizează evoluţia principalelor 
indicatori realizaţi în pomicultura Republicii Moldova cum ar fi: evoluţia suprafeţei 
plantaţiilor pomicole; evoluţia suprafeţelor defrişate şi a celor plantate cu pomi, 
arbuşti fructiferi şi căpşun; evoluţia productivităţii plantaţiilor pomicole şi recoltei 
cultivate, pe specii; modalităţile de valorificare a fructelor; evoluţia producţiei şi a 
consumului mediu anual de fructe şi produse din fructe pe locuitor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Suprafaţa plantaţiilor pomicole pînă în anul 1993 s-a aflat în ascensiune, 

atingând 251 mii ha, iar recolta globală de fructe atinsese în mediu nivelul de un 
milion tone (tab.1). 

Datele statistice confirmă reducerea plantaţiilor pomicole de 2,2 ori. 
Suprafaţa livezilor pe rod pînă în 1993 a crescut şi constituia 173,5 mii ha (69,1 % 
din totalul plantaţiilor). Ea se reduce cu peste 60 la sută faţă de anul 1993 şi 
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constituie 104 mii ha în 2006. Practic suprafaţa totală a livezilor (111,8 mii ha) de 
care dispune Republica Moldova  este egală cu suprafaţa livezilor pe rod. Din 
datele statistice rezultă faptul, că în timp ce suprafeţele defrişate au avut o tendinţă 
ascendentă, plantaţiile tinere parcurg un sens invers. Spre exemplu, în perioada 
1996-2002 defrişările atingeau 5,1 -9,6 mii ha anual, iar se plantau numai cîte 200-
500 ha (Fig). În prezent cea mai mare parte din plantaţiile pomicole existente sunt 
în perioada de uscare, rodire şi creştere (După P. G. Şitt). Se află într-o stare 
dezastruoasă  cu potenţial biologic mic, cu perioada de exploatare şi de amortizare 
epuizat şi trebuie defrişate. 

Tabelul 1 
Evoluţia suprafeţei cultivate cu pomi şi arbuşti fructiferi 

 în perioada anilor 1991 -2006 
Suprafaţa plantaţiilor pomicole Recolta globală de fructe 

inclusiv. pe rod inclusiv: 
întreprinderile agricole Anii Totală, 

mii ha mii ha % 

Recolta 
medie, 

t/ha 
totală, mii 

tone mii tone % 
1991 242,7 154,8 63,8 4,4 697,5 557,9 80,0 
1992 241,8 159,5 65,9 3,1 506,2 395,4 70,4 
1993 251,0 173,5 69,1 6,1 1087,8 818,8 75,3 
1994 203,3 151,3 74,4 3,9 610,7 457,8 74,9 
1995 184,5 143,2 77,6 3,7 528,2 387,6 73,4 
1996 173,8 146,1 84,0 3,3 521,3 373,8 71,7 
1997 165,2 149,4 90,4 6,3 946,0 714,9 75,5 
1998 156,3 146,1 93,5 2,5 367,2 203,5 55,4 
1999 151,5 141,1 93,1 1,6 220,0 42,7 19,4 
2000 136,6 129,0 94,4 2,0 255,4 126,2 49,4 
2001 122,0 118,0 96,7 2,7 315,0 138,7 44,0 
2002 120,2 116,3 96,7 2,8 327,1 141,0 43,1 
2003 114,3 108,0 94,4 5,7 617,2 319,8 51,8 
2004 111,0 103,6 93,3 4,2 430,4 218,1 50,7 
2005 110,0 103,5 94,0 3,7 386,1 184,2 47,7 
2006* 111,8 104,0 93,0 3,6 371,2 165,0 44,4 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică; * - date preliminare 

 
Recolta medie la hectar şi producţia globală analizată a avut o evoluţie 

neuniformă. Este suficient să menţionăm că pe parcursul ultimilor 16 ani doar de 
trei ori (1993, 1997 şi 2003) recolta medie a plantaţiilor pomicole a depăşit nivelul 
de 5 t/ha, iar recolta globală numai în 1993 a atins nivelul de un  milion de tone de 
fructe. În restul anilor aceşti indici sunt, în medie la nivelul de 3-4 t/ha şi 300-400 
mii tone fructe, ce constituie nivelul productivităţii culturilor pomicole asociate 
cuprinzând sistemul agropomicol şi grădinile familiare. 

Actuala stare deplorabilă a pomiculturii poate fi administrată prin repartiţia 
suprafeţelor plantaţiilor pomicole (65 la sută) pe terenuri cu înclinaţie de la 3-5 
pînă la 5-10 grade, toate fiind supuse proceselor erozionale. În acelaş timp, o mare 
influenţă negativă asupra stării plantaţiilor pomicole şi productivităţii lor a 
provocat ignorarea sau efectuarea neglijentă a măsurilor agrotehnice (V. Balan ş.a., 
2001; I. Fulga, 2005). Deci, scade progresiv productivitatea livezilor existente, dar 
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mai cu seamă s-au redus recoltele globale ceia ce au determinat soarta întreprin-
derilor de prelucrare şi industrializare a fructelor. 

 

Dinamica suprafeţelor casate şi înfiinţate în anii 1991 - 2006

0,0
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10,0
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20,0

m
ii 

ha

casată 9,0 11,1 12,1 9,8 9,7 8,8 6,3 5,1 0,0 9,6 0,0 7,8 4,4 3,0 2,0 2,1

defrişată 16,6 9,3 6,0 1,9 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,9 1,0 1,5 3,1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 
În acelaşi timp s-a modificat structura de proprietate în favoarea sectorului 

privat care în anul 2005 reprezintă 59,2% din suprafaţa totală şi 52,3% din recolta 
globală de fructe faţă de 20% recolta globală de fructe în anul 1991 (tab.1, 2). În 
anul 2005 suprafaţa plantaţiilor pomicole constituie 110 mii ha, inclusiv sămân-
ţoase – 68,7 mii ha, sâmburoase 36,7 mii ha, nucifere – 3,7 mii ha şi arbuşti 
fructiferi şi căpşun – 0,9 mii ha. Important este şi faptul, că în Republica Moldova 
se produc mere pe 60,8% din suprafeţele ocupate de livezi, care produc 72,1% din 
volumul total al producţiei de fructe. Pe locul doi sunt prunele cu 10,7 % din 
producţia totală de fructe, iar piersicul, nucile, vişinele, cireşele şi perele deţin cote 
relativ modeste (tab. 3). 

În perioada 2001-2006, din producţia totală de fructe, 41,5% a fost 
destinată procesării 30,4% s-a valorificat în stare proaspătă în ţară, iar 28,1% s-a 
exportat în stare proaspătă (tab. 4). O cauză importantă, care a condus la 
deminuarea exportului de fructe al Republicii Moldova, a fost reprezentată de 
calitatea joasă a fructelor, atât din punct de vedere al aspectului, cît şi a modalităţii 
de prezentare, cu excepţia unor cantităţi reduse de măr, prune, piersic. 

Recolta  globală de fructe şi consumul mediu anual de fructe  pe locuitor cu 
excepţia anilor 1993, 1997, 2003 s-a situat la un nivel apropiet şi destul de scăzut 
(tab. 5). 

 
 
 
 
 
 

înfiinţată 
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Tabelul 2 
Structura suprafeţei cultivate cu specii pomicole în Republica Moldova  

în perioada 2000-2005 mii/ha 
 

2000-2004 2005 

Specificare media total 
Inclusiv în 

întreprinderile 
agricole 

Ponderea (%) 
suprafeţei în 
într.  Agric. 

Livezi, plantaţii bacifere 120,8 110,0 44,9 40,8 
Inclusiv: Sămânţoase 76,2 68,7 30,9 44,9 
Din care:                   măr    74,2 66,9 30,6 45,7 
                                  păr 1,6 1,4 0,3 21,4 
                                  Gutui 0,4 0,4 0,0 0,0 
Sâmburoase 39,6 36,7 12,9 35,1 
Din care:                   cireş 2,7 2,4 0,8 33,3 
                                 Vişin  3,7 3,2 0,7 21,9 
                                 Prun 23,7 21,6 7,2 33,3 
                                Cais 2,4 2,4 0,7 29,2 
                                Piersic 7,6 7,0 3,5 50,0 
Nucifere 3,4 3,7 0,7 18,9 
Arbuşti fructiferi şi căpşun 1,0 0,9 0,3 33,3 

 
Tabelul 3 

Dinamica volumelor de producţie a fructelor şi structura acestora sub 
aspectul speciilor cultivate  în Republica Moldova 

 
2000-2004 2005 

inclusiv: 
întreprinderile agricole Specificare Media, mii 

tone % Total,  mii 
tone mii tone % 

Fructe, pomuşoare şi 
nuci 389,4 100,0 386,1 184,2 100,0 

inclusiv: Sămânţoase, 
total 284,9 73,2 285,6 164,4 89,25 

               din care: Mere 275,5 70,7 278,4 163,3 88,65 
                             Pere 7,4 2,0 6,1 1,1 0,60 
                             Gutui 2,0 0,5 1,1 0,0 0,00 
Sîmburoase, total 88,1 22,6 86,0 19,5 10,58 
               din care: Cireşe 7,8 2,0 7,6 0,7 0,38 
                              Vişine 12,9 3,3 13,8 0,4 0,22 
                             Caise 6,2 1,6 5,2 0,2 0,11 
                             Prune 47,7 12,3 41,4 11,3 6,13 
                             Piersici 13,3 3,4 16,9 6,9 3,74 
Nuci 12,6 3,2 13,4 0,1 0,06 
Pomuşoare 3,7 1,0 2,2 0,2 0,11 
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Tabelul 4 
Evoluţia indicilor de producţie şi valorificare a fructelor  

în perioada  anilor 2001-2006  
Specificare UM 1986-1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Producţia medie t/ha 7,3 2,7 2,8 5,7 4,2 3,7 3,6 
Recolta globală mii tone 1037,0 315,0 327,1 617,2 430,4 386,2 371,2 
Export mii tone 450,0 25,7 41,9 164,4  188,2 164,3 102,9 
Procesare mii tone 320,0 155,3 172,0 306,3 144,8 136,1 104,3 
Piaţa internă mii tone 267,0 134,0   113,2 146,5 97,4 85,8 164,0* 
*Notă: Piaţa internă plus volumele depozitate pentru valorificarea ulterioară 
 

Tabelul, 5 
Evoluţia producţiei şi a consumului mediu anual de fructe pe locuitor, 

în Republica Moldova, în perioada 1993-2006 
Anii Specificare 1993 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Producţia anuală de 
fructe pe locuitor, kg 248,6 216,0 93,2 96,7 182,5 127,3 114,3 109,8 

Consumul mediu anual 
de fructe şi produse 
din fructe, pe locuitor, 
kg 

- - 75,4 43,8 114,0 81,7 55,7 69,4 

 
În perspectivă programul dezvoltării pomiculturii pentru perioada 2003 – 

2020 vizează mărirea producţiei de fructe, îmbunătăţirea calităţii şi sporirea 
competitivităţii. Acest program prevede că suprafeţele ocupate de livezi vor ajunge 
la 100 mii ha, pînă la finele an ului 20020, iar recolta globală de fructe va ajunge la 
un milion de tone în perioada anilor 2006-2020 (tab. 6). 

Dezvoltarea durabilă a pomiculturii prevede înlocuirea treptată a livezilor 
epuizate cu livezi de tip intensiv şi superintensiv cu un potenţial de productivitate 
şi calitate a fructelor de 1,3 -1,5 ori mai înalt faţă de nivelul anterior în baza 
utilizării raţionale a resurselor ecologice, biologice, tehnologice, economice 
caracteristice fiecărui sector de teren şi întreprinderi pomicole. 

Tabelul 6 
Dinamica orientativă a indicatorilor de bază privind dezvoltarea pomiculturii 

în Republica Moldova, în perioada 2005 -2020 (mii tone anuale) 
Anii Recolta globală Exsport Procesare Piaţa internă 

2005-2010 628 200 330 98 
2011-2015 870 250 380 240 
2016-2020 980 300 440 240 

 
În scopul sporirii eficienţei plantaţiilor existente este necesar de a efectua 

recensământul livezilor concomitent cu bonitarea lor. Datele obţinute vor permite 
elaborarea unui complex de măsuri pentru ameliorarea lucrărilor în pomicultură, 
realizarea mai eficientă a potenţialului productivităţii plantaţiilor şi utilizarea mai 
raţională a fondului funciar. 
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CONCLUZII 
1. În anul 2006, patrimoniul pomicol al Republicii Moldova s-a deminuat 

cu 139,2 mii ha, comparativ cu anul 1993. Actualmente  suprafaţa de livezi 
constituie 111,8 mii ha, din care sămânţoase 68,7 mii ha, sâmburoase – 36,7 mii ha, 
nucifere – 3,7 mii ha, bacifere – 0,9 mii ha. 

2. Structura plantaţiilor pomicole este necorespunzătoare, în sensul că 
plantaţiile pe rod constituie 93 % iar cea mai mare pondere o ocupă mărul şi 
prunul, în timp ce părul, nucul, caisul, s.a. se cultivă pe suprafeţe destul de reduse. 

3. Producţia globală de fructe a fost neuniformă şi destul de scăzută, 
revenind circa 93,2-182,5  kg/ locuitor/an, cu un consum mediu anual de 73 
kg/locuitor. 

4. Dezvoltarea durabilă a pomiculturii, în perspectiva anului 2020, necesită 
investiţii în valoare de 602 mln dolari SUA, care vor fi acoperite de sectorul privat, 
prin alocaţii de la bugetul de stat şi investiţii străine. Programul de asemenea 
prevede crearea unui fond de stat pentru dezvoltarea producţiei de fructe în 
Republica Moldova. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ И ПОДВОЯ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ЯБЛОНИ  

СОРТА АНТЕЙ  
 

ЛЕОНОВИЧ И.С. 
Институт Плодоводства, пос. Самохваловичи, Минский район, Беларусь 

 
Abstract. Increase in quantity of trees per area unit or decrease in spacing between 

trees and tree rows led to decrease in fruit weight from 1 tree and did not always lead to 
increase in yield per area unit. Two- and three-row planting designs were inferior to the 
one-row design relatively to the total cropping and fruit quality during the age growth. 

For more than 10 years management of orchards the recommended planting design 
for the cultivar ‘Antey’ and similarly fruiting cultivars are 4 x 2-1.5 m (density being 1250-
1665 trees per ha) on the semi-dwarf rootstock 54-118 and 4 x 1 m (density being 2500 
trees per ha) on the dwarf rootstock 62-396. 

Key words: apple, cultivar, planting density, spacing, fruit quality, productivity, 
Belarus. 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Потенциальная продуктивность сада яблони зависит в первую 

очередь от количества образованных плодов и их размера, независимо от 
плотности сада и формы кроны. Однако архитектоника садовой конструкции 
и размер дерева, подвой, габитус роста привоя и использование отведенного 
объема влияют на уровень возможного урожая» (Л.Д. Туки). 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   

С целью определения оптимальной схемы размещения деревьев 
яблони сорта Антей на клоновых подвоях исследования проводили в саду 
отдела технологии плодоводства РУП «Института плодоводства», посажен-
ном в 1994 г. 

В задачи исследований входило: установить степень влияния 
плотности посадки деревьев яблони и силы роста подвоя на продуктивность и 
качество плодов, выявить наиболее урожайные конструкции насаждений 
сорто-подвойных комбинаций.  

Изучали в 1996-2005 гг. продуктивность яблони сорта Антей на 
клоновых подвоях - 54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый) - при 8 
вариантах схем посадки с плотностью от 1250 (контроль) до 3380 дер./га (с 
учетом силы роста подвоя), включающих одно-, двух- и трехстрочные схемы 
размещения.  

В междурядьях почву содержали под черным паром в течение первых 
5 лет, в последующие годы - естественное залужение, в приствольных 
полосах – гербицидный пар. Почва средней степени окультуренности, 
относится к 1-й бонитировочной группе [2]. 

Повторность вариантов 4-кратная. На делянке 5 деревьев. Урожай 
учитывали предварительным подсчетом количества и взвешиванием плодов 
при их съеме, определяли в кг/дер. и т/га [3].  Качество плодов учитывали по 
ГОСТ 21122-75 на основе сортировки 20 кг плодов [1]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
За период проведения исследований в саду неблагоприятные погодные 

условия были отмечены в зимы 1996-1997 гг., 1997-1998, 1998-1999 гг., когда 
температура воздуха опускалась до -24 …-30°С. В 1999 и 2004 гг. морозы во 
время цветения повредили цветки, что отрицательно сказалось на урожайности 
в эти годы. 

Первое плодоношение деревьев сорта Антей на подвоях разной силы 
роста было на 3-й год после посадки (в 1996 г.). Наибольший средний урожай 
за первые 5 лет плодоношения (1996-2000 гг.) был у деревьев сорта Антей на 
подвое 54-118 при схеме посадки 4 х 2 м – 10,8 кг/дер., на подвое 62-396 в 
варианте схемы посадки       4 х 1 м – 6,4 кг/дер. (таблица 1). 

Наибольший средний урожай с дерева за период 2001-2005 гг. был на 
подвое 54-118 при посадке 4 х 1,5 м – 22,1 кг, на подвое 62-396 при посадке 4 
х 1 м – 19,4 кг. 
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При равном количестве деревьев на гектаре большая урожайность 
была у деревьев на карликовом подвое 62-396 по сравнению с полукарли-
ковым подвоем 54-118. Прослеживалась закономерность уменьшения урожая 
как с дерева, так и с единицы площади с увеличением количества деревьев на 
гектаре. 

На 4-й год после посадки урожайность 10,7 т/га была получена у 
сорта Антей на подвое 62-396 при схеме посадки 4 х 1 м. 

В сумме за первые 5 лет плодоношения (1996-2000 гг.) большая 
урожайность с единицы площади была у сорта Антей на подвое 54-118 при 
схеме посадки 4 х 2 м – 67,5 т/га, на подвое 62-396 при схеме посадки 4 х 1 м 
– 79,9 т/га. 

Большая суммарная урожайность с единицы площади за вторые 5 лет 
плодоношения (2001-2005 гг.) была получена на подвое 54-118 при схеме 
посадки 4 х 1,5 м – 184,4 т/га, на подвое 62-396 в варианте 4 х 0,75 м – 234,2 
т/га. 

Наименьшая суммарная урожайность у сорта Антей на подвое 54-118 
была в вариантах двухстрочных схем посадки – 136,8-148,0 т/га; на подвое 
62-396 в варианте трехстрочной схемы посадки с плотностью 3380 дер./га – 
172,0 т/га.  

В возрастном периоде роста и плодоношения (1996-2000 гг.) в 
вариантах с равным количеством деревьев на гектаре двухстрочные схемы 
посадки по урожайности превосходили однострочные. В период плодоно-
шения и роста (2001-2005 гг.) наблюдалась обратная зависимость. 

Наибольшая суммарная урожайность за 10 лет плодоношения была 
получена: у деревьев сорта Антей на подвое 54-118 при схеме посадки 4 х 
1,5 м – 245,3 т/га, на подвое 62-396 в варианте 4 х 1 м – 305,6 т/га. 

Таблица 1  
Влияние плотности посадки и подвоя на урожайность деревьев яблони 

сорта Антей по возрастным периодам 
Урожайность 

кг/дер. (средняя) т/га (сумма) Схема посадки, 
м 

Плотность 
посадки, 
дер./га 1996-2000 

гг. 
2001-2005 

гг. 
1996-2000 

гг. 
2001-2005 

гг. 
1996-2005 

гг. 
Антей на 54-118 

4 х 2 1250 10,8 21,1 67,5 164,0 231,5 
4 х 1,5 1665 6,9 22,1 60,9 184,4 245,3 

(4+1) х 2,4 1665 7,5 17,8 62,8 148,0 210,8 
(4+1) х 1,6 2500 4,7 10,9 58,5 136,8 195,3 

3 х 1,33 2500 4,2 12,2 52,8 151,7 204,5 
Антей на 62-396  

4 х 1 2500 6,4 19,4 79,9 225,7 305,6 
4 х 0,75 3330 2,8 14,1 46,2 234,2 280,4 

(4+1,5+1,5)x1,25 3380 3,4 10,2 56,9 172,0 228,9 
 
Качественный состав плодов по годам и в среднем за 10 лет зависел 

от  плотности посадки. С увеличением количества деревьев в вариантах 
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уменьшался выход плодов высшего и первого и увеличивалось количество 
плодов второго и третьего сортов. Однострочные схемы посадки по качеству 
плодов превосходили двухстрочные, где отрицательно сказывалось затенение 
деревьев в сближенных соседних рядах. При трехстрочной схеме посадки 
значительно увеличивался процент плодов третьего сорта по сравнению с 
остальными вариантами. Это вызвано затененностью деревьев в центральной 
строчке, в результате чего плоды с таких деревьев были слабее окрашены, 
чем плоды, собранные с деревьев крайних строчек. Качество плодов также 
зависело от метеорологических условий в годы проведения исследований. 

Наибольшее количество плодов высшего и первого сортов в сумме за 
первые 5 лет исследований (в молодом возрасте деревьев) было собрано в 
вариантах: на подвое 54-118 при схеме посадки 4 х 2 м – 57,4 т (85% от 
валового сбора плодов за эти годы), на подвое 62-396 при схеме посадки 4 х 
1 м – 70,7 т (88%) (таблица 2). 

В период роста и плодоношения при одинаковой плотности посадки у 
сорта Антей заметно превосходство по валовому сбору плодов высокого 
качества вариантов двухстрочных схем посадки над однострочными за счет 
большего общего сбора плодов. С увеличением плотности посадки процент 
плодов высшего качества начал снижаться уже на 6-й год после посадки сада. 

Таблица 2  
Влияние плотности посадки и подвоя на качество плодов яблони сорта 

Антей по возрастным периодам 
1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 

Высший+1-й 
сорт 2-й+3-й сорт Высший+1-й 

сорт 2-й+3-й сорт Схема 
посадки, м 

Плот 
ность, 
дер./га 

т % т % т % т % 
Антей на 54-118 

4 х 2 1250 57,4 85 10,1 15 115,9 71 48,1 29 
4 х 1,5 1665 52,5 86 8,4 14 126,4 69 58,0 31 

(4+1) х 2,4 1665 53,6 85 9,2 15 94,6 64 53,4 36 
(4+1) х 1,6 2500 45,9 78 12,6 22 77,4 57 59,4 43 

3 х 1,33 2500 44,1 83 8,7 17 97,3 64 54,4 36 
Антей на 62-396 

4 х 1 2500 70,7 88 9,2 12 153,1 68 72,6 32 
4 х 0,75 3330 38,6 83 7,6 17 113,5 48 120,7 52 

(4+1,5+1,5) 
х 1,25 

3380 42,4 74 14,5 26 85,6 50 86,4 50 

 
Наибольшее количество плодов высшего и первого сортов в сумме за 

вторые 5 лет исследований было собрано в вариантах: на подвое 54-118 при 
схеме посадки 4 х 1,5 м – 126, 4 т (69% от валового сбора плодов за эти годы 
и 71% высококачественных плодов было получено при схеме посадки 4 х 2 м 
– 115,9 т), на подвое 62-396 при схеме посадки 4 х 1 м – 153,1 т (68%). При 
одинаковой плотности посадки заметно превосходство по валовому сбору 
плодов высокого качества вариантов однострочных схем посадки над 
двухстрочными. Наименьшее количество таких плодов было собрано в 
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вариантах схем посадки 4 х 0,75 м и (4+1,5+1,5) х 1,25 м, то есть в вариантах 
с наибольшим количеством деревьев в опыте – только 48-51% от суммарного 
валового сбора плодов. 

ВЫВОДЫ 
Увеличение количества деревьев на единице площади при умень-

шении расстояний между деревьями и рядами деревьев снижало массу 
плодов, снятых с одного дерева, не всегда приводило к увеличению уро-
жайности с единицы площади. 

С увеличением возраста сада двух- и трехстрочные схемы посадки 
уступали однострочным по урожайности и качеству плодов.  

При эксплуатации сада более 10 лет рекомендуемая схема посадки 
для сорта Антей и сортов, схожих по типу плодоношения, на полукарликовом 
подвое 54-118 –  4 х 2-1,5 м (плотность 1250-1665 дер./га), на карликовом 
подвое 62-396 – 4 х 1 м (плотность 2500 дер./га). 
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INFLUENCE OF VIGOUR OF STOCKS 62-396 AND PB-4 ON 
GROWTH AND FRUITING OF APPLE CULTIVARS  

ANTEY AND ALESYA 
 

RYABTSEVA T.V. , KUHTO V. S.  

Institute for Fruit Growing, Samokhvalovichi, Republic of Belarus. 
 
Реферат. Представлены трехлетние данные сравнительной характеристики 

силы роста, начала плодоношения, урожайности и качества плодов, морфологи-
ческого строения кроны двух сортов яблони в саду, заложенном двухлетними 
кронированными саженцами, в зависимости от силы роста подвоев. 

Сила роста деревьев и их скороплодность зависели от силы роста подвоев. 
Сильнее росли деревья, привитые на подвое 62-396. Деревья сортов Антей и Алеся, 
привитые на подвое ПБ-4, плодоносили на второй год после посадки в сад, на подвое 
62-396 плодоношение отмечалось только у отдельных деревьев. Урожайность 
деревьев привитых на подвое ПБ-4 в первые годы жизни сада была значительно 
выше, чем на подвое 62-396. Качество плодов сформированных на деревьях обоих 
сортов привитых на подвое 62-396 было выше, чем на подвое ПБ-4.  

Ключевые слова: яблоня, карликовый и суперкарликовый подвои, крониро-
ванные саженцы, рост, скороплодность, качество плодов, Беларусь 
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INTRODUCTION  
In modern conditions the planting is necessary for manufacture of fruits on 

an industrial basis early fruiting orchards with the compact crones, demanding 
minimal expenses of work for a pruning, harvesting, with a fast recoupment of 
capital investments. Stocks in different ways correspond to the purposes of an 
intensification of apple fruits manufacture; therefore studying their biological and 
economic features for every cultivar-rootstock combination is necessary for 
concrete agro climatic conditions [1, 2, 5, 6]. The intensification of fruit growing in 
the Republic of Belarus with use dwarf rootstocks with high density of planting 
makes increased demands to quality of planting material, too. The planting material 
should provide: early fruiting orchards, fast rates of increase of productivity with 
high quality of fruits, a recoupment of the invested funds making from 5 up to 7 
thousand of USA dollars per hectare on 3-rd or 4-th year after planting in a orchard 
[1, 2, 5, 7-10]. Now efficiency of a planting of industrial orchards with branched 
two-year-olds on stocks of different vigour is studied.  

The purpose of the experiment was to estimate influence of rootstocks 
vigour of on growth, early bearing , trees productivity and quality of fruits in 
intensive apple orchard planted with two-year-old tree with one year old crown. 

 
MATERIALS AND METHODS 

The orchard was planted by spring of 2003 in trial orchard RUE «Institute 
for fruit growing» of NAS Belarus, with crowned two-year-olds of four apple 
cultivar-rootstock combinations. Trees crowned at height of 80 cm from a level of 
ground in the third field of nursery. We used cultivars Alesya, Antey, stocks: dwarf 
62-396 and superdwarf PB-4. The planting density are 4,5 x 1 m for stock PB-4 
and 4,5 x 1,5 m for stock 62-396. Variants were planted without randomization, 
with 30 registration trees per every cultivar-rootstock combinations. The controls 
were the same cultivars grafted on rootstock 62-396. 

Soil maintenance system was herbicide fallow in near-trunk strips, black 
fallow in inter-row area in first half of summer and mowing grass in second half of 
summer. The crones were the spindle type. The crones leaders were shortened after 
planting in the orchard, during the period of vegetation the twigs strongly 
competing to the leader were cut out from the moment of achievement of length of 
15 cm. Other lateral shoots were bent down to form obtuse angles. 

Agrochemical parameters of the plot: Soil is grey-brown podzolic loamy, 
available Р2О5 content was 276 mg·kg-1, К2О content -153 mg·kg-1, рН (КС1) 4,12; 
humus content 1,15%. 

Morphological observations: the trunk cross-section area, increase of the 
area of trunk cross-section, dimensions of a crone, an annual growth, average fruit 
weight, crop – all were carried out by the standard technique [4]; the leaves area, 
the leaves area per tree carried out by Ovsyannikov's technique [3]. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

At the moment of planting the saplings of both apple cultivars grafted on 
PB-4 the squares of trunk cross-section area (TCSA) were larger, than on a stock 
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62-396, (Tab. 1). By the end of the first season trees of cultivar Alesya on PB-4 
showed larger TCSA than on a stock 62-396 except cultivar Antey on 62-396. 

During the subsequent two seasons the trees of both cultivars grafted on 
62-396 had larger TCSA and TCSA increment. By the end of 2005 trees grafted on 
62-396 had TCSA larger than ones grafted on stock PB-4: Antey 1.97 times, 
Alesya 1.7 times. For three years trees on a stock 62-396 have shown the larger 
total TCSA increment - Antey 3,8 times, Alesya 2,5 times than trees on stock PB-4. 

Table 1  
 Effect of rootstock on the trunk cross-section area (TCSA) and its increment 

three years  2003-2005,  cm2 

TCSA, см2 Cultivar-
rootstock 

combinations 

Planting 
density, 
trees/ha 

Spring of 
2003 

Autumn of 
2003 

Autumn of 
2004 

Autumn of 
2005 

Total increment 
of TCSA, 

cm2 
Antey / PB-4 2200 2,28 2,57 3,07 3,52 1,24 
Antey / 62-396 1480 2,18 2,63 4,86 6,93 4,75 

LSD 0,05 0,290 0,196 0,684 1,877  
Alesya / PB-4 2200 1,63 2,10 2,61 3,22 1,59 
Alesya / 62-
396 1480 1,55 1,85 3,36 5,58 4,03 

LSD 0,05 0,235 0,159 0,185 1,039  
 
Trees of cultivars Alesya and Antey on 62-396 in the first year in a orchard 

did not blossom, but those grafted on PB-4. To prevent presenilation of trees and 
for the better establishment all blossoms removed manually.  

On the second year after planting both cultivars on PB-4 at all trees 
fructified while some trees Antey on 62-396 blossomed and fructified. Only a few 
trees of Alesya blossomed and fructified (Tab. 2).  

On the third year after planting intensity of blossoming of cultivar Antey 
on both stocks were almost the same, and productivity on stock PB-4 was higher in 
1,8 times. Alesya grafted on stock PB-4 blossomed more intensively, and 
productivity was higher in 3,9 times.  

Quality of fruits was higher on a stock 62-396 (tab. 2). 
In 2004 the morphological analysis of crones’ structure showed, that trees 

grafted on PB-4 generated more fruit formations. Antey on PB-4 formed 17 % 
more fruit formations than on 62-396 and Alesya 24 % more (tab. 3). Cultivars 
grafted on rootstock 62-396 formed more of growth points: cultivar Antey had 
them 3 times more, and Alesya 1,27 times. Annual shoots were longer on stock 62-
396: cultivar Antey on 60 %, and cultivar Alesya on 20 %. 

The area of leaf surface of both cultivars on 62-396 were larger than on 
stock PB-4 - cultivar Antey 1,55 times, cultivar Alesya 1,2 times. 

In 2005 trees grafted on 62-396 generated more fruit formations - cultivar 
Antey 2 times more, and Alesya 1,38 times. Growth points also it was generated 
more on rootstock 62-396: Antey 2,6 times, Alesya 1,4 times. The length of annual 
shoots was longer at trees on 62-396 than on PB-4 accordingly 1,3 and 1,2 times. 
The leaf surface areas of trees of both cultivars grafted on a stock 62-396 were 
larger at cultivar Antey 2,2 times, and Alesya 2,9 times, than ones on stock PB-4.  
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Table 2  
Effect of rootstock on the intensity of blossoming, yield, average weight of a 

fruit and percentage of fruits on quality, 2004-2005 
Yield Percentage of fruits 

on quality, % 
Cultivar-
rootstock 

combinations 

Planting 
density, 
trees/ha 

Score of 
bloom kg/tree ton/ha 

Mean, 
fruit wt., 

g 1 2 3 
2004 

Antey / PB-4 2200 1,4 0,74 1,63 181 59,5 31,5 9,0 
Antey / 62-396 1480 0,7 0,37 0,55 227 81,1 18,0 0,9 

LSD 0,05 0,94 0,241 0,674     
Alesya / PB-4 2200 1,1 0,57 1,17 165 85,4 12,7 1,9 
Alesya / 62-396 1480 0,2 0,10 0,15 158 93,3 6,7 0 

LSD 0,05 0,67 0,278 0,306     
2005 

Antey / PB-4 2200 4,2 2,45 5,39 185 60,0 30,0 9,0 
Antey / 62-396 1480 4,1 1,34 1,99 243 74,0 12,9 5,1 

LSD 0,05  0,790 2,073     
Alesya / PB-4 2200 2,9 4,3 9,46 155 57 14 29 
Alesya / 62-396 1480 2,2 1,1 1,63 179 86,3 10,9 2,8 

LSD 0,05  0,297 0,517     
 

Table 3  
Morphological structure of a crone, annual shoots length and leaf surface 

areas (LSA), 2004-2005 
Fruit formations, number per 

tree Of lateral shoots Cultivar-
rootstock 

combinations spurs fruit 
shoots total  number 

per tree 
length, 

cm 

LSA, 
cm2/tree 

LSA, 
m2/ha 

2004 
Antey / PB-4 32 17 49 6 15,5 3283 722,2 

Antey / 62-396 32 9 41 19 24,9 5073 750,8 
LSD 0,05 7,27 5,25  6,8 7,46 1721,8 152,13 

Alesya / PB-4 36 6 42 11 16,2 5807 1277,6 
Alesya / 62-396 26 6 32 14 19,5 7042 1042,2 

LSD 0,05 9,24 3,53  4,6 3,30 884,9 342,96 
2005 

Antey / PB-4 35 15 50 11 30,3 4126 907,7 
Antey / 62-396 71 29 100 29 39,3 9091 1345,5 

LSD 0,05 12,20 10,57  11,5 4,14 920,4 163,81 
Alesya / PB-4 20 11 40 11 31,0 4221 928,6 
Alesya / 62-396 40 14,9 55 15 37,5 12045 1782,67 

LSD 0,05 8,24 1,52  4,9 6,33 1120,1 204,62 
 

CONCLUSIONS 
1. Trees of apple cultivars Antey and Alesya grafted on a dwarf rootstock 

62-396 grew more strongly than on superdwarf stock PB-4. 
2. Trees grafted on superdwarf stock PB-4 are earlier bearing. 
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3. Productivity of both cultivars Antey and Alesya grafted on PB-4 in the 
first years in the orchard is much higher than on the rootstock 62-396. 

4. Quality of fruits of cultivars Alesya and Antey is higher on the stock 62-
396 than on   PB-4. 

5. In the first years after planting in the orchard cultivars Antey and Alesya 
grafted on stock PB-4 formed more fruit formations, but on the third year of life in 
the orchard more fruit and growth points were formed on the stock 62-396. 
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STUDII PRIVIND DIMENSIONAREA CANALELOR DE COASTĂ 
ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE DIN ZONA POMICOLĂ LIPOVA 

 
CALINOVICI IOAN 

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, România 
 
Abstract. There were taken into consideration three conditions of slope, 10, 13 and 

17% and it was considered the, which has the following characteristics: h = 0,50 m, b = 0,40 m, 
h0 = 0,20 m, m = 1.From the data mentioned above it appears that the higher the value of the 
gradient is, the lower will be the volume of the water retained by the ditch, the lowest values 
being recorded in case of a slope of 17 % (0,54 m³/m), in comparison with 0,63 m³/m in case 
of the 10 % slope. The distance between the  canals may be modified function to the values of 
the  gradient, so if the gradient is of 10 % the distance between the canals is of 27,4 m and if 
the values of the gradient are of 17 %, this is of 23,5 m. 

Key words: type of  canal, water retained, distance, canal. 
 

INTRODUCERE 
Amenajarea terenurilor în pantă, în scopul înfiinţării plantaţiilor pomicole 

cuprinde o serie de lucrări cum sunt: construirea de canale pentru reţinerea sau 
evacuarea apei din precipitaţii şi construirea de debuşee pentru evacuarea în mod 
dirijat a apei în exces rezultată din precipitaţii torenţiale. Canalele de coastă 
înclinate reprezintă un mijloc de evacuare rapidă a excesului de apă. Elementele 
constructive şi densitatea reţelei este în funcţie de cantitatea de apă calculată care 
trebuie evacuată, de panta terenului şi de timpul în care trebuie efectuată eliminarea 
apei.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate în cadrul bazinului pomicol Lipova şi au vizat 

stabilirea elementelor de dimensionare a canalelor de coastă care se vor executa pe 
terenurile cu pantă mai mare de 6 %. Solul caracteristic zonei studiate este brun 
luvic (luvosol, SRTS 2003 ). S-au luat în considerare trei condiţii de pantă, 10, 13 
şi 17 % şi s-a considerat tipul de canal III, care are următoarele caracteristici: h = 
0,50 m, b = 0,40 m, h0 = 0,20 m, m = 1. Consolidarea canalelor se face prin 
înierbare, iar pentru a evita eroziunea şi colmatarea se înierbează marginile din 
amonte şi aval pe o lăţime de 1 m . Panta fundului canalului este de 3 %.  

Volumul de apă scurs de pe suprafaţa amenajată s-a determinat cu relaţia 
următoare:  

 Vs = 104 S K H, unde  
Vs = volumul de apă scurs de pe suprafaţa respectivă, în m3; 
S = suprafaţa versantului, în ha;  
K = coeficient de scurgere; 
H = precipitaţiile maxime căzute în 24 de ore, cu asigurarea de 10 %, în m.  
Volumul de apă reţinut de canal pe lungimea de 1 m liniar s-a calculat cu 

formula: 
 Vr = bh + mh2 + h0

2 /2 I – (mh0
2) /2 , unde  

Vr = volumul total de apă reţinut de canal şi dig, în m3/m; 
 b = lăţimea la fund a canalului, în m; 
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 h = adâncimea apei în canal, în m; 
 h0 = înălţimea digului, în m;  
 m = coeficientul de taluz ; 
 I = panta versantului, în %.  
Volumul de apă scurs de pe suprafaţa de 1m2 dintre două canale s-a 

determinat astfel: 
 Vs1 = S1KH, unde  
 Vs1 = volumul de apă scurs de pe suprafaţa de 1m2, în m3/m2 ; 
 S1 = suprafaţa de scurgere de 1m2,  în m2.  
Distanţa dintre două canale s-a calculat astfel : 
 D = Vr / Vs1, unde  
 D  = distanţa pe orizontală dintre două canale, în m.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile hidrofizice ale solului existent în 

zona studiată. Densitatea aparentă prezintă valori diferite, aceasta crescând odată 
cu adâncimea, înregistrând valori mai mici în orizonturile superficiale şi mai mari 
în profunzime. Valorile porozităţii de aeraţie sunt variate pe profil scăzând de la 
suprafaţă spre adâncime, 18,7% în orizontul Ap şi respectiv 6,3% în orizontul 
Btw1. Din analizele privind analiza granulometrică rezultă  existenţa unei texturi 
lutoase şi luto argiloase.  

Tabelul 1 
Indicii hidrofizici ai solului din zona studiată 

Orizontul Ap El EB Btw1 Btw2 
Adâncimea 0 - 21 21 - 49 49 - 65 65 - 85 85 - 110 
Densitatea (D, t/m3) 2,53 2,51 2,53 2,56 2,56 
Densitatea aparentă 
 (DA, t/m3) 1,31 1,33 1,44 1,50 1,56 

Porozitatea totală  
( PT, %) 48,2 47,0 43,0 41,4 39,0 

Porozitatea de aeraţie 
(PA, %) 18,7 17,0 9,4 6,3 2,6 

Apa utilă (%, ms) 15,85 15,11 11,47 10,94 11,26 
Capacitatea de 
saturaţie (CS, ms) 36,8 35,8 29,9 27,6 25,0 

Clasa texturală LL L T T T 
  
În tabelul 2 sunt prezentate elementele de dimensionare ale canalelor de 

coastă, în trei condiţii de pantă. În condiţiile zonei respective se observă 
înregistrarea unei ploi maxime îm 24 de ore cu asigurarea de 10% de 55 mm, iar 
coeficientul de scurgere s-a considerat 0,42.  

Din datele prezentate rezultă că odată cu creşterea valorii pantei versantului 
volumul de apă reţinut de canal este mai mic, cele mai mici valori înregistrându-se 
în cazul pantei de 17% ( 0,54 m3/m), comparativ cu 0,63 m3/m în cazul pantei de 
10%.  
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Distanţa dintre canale suferă modificări în funcţie de valorile pantei 
versantului, astfel în situaţia pantei de 10% distanţa dintre canale este de 27,4 m, 
iar la valori ale pantei de 17%, aceasta este de 23,5 m.  

Tabel 2 
Elementele de dimensionare ale canalelor de coastă 

Panta 
versantului 

b 
(m) 

h 
(m) 

h0 
(m) 

m Vs 
(m3 ) 

Vr 
(m3/m) 

Vs1 
(m3/m2) 

D 
(m) 

K 
 

H 
(mm) 

S 
(ha) 

10 % 0,40 0,50 0,20 1 3465 0,63 0,023 27,4 0,42 55 15 
13% 0,40 0,50 0,20 1 2657 0,58 0,023 25,2 0,42 55 11,5 
17% 0,40 0,50 0,20 1 1987 0,54 0,023 23,5 0,42 55 8,6 

 
CONCLUZII 

Cercetările au fost efectuate în cadrul bazinului pomicol Lipova şi au avut 
în vedere stabilirea elementelor de dimensionare ale canalelor de coastă. Solul 
caracteristic zonei este brun luvic (luvosol). Porozitatea de aeraţie prezintă valori 
scăzute în orizontul Bt, unde există un conţinut mai mare de argilă şi un drenaj 
intern mai scăzut.  

Volumul de apă reţinut de canale scade odată cu creşterea valorii pantei, de 
asemenea distanţa pe orizontală dintre două canale prezintă valori mai mici pe 
măsura creşterii pantei versantului.  
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STUDII PRIVIND DIMENSIONAREA UNOR LUCRĂRI 
HIDROTEHNICE ANTIEROZIONALE ÎN PLANTAŢIILE 

POMICOLE DIN ZONA POMICOLĂ LIPOVA 
 

CALINOVICI IOAN 
Universitatea “ Aurel Vlaicu” Arad,  România  

 
Abstract. The maximum recommended limit of the slope for earthworks is that of 

20% for the seedy species which are more pretentious and of 25 – 28 % in case of the stone 
fruits which are less pretentious (plum tree, sour cherry tree, sweet cherry tree, nut tree). 
The researches were carried out in the fruit – growing area Lipova, for the purpose of 
establishing the antierosional systems and those of tree-growing depending on the weather 
conditions and pedology. We studied  three alternatives (variants) of slopes of 20, 24, 30 % 
respectively and three types of continuous terraces having the platform disposed on the 
slope direction, the slope being of 8 %. The hight of the gradient has high values if the 
slope is 30% (1,98 m) or 20% (1,91 m), but in this case we took into consideration 3 lines 
of trees. At the same time, the volume of the earthworks for a linear meter of terrace has the 
highest values. (2,42 , 1,89 m³/m respectively). 

Key words: plum tree, sour cherry, nut tree, tree-growing. 
 

INTRODUCERE 
Înfiinţarea unor plantaţii de pomi pe terenurile în pantă necesită măsuri 

antierozionale, pentru asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a pomilor şi de 
exploatare raţională a plantaţiei. În condiţii de pantă mai mari de 14-15% în zonele 
cu precipitaţii mai mari de 650 mm şi de 8-10% în zonele cu cantităţi de precipitaţii 
mai mici, metoda generală de combatere a eroziunii solului constă în compensarea 
pantei terenului prin executarea teraselor. Pentru terasare se stabilesc versanţii 
uniformi, fără denivelări mari, având soluri cu un drenaj intern bun şi care nu 
prezintă pericol de alunecare. Este recomandat ca limita maximă a pantei pentru 
terasare să fie de 20% pentru speciile seminţoase mai pretenţioase şi 25-28% în 
cazul sâmburoaselor mai puţin pretenţioase (prunul, vişinul, cireşul, nucul). Limita 
inferioară a pantei pentru terasare este de 12-14%, aceasta fiind detreminată de 
reducerea pantei şi evitarea proceselor erozionale.  

Se vor evita de la tersare terenurile care prezintă izvoare de coastă deoarece 
aceasta necesită construirea unor taluzuri în debleu, determinând alunecarea 
teraselor sau chiar a unor suprafeţe mai mari.   

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul a fost efectuat în cadrul bazinului pomicol Lipova şi a vizat 
stabilirea sistemelor de amenajare şi de cultură a pomilor pe terenurile în pantă în 
raport de condiţiile de relief şi pedoclimatice. Numărul de rânduri de pomi pe 
platforma terasei s-a stabilit la 2,3, distanţa dintre primul rând din aval şi marginea 
platformei terasei este de 0,5 şi 0,8 m, iar de la rândul din amonte este de 2,5, 
respectiv 3,0 m. Dimensionarea teraselor s-a efectuat în trei condiţii de pantă a 
versantului: 

Varianta A:  terase continui tip I, cu platforma înclinată în sensul pantei, 
având panta terenului de 20%; 
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Varianta B: terase continui tip II, cu platforma înclinată în sensul pantei, în 
condiţii de pantă a terenului de 24%;  

VariantaC: terase continui tip III, cu platforma înclinată în sensul pantei, în 
condiţii de pantă de 30%.  

Pentru toate variantele panta transversală a teraselor s-a stabilit la 8%. 
Pentru determinarea pantei terenului s-a utilizat planul de situaţie la scara 1:2000, 
efectuat de către Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Arad.  

Lăţimea platformei terasei s-a determinat cu relaţia următoare:  
Lp = (n-1) D + (d1 + d2), în m , unde  
Lp = lăţimea platformei terasei, în m; 
n = numărul de rânduri; 

 D = distanţa dintre rândurile de pomi, în m; 
 d1 = distanţa de la baza taluzului amonte la ultimul rând de pomi, în m; 
 d2 = distanţa de la baza taluzului aval la primul rând de pomi, în m. 
Înălţimea taluzului s-a determinat cu relaţia:  
 h = Lp(Iv – Ip) / ( 1-mIt ), in m, unde  
 Iv = panta versantului, în % ; 
 Ip = panta platformei terasei, în % ; 
 m = coeficientul de taluz. 
Lăţimea totală a terasei se obţine astfel : 
 Lt = Lp + mh, în m 
Volumul de terasamente s-a determinat cu relaţia următoare: 
 Vt = [Lph ( 1 – mIp )] / 8, în m3/m. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile fizice ale solurilor existente în 

perimetrul studiat. Solurile caracteristice zonei sunt brune argiloiluviale 
(preluvosoluri, SRTS-2003), erodosoluri şi coluvisoluri. Se observă existenţa unei 
texturi lutoase şi luto argiloase medie. 

În tabelul 2 sunt prezentate elementele de dimensionare ale teraselor, 
pentru diferite condiţii de pantă. În condiţiile pantei de 20% s-a luat în considerare 
un număr de 3 rânduri de pomi, distanţa dintre rândurile de pomi fiind de 4,0 m, iar 
distanţa de la  baza taluzului amonte la ultimul rând de pomi este 2,5 m, respectiv 
0,5 m de la baza taluzului aval la primul rând de pomi. Prin calculele de 
dimensionare a rezultat o lăţime a platformei terasei de 11,0 m, înălţimea taluzului 
1,91 m, lăţimea totală 12,91 m, iar volumul de terasamente pe metru liniar este de 
2,42 m3/m. În condiţiile pantei de 30% la un număr de 2 rânduri rezultă o lăţime a 
platformei terasei de 8,30 m, înălţimea taluzului de 1,98 m, lăţimea totală a terasei 
este 10,28 m, iar volumul de terasamente 1,89 m3/m. La tipul de terase I şi III 
înălţimea taluzului este la limita superioară (2 m), necesitând un volum mai mare 
de terasamente. 
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Tabelul 1 
Caracteristicile fizice ale unităţilor de sol din perimetrul studiat 

Tipul de sol 

Nisip 
grosier 

(2-0,2 mm) 
(%) 

Nisip fin 
(0,2-0,02 

mm) 
(%9 

Praf 
(0,02-0,002 

mm) 
(%) 

Argilă 
< 0,002 mm 

(%) 

Clasa 
texturală 

Sol brun argiloiluvial, 
pseudogleizat slab moderat, 
necarbonatic 

3,38 36,50 25,97 32,71 TT 

Sol brun argiloiluvial, 
pseudogleizat slab 
necarbonatic, erodat slab 
moderat 

3,11 35,67 29,56 30,24 LL 

Erodisol argiloiluvial , 
necarbonatic, erodat foarte 
puternic 

4,32 35,55 24,57 35,55 TT 

Erodisol tipic, necarbonatic 2,92 37,92 28,72 30,42 LL 

Coluvisol pseudogleizat 
moderat, necarbonatic 7,25 46,15 24,92 20,17 LL 

Coluvisol gleizat puternic 
slab carbonatic 8,27 45,35 21,80 24,34 LL 

 
Tabelul 2 

Elementele de dimensionare ale teraselor  
Tipul 
terasei 

Iv 
(%) 

Ip 
(%) n D 

(m) 
d1 

(m) 
d2 

(m) m Lp 
(m) 

h 
(m) 

Lt 
(m) 

Vt 
(m3/m) 

Tipul I 20 8 3 4,0 2,5 0,5 1 11,00  1,91 12,91 2,42 
Tipul II 24 8 2 4,0 3,0 0,5 1 7,50 0,98 8,48 0,85 
Tipul III 30 8 2 4,5 3,0 0,8 1 8,30 1,98 10,28  1,89 

 
CONCLUZII 

Cercetările au fost efectuate în cadrul bazinului pomicol Lipova, având ca 
scop stabilirea stabilirea sistemelor de amenajare antierozională şi de cultură a 
pomilor ţn funcţie de condiţiile climatice şi pedologice. S-au luat în studiu trei 
variante de pantă 20, 24, respectiv 30 % şi trei tipuri de terase continui având 
platforma înclinată în sensul pantei, panta fiind de 8 %.  

Înălţimea taluzului prezintă valori mari în cazul pantei de 30% (1,98 m) şi 
la panta de 20%, (1,91 m), dar în acest caz s-a considerat un număr de 3 rânduri de 
pomi. De asemenea volumul de terasamente pentru metrul liniar de terasă prezintă 
cele mai mari valori ( 2,42, respectiv 1,89 m3/m).  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯБЛОНИ  
В СВЯЗИ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ САДОВОДСТВА  

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ 
 

СКРИПНИКОВА М.К., ТРУНОВ И.А., СКРИПНИКОВА Е.В. 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

 г. Мичуринск, Россия. 
 
Abstract. The proper choice of precocious rootstock-scion combinations effects 

yield of young apple trees in intensive orchard that can be increased by means of different 
agronomic methods depressing apical dominance and stimulating generative organogenesis. 

Key words: rootstock-scion combinations, apple trees, intensive orchard, apical 
dominance.  

ВВЕДЕНИЕ 
В современном садоводстве России выращиваются сады различных 

типов. Основными среди них являются сильнорослые и слаборослые сады с 
различными формировками крон деревьев и суперинтенсивные сады 
различных конструкций. Во ВНИИС им. И.В.Мичурина апробирована модель 
широко известного в Европе сада - шпалеры, в котором в результате 
применения специальных формировок крон деревьев создана технологичная 
конструкция полуплоского веретена. Эта модель сада доказала, что в 
условиях Центрально–Черноземной зоны Росси возможно и экономически 
оправдано выращивать суперинтенсивные сады с коротким циклом 
эксплуатации. Однако эффективность подобных садов напрямую зависит от 
правильного выбора сорто-подвойных комбинаций, поскольку именно они 
обуславливают такие качества насаждений как скороплодность и урожай-
ность. Среди сортов яблони, по адаптивным возможностям полностью 
соответствующим биоклиматическому потенциалу средней полосы России, 
есть такие, плоды которых являются прекрасными образцами товарных и 
вкусовых качеств. Но далеко не все из них целесообразно использовать при 
закладке садов с укороченным циклом эксплуатации в связи их низкой 
скороплодностью. Для садов данного типа подходят только такие сорта, 
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которые могут формировать хозяйственно значимый урожай на однолетней и 
двулетней древесине. Поэтому целью наших исследований явилось выявле-
ние сортов и сорто-подвойных комбинаций, обеспечивающих ранние, 
хозяйственно значимые урожаи.  

 
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследования являлись сорта яблони, различных сроков 
созревания, произрастающие в коллекционном саду ВНИИС им. И.В. 
Мичурина, одно– и двухлетние саженцы в питомнике и отдельные сорто-
подвойные комбинации, проходившие испытание на биостанции Мичурин-
ского государственного педагогического института. Наблюдения за сортами 
и сорто-подвойными комбинациями велись более 10 лет. Испытания 
регуляторов роста арболина, промалина, патурила в концентрациях, рекомен-
дованных производителями, проводились на биостанции Мичуринского 
государственного педагогического института в течение 2000 – 2003гг. 

Определение фотосинтетической, биологической, хозяйственной 
продуктивности деревьев, урожайность насаждений определяли по мето-
дикам ВНИИС им. И.В. Мичурина. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Среди 100 сортов яблони, изученных нами в коллекционном саду 

института, менее 30% способны формировать генеративные почки на 
однолетней древесине. Из них по совокупности товарных качеств и устой-
чивости к неблагоприятным факторам среды особый интерес представляют 
сорта Апрельское, Вишневое, Декабренок, Лобо, Орлик из зимних, Мечта, 
Мелба, Мантет из летних, Красное раннее, Рейнджер из раннелетних. Из 
осенних сортов, способных достаточно продолжительное время сохранять 
свои высокие потребительские качества, несомненный интерес представляют 
Избранница, Снежок, Услада, Тамбовское, Фиолетовое. 

Помимо привоя на скороплодность сорто-подвойной комбинации 
влияет и подвой. Сопоставление хозяйственной продуктивности молодых 
деревьев яблони одного и того ж сорта на разных подвоях показало, что она в 
первые 3 года плодоношения может колебаться в значительных пределах, 
различаясь в зависимости от подвоя почти в 3 раза. По отношению к 
различным сортам подвои оказывают неодинаковое влияние. Так деревья 
Антоновки обыкновенной на 2–ой год после посадки лучше всего 
плодоносили на Р-59, то саженцы Вишневого – на 62-396, Мартовского – на Р 
2 и т.д. Поскольку средний урожай трехлетних деревьев в целом по 
оптимальным сорто-подвойным комбинациям составляет около 2 кг с дерева, 
урожайность яблоневых насаждений при схеме посадки 4 – 1,5 м достигает 
всего около 3,5 т/га. И хотя урожайность насаждений постепенно нарастает, 
она не достигает того уровня, который мог бы быть обеспечен климати-
ческим потенциалом зоны. В среднем за период формирования плодов (100 
дней) на 1м2 площади сада или 1м2 листьев яблони при полном равномерном 
освещении листьев кроны попадает 221 тыс. ккал энергии. При 1% КПД 
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ФАР, 40% коэффициенте реализации ассимилятов на урожай и 15% содер-
жании сухих веществ в плодах это дает возможность получить урожай 
плодов в расчете на 1м2 сада, равный 3,3 кг. Принимая во внимание, что 
трехлетние деревья в саду имеют площадь листового аппарата не менее 1м2, 
каждое дерево по минимуму должно давать не менее 3 кг плодов. В этом 
случае урожайность сада должна была бы составлять минимум 50 ц/га. Если 
принять во внимание, что реальная хозяйственная КПД ФАР для яблоневых 
насаждений в центральной зоне России может достигать 2 – 5%, что средняя 
фотосинтетическая продуктивность листьев большинства сортов яблони в 
нашей зоне при оптимальном световом режиме кроны составляет около 10 
г/м2▪сутки сухого вещества, то за 100 дней формирования урожая дерево, 
имеющее всего 1м2 листьев при стабильном коэффициенте реализации 
ассимилятов на урожай, равном 40%, может иметь нагрузку плодами, равную 
6 кг. В этом случае урожайность насаждений должна достигать 10 т/га. 
Добиться такой продуктивности удается только с помощью обеспечения 
высокого уровня водоснабжения и минерального питания и специальных 
технологических приемов, применяемых в питомнике и саду и направленных 
на снижение апикального доминирования, повышение пробуждаемости 
почек, стимуляцию их генеративного развития. 

С целью снижения апикального доминирования и получения 
разветвленных саженцев в питомнике мы использовали препараты арболин, 
патурил, промалин. Реакция сортов на данные препараты и их концентрации 
различна. Использование патурила в редких случаях приводила к получению 
разветвленных саженцев. В то же время арболин в концентрации 35 мл/л, как 
правило, вызывал ветвление деревьев, причем и количество, и длина побегов 
в этом варианте опыта были максимальными. При посадке в сад разветвлен-
ных саженцев проще добиться от них раннего хозяйственно значимого 
урожая. С целью стимуляции ветвления мы проводили отклонение побегов от 
основной оси дерева в период окончания их активного роста. Реакция сортов 
на данный агротехнический прием была индивидуальной, но у отдельных 
сортов (Лобо, Вишневое, Мелба, Орлик) он вызывал явную стимуляцию 
закладки генеративных почек, но зачастую снижал общее число заложив-
шихся почек. Наибольший эффект этого приема был отмечен на деревьях, 
ранее обработанных в питомнике арболином. Таким образом, комбини-
рованное использование данных технологических приемов позволило 
существенно повысить хозяйственную продуктивность опытных деревьев и 
приблизить их урожайность к потенциалу хозяйственной продуктивности 
ФАР, равной 1,5%. Однако резерв повышения хозяйственной продуктивности 
насаждений остался еще очень значительным. 

 
ВЫВОДЫ 

Повышение урожайности насаждений яблони в первые годы 
плодоношения связано с правильным подбором наиболее продуктивных и 
скороплодных сорто-подвойных комбинаций. Разрыв между потенциальной 
продуктивностью насаждений и их реальной урожайностью может быть 
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преодолен за счет обеспечения максимальной ростовой активности саженцев 
в питомнике и первые два года в саду, применения эффективных 
агротехнических приемов, снижающих апикальное доминирование и стиму-
лирующих закладку генеративных почек.  

 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЯ В 
СЛАБОРОСЛЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЯБЛОНИ 

 
ТРУНОВ И.А., ПУГАЧЁВ Г.Н., КУЗИН А.И. 

Мичуринский государственный аграрный университет, Россия 
 
Abstract. In the article are presented data about a positive and negative role of 

calcium. Authors submit a material about influence of liming on root system, percentage of 
useful flowering and productivity of apple trees. The received data are proved by influence 
of liming on agrochemical properties of soil. The indirect route of calcium regimen 
management is offered by mulching of wood sawdust on row strips by apple trees. 

Key words: calcium, influence, root system, productivity, apple trees. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В литературе встречаются противоречивые сведения относительно 

роли кальция в жизни плодового растения (Радюк, 1973; Неговелов, Вальков, 
1985). В.М. Лебедев (1985) отмечает, что повышенное содержание ионов 
кальция в почвенном растворе значительно снижает накопление растениями 
яблони азота, доступность фосфора, марганца, цинка и меди и др. Расселом 
(1955) отмечено, что увеличение концентрации кальция в почвенном 
растворе уменьшает концентрацию калия и особенно магния в листьях. Под 
влиянием нейтральной или щелочной реакции ярко выражен недостаток 
железа [Блэк, 1973]. Установлено, что при высоких дозах кальция в почве 
проявляется недостаток железа, цинка и относительный дефицит бора, что 
способствует запаздыванию цветения и снижению урожайности [Чуприкова 
и др., 1985]. На фоне представленных данных и нарастающих темпов 
подкисления почвы вопрос регулирования кальциевого режима является 
актуальным. 

 
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыт с известкованием был заложен в саду ОПХ ВНИИС 
Мичуринского района Тамбовской области (130 квартал) 1987 года посадки. 
Почва участка - чернозём выщелоченный. В качестве мелиоранта использо-
вали известь-пушонку. Известкование проводили в дозах 2/3; 1,0; 1,5 и 2,0 
части от Нг. Объектами являлись сорта яблони Лобо, Мелба, Мантет и Синап 
Орловский на подвое 62-396. Схема посадки 5 × 3 м. Изучение мульчиро-
вания проводили в интенсивном саду ВНИИС имени И.В. Мичурина 1998 
года посадки. Почва участка - выщелоченная луговато-чернозёмная. 
Опытные деревья посажены по схеме – 4,5 × 2,0 м. Способы мульчирования: 
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древесные опилки, чёрная бумага, контроль - гербицидный пар. Объекты 
исследования - сорта яблони Вишнёвое и Лобо на подвое 62-396. 

Активность кальция определяли потенциометрическим методом 
(Крупский и др. 1975). Корневую систему изучали методом анализа 
“отдельных прядей” (Колесников, 1962; Трунов, 1998). Подвижный фосфор 
определяли по Чирикову (Инструкция ЦИНАО, 1973).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты наших исследований подтверждают литературные данные 

об отрицательной роли кальция в засушливые годы. Минимальная актив-
ность корневой системы отмечалась в дозе 2,0 Нг; в варианте 1,5 Нг также 
наблюдалось снижение изучаемого показателя относительно контроля, то 
есть она под влиянием увеличения концентрации кальция при этих  дозах 
известкования подвергалась значительному стрессу, что привело к резкому 
сокращению роста всасывающих корней. Эти же дозы извести больше 
угнетают и восстановительную способность корней у подмерзшей корневой 
системы. Однако дозы 2/3 и 1,0 Нг способствовали увеличению ростовой 
активности корней. Все это отразилось на особенностях цветения яблони. В 
варианте внесения извести в дозе 2,0 Нг  происходило снижение процента 
полезного цветения по сорту Лобо и Синап Орловский относительно 
контроля на 26,9 и 28,2 % соответственно. Подобная закономерность в 
меньшей степени наблюдалось в варианте 1,5 Нг. В конечном итоге 
негативное влияние известкования отразилось на урожайности особенно 
зимних сортов яблони. По сорту Лобо урожай снизился в варианте 1,5 Нг на 
10,6 %, 2,0 Нг – на 16,4 % относительно контроля. При известковании в 
малых дозах наметилась тенденция к увеличению урожайности по сортам 
Лобо, Синап Орловский  в варианте 1,0 Нг, у Мелбы и Мантента– 2/3 Нг, 
хотя эти превышения близки нередко к статистически недостоверным 
относительно контроля. 

Следует отметить, что неблагоприятные дозы извести для яблони 
являются рекомендуемыми для полевых культур (1,5 Нг). Следовательно, в 
засушливый год при известковании норму мелиоранта необходимо 
корректировать с учётом вида возделываемых культур, сорта, уменьшая её 
для яблони до 2/3 -1,0 Нг. В вариантах 1,5 и 2,0 Нг, несмотря на доведение 
почвенной реакции от кислой до близкой к нейтральной, отмечено отрица-
тельное влияние на яблоню. Это, по-видимому,  связано с ингибированием 
подвижности элементов минерального питания. По нашим данным  в этих 
условиях под влиянием известкования произошло снижение содержания 
подвижного фосфора в слое 0-10 см в год внесения извести в максимальной 
дозе на 2,5 мг/100г и в слое 10-20 см – на 1,5 мг/100г. 

Тем не менее, положительная роль кальция неоценима. Кальций, 
являясь основной составляющей ППК, определяет главные физико-хими-
ческие свойства почвы, её структуру, качественный и количественный состав 
почвенного раствора (Гедройц, 1955). Регулируя физиологические процессы, 
кальций играет существенную роль в обмене и превращении веществ 
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(Лебедев, 1985; Трунов, 2003). Этот элемент оказывает положительное 
влияние на лёжкоспособность плодов и снижает их поражаемость физиоло-
гическими заболеваниями в процессе хранения (Метлицкий, 1965; 
Гудковский, 1990). При известковании повышалось содержание и активность 
кальция, а также оптимизировалась обменная и потенциальная кислотность 
почвы, содержание обменного кальция увеличивалось до уровня естествен-
ного плодородия (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние известкования на некоторые агрохимические показатели 

почвы (горизонт Апах) 
Варианты опыта Показатели 

контроль 2/3 Нг 1,0 Нг 1,5 Нг 2,0 Нг 
рН 5,1 5,5 5,6 5,9 6,1 
Нг, мг-экв/100г 6,75 5,38 4,11 3,37 3,13 
Активный кальций, мМ/л 6,04 7,80 8,33 9,06 9,58 
Обменный кальций,  
мг-экв/100г 18,31 22,10 23,78 25,03 26,53 

 
По нашим данным содержание кальция в плодах повышалось по мере 

увеличения дозы извести, совпадая с увеличением активности кальция и его 
обменных форм. 

Следует также отметить, что повышение подвижности фосфора почвы 
наблюдалось при незначительном увеличении концентрации активного 
кальция в почвенном растворе, которое в различных слоях содержалось от 
6,2-6,3 в контроле до 7,3-7,6 мМ/л в вариантах с известкованием. Увеличение 
подвижного фосфора происходит при достижении активности кальция в 
почвенном растворе до определённого уровня, выше которого наблюдается 
снижение доступности фосфора. Исходя из полученных нами данных, при 
увеличении концентрации активного кальция выше 8,0 мМ/л происходит 
снижение содержания подвижного фосфора. 

Положительный эффект от известкования возможен при рацио-
нальном применении соответствующих доз мелиоранта, либо агроприёмов, 
способствующих оптимизации не только кальциевого, но и других 
почвенных режимов (влажностный, температурный). Таким агроприёмом 
может быть мульчирование. Анализ активности кальция в различных слоях 
корнеобитаемого горизонта показывает, что на протяжении всей вегетации 
(за редким исключением) концентрация кальция в почвенном растворе была 
выше в вариантах с мульчированием древесными опилками и чёрной бумагой 
по отношению к контролю (табл. 2). Нами отмечено, что активность кальция 
в слоях почвы 0 – 20 и 20 – 40 см в варианте с мульчированием опилками 
существенно не различается на протяжении всей вегетации. В варианте без 
применения мульчирования (контроле) с середины июня до августа 
наблюдается превалирование активности кальция слоя 20 – 40 см над 
вышележащим. При использовании в качестве мульчирующего материала 
чёрной бумаги такая тенденция наблюдается с июля до конца августа. 
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Таблица 1 
Активность кальция корнеобитаемого слоя почвы яблони сорта 

Вишнёвое в зависимости от различных материалов мульчирования, 
мМоль/л 

Сроки (начало, середина и конец месяца) Варианты 
мульчиро-

вания 

Слои 
почвы, 

см 
 V  VI  VII  VIII  IX  

0 – 20 5,05 4,79 4,65 4,87 4,90 5,19 4,34 4,25 3,72 4,78 5,10 опилки 
20 – 40 5,09 4,77 4,66 4,95 4,94 5,28 4,31 4,32 3,79 4,82 5,21 
0 – 20 5,17 4,84 4,58 4,95 5,32 5,15 3,96 3,87 3,39 4,29 5,09 бумага 

20 – 40 5,14 4,78 4,57 4,92 5,17 5,17 4,55 4,50 3,71 4,23 5,10 
0 – 20 4,96 4,27 3,94 4,69 4,38 3,92 3,11 3,11 3,05 3,68 4,95 контроль 

20 – 40 5,34 4,67 4,31 5,15 4,83 4,46 3,73 3,26 2,99 3,69 4,96 
1* 0,12 0,16 0,16 0,10 0,14 0,20 0,09 0,11 0,11 0,11 0,14 НСР05, 

мМоль/л 2* 0,10 0,13 0,13 0,08 0,12 0,16 0,07 0,09 0,09 0,09 0,11 
Примечание: 1*- НСР по вариантам мульчирования, 2*- НСР по слоям почвы 

 
Мульчирование опилками увеличивает поглощающую поверхность 

корневой системы, располагающуюся как в слое 0-20см, так и в слое 20-40см, 
тогда как в контроле большая часть корней располагается в основном в слое 
0-20см. При этом кальций в более доступной форме находится на протяжении 
всего корнеобитаемого слоя, что свидетельствует о преимуществе мульчи-
рования опилками. 

ВЫВОДЫ 
Чтобы, избежать негативных последствий при известковании необхо-

димо корректировать дозы мелиоранта, учитывая биологические особенности 
возделываемой культуры, сорта, состояния растений и режимы почвы, 
включая концентрацию ионов, реакцию почвенного раствора. Мульчиро-
вание опилками способствует повышению активности корневой системы и 
концентрации активного кальция в почвенном растворе.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ  И НА ТОВАРНЫЕ 
КАЧЕСТВА ПЛОДОВ 

 
ДОРОШЕНКО Т. Н., ОСТАПЕНКО В.И., РЯЗАНОВА Л.Г. 

Кубанский государственный агараный университет, г.Краснодар, Россия  
 

ВВЕДЕНИЕ 
В комплексе мер по сбережению и повышению плодородия почвы в 

садах главное место отводится системе ее содержания, обеспечивающей 
создание оптимальных условий для снабжения плодовых растений пита-
тельными веществами и водой.  

Следовательно, для каждого сада необходимо выбирать такую систему 
содержания почвы, которая обеспечит повышение почвенного плодородия, 
оптимальный рост деревьев, получение стабильных урожаев с хорошим 
качеством плодов.  

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полевой опыт  по определению  влияния системы содержания почвы 
на биометрические показатели, урожай и качество плодов изучаемых сортов 
яблони проводили в саду ОАО «Агроном», заложенном в 1991 г. (схема 
посадки 7 х 4 м). Исследовали сорта яблони Ренет Симиренко и Айдаред. 
Почву в междурядьях садов содержали  по системам:  черный пар (контроль) 
и естественное залужение ( через междурядье). Сады не орошаемые. 

Повторность опыта 6-кратная. За однократную повторность было 
принято «дерево-делянка». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как показали результаты трехлетних наблюдений, урожайность 

изучаемых сортов зависит не только от биологических  особенностей, но и от 
системы содержания почвы  и от условий года,  
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Генетически сорт Айдаред является более продуктивным по сравне-
нию с  Ренет Симиренко. Однако надо отметить, что содержание почвы 
существенно изменяет урожайность деревьев. 

Так, в 2004   году (гидротермический коэффициент 1,2) преимущество 
черного пара по сравнению с задернением через междурядье  было 
существенным у обоих изучаемых сортов (таб. 1).  

Таблица  1 
Урожайность сортов яблони в зависимости от  системысодержания 

почвы в ОАО «Агроном», ц/га 
Годы Вариант 

2004 2005 2006 
В среднем за 3 

года 
Сорт Ренет Симиренко 

Черный пар 193 199 162 185 
Задернение ч/м 96 230 29 118 

Сорт Айдаред 
Черный пар 268 507 104 293 
Задернение ч/м 114 349 13 159 

 
В условиях 2005 года (высокая температура  и отсутствие осадков во 

второй половине лета) изучаемые сорта по-разному отреагировали на 
систему содержания почвы. Среденерослый сорт Ренет Симиренко показал 
более высокую урожайность при задернении почвы, тогда как более 
слаборослый Айдаред обеспечил получение урожая в 1,5 раза выше при 
содержании почвы под черным паром. 

В нестабильном по погодным условиям 2006 году (морозная зима, 
влажная весна и очень засушливое лето) независимо от биологических 
особенностей сортов очень низкий урожай был получен в варианте с 
задернением почвы. 

Надо подчеркнуть, что в период плодоношения (по Шитту) деревья 
яблони изучаемых сортов (независимо от силы роста) показали более 
высокую и стабильную  продуктивность при содержании почвы под черным 
паром.  

Необходимо подчеркнуть, что система содержания почвы оказала 
влияние не только на количество плодов, но и на их качество (таб. 2). 

Таблица 2 
Влияние системы содержания почвы на товарные качества плодов 

(сад посадка 1991г.,схема посадки 7 х 4 м, подвой ММ106) 
Товарные сорта, % Помологический 

сорт 
Содержание 

почвы 
Масса 

плода, г высший первый второй третий 
Р.Симиренко Черный пар 136 19 36 29 16 
Р.Симиренко Задернение ч/м 114 11 32 39 18 
Айдаред Черный пар 148 24 47 23 6 
Айдаред Задернение ч/м 131 17 37 27 19 
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Систематическая обработка почвы (черный пар) оказала положи-
тельное воздействие на размер плодов  как у сорта Ренет Симиренко  (масса 
увеличилась на 16% по сравнению с таким же показателем при задернении), 
так и у сорта Айдаред (размер плодов увеличился на 11%). Одновременно 
выход  плодов высшего и первого товарных  сортов, как у Ренет Симиренко, 
так и у Айдаред, был больше при содержании почвы под черным паром 
(таб. 3). 

Таблица 3 
Биохимические показатели качества плодов яблони сорта Ренет 

Симиреко в зависимости от системы содержания почвы 
(подвой ММ106 схема посадки 7 х 4 м, год посадки 1991) 

Витамины, 
мг % 

Вариант Сухие  
в-ва, г 

Сумма 
сахаров,

% 

Общая 
кслотность,

% 

С/к 
индекс С Р 

Черный пар 12,6 8,9 0,70 12,7 7,1 111,1 
Задернение ч/междурядье 13,0 9,1 0,75 12,1 9,7 72,8 
НСР 05       

 
ВЫВОДЫ 

По результатам  исследований в неорошаемых садах юга России 
можно использовать интродуцированные иммунные к парше сорта яблони 
Имрус, Афродита, Свежесть и Кандиль Орловский. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ 
ЯБЛОНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ   ОРОШЕНИЯ  

 
ОСТАПЕНКО В.И., РЯЗАНОВ А.Ю. 

Кубанский государственный агараный университет, г.Краснодар, Россия  
 

Abstract. Influence of irrigation on biochemical indexes of Florina variety apples 
has been studied. 

Key words: apple, influence of irrigation, biochemical indexes. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Основные площади интенсивных садов размещены на юге России в 

зоне недостаточного увлажнения. Следовательно, орошение здесь является 
важным фактором стабильного плодоношения.  

Как известно,  орошение способствует существенному  увеличению 
урожая, в то же время остается дискуссионным вопрос о его влиянии  на 



 185 

качество плодовой продукции (ДорошенкоТ.Н., Остапенко В.И.. 2006).  Надо 
сказать, что задачей  производства является не только получение высоких 
урожаев плодов, но и увеличение содержания в урожае тех ценных веществ, 
ради которых они выращиваются. Так в яблоках, по данным Седова Е.Н. 
(2004), содержится до 23% растворимых сухих веществ, которые представ-
лены сахарами, органическими кислотами, витаминами, пектиновыми и 
минеральными солями.  Поэтому они используются не только  в питании 
человека, но и служат сырьем для перерабатывающей промышленности.  

По мнению специалистов (Сенин, 1985; Жулид, 1989; Позднякова, 
Водяницкий, 2004),  орошение  способствует улучшению товарных качеств 
плодов. Однако  это проявляется только в увеличении средней массы яблок  и  
выхода плодов первого сорта. Вместе с тем остаются не изучены вопросы, 
касающиеся  влияния этого агроприема  на биохимический состав плодов. 
Поэтому целью наших исследований было определить зависимость каче-
ственных показателей  плодов яблони от  водного режима.  

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования по изучению  влияния орошения на товарные качества 
плодов проводились 2005-2006 гг. на базе А/Ф «Солнечная» и учхоза 
«Кубань» КубГАУ. Изучали сорт Флорина, привитый на подвой М9. Схема 
посадки сада 4х2 м.  Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный. 
Учеты и наблюдения осуществляли по общепринятым методикам /4/. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Масса плода – это тот показатель, от которого зависит конкуренто-

способность реализуемой продукции.  Как показал эксперимент, в изучаемом 
варианте  средняя масса яблок сорта Флорина увеличилась на 20 г., а выход 
плодов высшего и первого товарных сортов возрос на 15%. Однако, как и 
следовало ожидать, с орошаемого участка плоды имели существенные отличия 
по биохимическому составу от плодов  контрольного варианта (таб. 1). В ходе 
исследования установлено, что при орошении снижается биологическая 
ценность плодов, которая определяется содержанием БАВ (биологически 
активные вещества). Так, плоды с орошаемого участка отличаются невысоким 
содержанием аскорбиновой кислоты, витамина Р и пектиновых веществ. В 
контрольном варианте в плодах содержание витаминов С было выше на 19%,, 
витамина Р на 3%, и    пектиновых веществ на 26%. 

Таблица 1 
Влияние орошения на биохимические показатели  плодов яблони, сорта 

Флорина (в среднее за 2005-2006 гг.) 
Витамины, мг 

% Вариант 
Сухие 

вещества, 
г 

Сумма 
сахаров, 

% 

Общая 
кислот-
ность, % 

С/к 
индекс С Р 

Сумма 
пектиновых 
веществ, % 

Без орошения 
(контроль) 12,8 4,36 0,39 11,1 3,97 28,6 0,67 

С орошением 12,2 3.98 0,42 9,4 3,21 27,9 0,49 
НСР05 - 0,21 0,05 0,09 0,35 0,12 0,17 
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Общеизвестно, что вкус плодов определяется отношением сахара к 
кислоте. Обычно вкусные плоды содержат больше сахара и органических 
кислот.  Как видно из полученных данных  орошение приводит к снижению 
накопления сахаров в плодах. На участке без орошения плоды были более 
сладкими и имели  гармоничный вкус. Сахаро-кислотный индекс при 
орошении  был  на 2,4% ниже., по сравнению с контрольным вариантом. 

В этой связи следует  задуматься о перспективах  применения полива 
в разнофункциональных садах, где получаемые плоды предназначена не 
только для реализации в свежем виде, но и для производства продуктов 
переработки. 

ВЫВОДЫ 
Таким образам орошение обеспечивает получение конкуренто-

способных плодов, но приводит к снижению содержания сахаров и биоло-
гически активных веществ в плодах яблони сорта Флорина 
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LONG TERM EFFECTS OF MANAGEMENT AND 
FERTILIZATION SYSTEMS ON THE SOIL BIOLOGICAL AND 

CHEMICAL PROPERTIES IN A HIGH DENSITY PLUM 
ORCHARD 
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Abstract. The studies were carried out between 1990-2006 years in a high density 

plum orchard (Anna Spath cv). This paper describes the results recorded in 4 experimental 
years (2003-2006).The soil management system as mulching along the tree row, versus the 
clean cultivation induced a significant increase in the humus content (117%), N content 
(118%), respiration potential (115%) and ureasic potential (109%). The annual application 
of N200 fertilization, versus the unfertilized treatment, led to a significant increase in the 
humus content, hydrolytic acidity and respiration potential but decreased significantly in 
pH values, total exchangeable bases and base saturation degree. 

Key words: plum orchard, soil management system, high density.  
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INTRODUCTION 
The effects of management and fertilization systems on the soil properties 

in the fruit orchard were generally emphasized by determining several chemical 
indicators (Iancu et al,1987). Usually, the investigations were carried on in the 
manofactorial experiments over rather short periods. This paper describes these 
effects both by chemical indicators and by some, less used biological ones. These 
indicators were recorded following the long term action of the agrotechnical 
measures above mentioned within a complex polyfactorial experiment. 

 
MATERIAL AND METHOD 

The experiment was carried out between 1990-2006 in a plum orchard with 
Anna Spath cv. grafted on Myrobolan rootstock. The trees were planted at 5/4m. 
Between tree rows grass stripes were used by sowing seeds of Lolium perenne sp. 
The experimental field is located on the 3rd terrace of Doamnei river on a flat land. 
The soil is luvic-brown soil showing on 0.60 cm depth, 0,85% humus, 0,612% N 
index, available P, 1,72%, available K, 15,2%, and pH, 5,25. This paper gives the 
data recorded between 2003-2006 period. The following experimental scheme was 
used: 

A Factor - The soil management system (SMS) as a stripe wide of 1.40 m 
along the tree row: a1= clean cultivation (CC) maintained by mechanical disking 
and herbicide application; a2= mulch (MC) resulted from mowing of grass from 
the sod stripes between the tree rows. The mulch was applied annually with the 
plant material from the first mowing in May. 

B Factor - N rate Kg of active ingredient (a.i) per ha; b1= N0; b2 = N50; 
b3 = N100; b4 = N150; b5 = N200. The experimental results in this paper refer 
only to b1 and b5 graduations. 

C Factor – depth of soil sampling - cm. c1 = 0-10; c2 = 10-20. The 
treatments were arranged in the field according to split plots method with a 
systematic disposing of A factor. The soil chemical analyses were done according 
to the methods used presently in the Romanian special labs. The soil biological 
analyses were done according to methods used by Petrescu (2006). 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

MC determined a significant increase in the humus content (by 117%) and 
N (by 118%). Similar data were reported by (Haynes,1980). The differences 
between the two SMS regarding the properties above were more obviously within 
the N200 versus the  No, and on 0-10 cm depth versus 10-20 cm depth. The values 
obtained for other chemical properties showed no significant differences between 
the two SMS along the tree row (table 1). 

N200 led to a significant increase in the humus content by 116% and in 
hydrolytic acidity by 148%, but led to a significant decrease in other indicators. 
Comparing and N0 treatment (100%) with N 200, the total exchangeable bases 
represented 78%, the base saturation degree 76%,and pH 82%. The above 
differences were more obviously in the case of MC versus the CC at the depth of 0-
10 cm versus 10-20 cm. 
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Table1 
Influence of management and fertilization  systems  

on the soil chemical properties 
Average values for the graduations of 

experimental factors (A,B, C) 5% LSD SOIL PROPERTY 
a1 a2 b1 b5 c1 c2 1 2 3 

Humus  content % g/g-1 2,36 2,63 2,31 2,68 2,66 2,33 0,27 0,37 0,15 
pH (H2O) 4,8 4,50 5,1 4,2 4,6 4,6 N.S. 0,4 N.S. 
Total nitrogen  0,118 0,139 0,119 0,138 0,149 0,108 0,012 N.S. 0,022 
PAL ppm 12,7 12,4 13,1 12,0 14,7 10,4 N.S. N.S. 3,9 
KAL ppm 112,9 98,2 117,7 98,2 117,2 98,6 N.S. N.S. N.S. 
Hydrolitic acidity 
meq/100g 7,93 8,27 6,53 9,67 8,71 7,48 N.S. 1,81 0,60 

Total exchangeable. 
basses  meq/100g 10,54 10,31 11,68 9,16 10,41 10,44 N.S. 1,22 N.S. 

Base saturation degree % 57,1 55,9 64,1 48,9 54,8 58,2 N.S. 7,6 N.S. 
LSD= Least significance difference; the symbols for a1-a2; b1-b2; c1-c2; are those presented 
in „Matherial and Method”5% LSD for:1=soil management sistems(a1-a2); 2=nitrogen 
fertilization (b1-b2); 3=soil  depth  
(c1-c2);N.S.=non significant 
 

On average, MC versus CC brought about a significant increase by 115% 
of the respiration potential and by 109% of ureasic potential and showed no 
significant differences of the sacchrosic and phosphatasic potential values.The 
higher values of the two potentials recorded in the case of soil mulching may by 
explained by the higher humus contents found with this management system. 
Similar observations reported Petrescu (2006), too.  

These differences were more obviously in the case of N200 versus the 0-10 
cm depth versus 10-20 cm. N200 fertilization and in N0 determined a significant 
increase in the respiration potential by 123%, and in  the ureasic potential by 118%. 
These increased values were more evident in the case of MC 10-20 cm depth 
versus 0-10 cm (table 2). 

Table 2 
Influence of management and fertilization  systems  

on the soil biological properties 
ANALIZED PROPERTIES Average values for the graduations of 

experimental factors (A,B, C) 5% LSD 

 a1 a2 b1 b5 c1 c2 1 2 3 
Respiration potential mg  
CO2 /100 g  16,2 18,7 15,6 19,2 17,4 17,4 2,2 2,9 N.S. 

Cellulolitic Potential % 1,87 1,80 1,94 173 2,04 1,63 N.S N.S N.S. 
Ureasic potential mg NH4/100 g  32,8 35,8 31,4 37,1 38,5 30,0 2,3 2,4 2,8 
Saccharosic Potential  mg/100g  1781 1531 1632 1679 19,35 1377 N.S N.S 160 
Fosfathasic Potential mg/100g 9,31 8,50 9,19 8,62 9,12 8,69 N.S N.S N.S. 
LSD= Least significance difference; the symbols for a1-a2; b1-b2; c1-c2; are those presented 
in „Matherial and Methods” 5% LSD for : 1=soil management sistems(a1-a2); 2= nitrogen 
fertilization (b1-b5); 3= soil  depth (c1-c2);N.S.=non significant 
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Some chemical properties generally showed significant and distinctly 
significant relationships (table 3). Between the biological properties the correlative 
relationships were week. It should be emphasized the significant correlations 
between chemical and biological properties, especially with regard to respiration 
and ureasic potential. Comparing the two groups of soil properties and their 
relationships with the management and fertilization systems, one can ascertain that 
the chemical properties had a higher influence than the biological ones. 

Tabel 3 
Influence of management and fertilization  systems on the values of 

correlations coefficients(r) between certain chemical  
and biological soil  properties 
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Humus % 0,64** 0,69** 0,71** -0,43* -0,62** -0,43* -0,47** 0,38* 
pH (H2O)  0,45** -0,85** 0,83** 0,88** -0,45** -0,39* N.S 
Total nitrogen   0,55** N.S. -0,44* N.S. 0,46** N.S. 
Hydrolitic acidity     -0,77 -0,95** 0,36* 0,58** 0,37* 
Total echanglable 
basses       0,92** 0,33* -0,36* N.S. 

Base saturation 
degree      -037* -0,50** N.S. 

Respiration 
potential       N.S. N.S. 

Ureasic potential        0,43* 
 

CONCLUSIONS 
 The soil management as mulching along the tree row versus the clean 

cultivation led to a significant increase in the humus content (117%), N content 
(118%), respiration potential (115%) and ureasic potential (109%). The annual 
application of N200 versus the unfertilized treatment determined a significant 
increase (116%) in the humus content, (148%) in  hydrolytic acidity, (123%) in the 
respiration potential, and (118%) in the ureasic potential. On the other hand, N200 
fertilization versus and N0 led to a significant decrease in pH values, total 
exchangeable bases, and base saturation degree. Between the chemical and 
biological soil properties, significant and distinctly significant correlations were 
found. 
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Abstract. The studies were carried out in a plum orchard with Anna Spath cv., 

grafted on Myrobolan rootstok. This papers shows the results over the past 4 years (2003-
2006) of a long term polifactorial experiment (1990-2006). The soil management on a 
stripe of 1.40 m wide along the tree row by mulching versus the clean cultivation 
determined a significant increase of the trunk cross sectional area by 124%, of number in 
fruit per tree by 153 % in fruit mass by 103% and in fruit yield by 121%.Under the same 
conditions, the N content in leaves was significantly increased by 121%, K content by 
118%, and P content was not different. Generally for the two soil management systems 
along the tree row, application of N fertilization levels (N50, N100, N150, N200), versus 
the N0, induced a significant increase in the trunk cross sectional area and fruit yield. The 
raise of fruit yield is especially owed to the greater number of fruit per tree and less to the 
fruit weight. Between the parameters of the tree growth and fruiting and the N.P.K contents 
in leveas, significant and distinctly significant correlations were obtained. 

Key words: soil management, mulching, fertilization. 
 

INTRODUCTION 
To get high fruit yields of a superior quality and evenly from year to year, 

use of some proper soil management and fertilization systems is of paramount 
importance. The soil management system with grass stripes between rows and 
clean cultivation along the row is presently regarded as one of the mostly used 
(Hougue and Nielsen 1987). The sod between tree rows even as grass stripes leads 
undoubltly to a tree competition for water and N particularly. As a result, the fruit 
potential is generally lowered (Miller and Glenn, 1985). To reduce as much as 
possible these negative effects it was improved the tree nutritional conditions by 
application of various N rates and using as management system along the tree row 
the mulch resulted from mowing the grass cover between the tree rows. This paper 
reports the results following the long interdependence of the above mentioned 
systems on the tree growth and fruiting as well us on the chemical compounds in 
the leaves of Anna Spath plum variety. 

 
MATERIAL AND METHOD 

The investigations were carried out within on experiment presented in 
other paper from this Symposium. The following experimental scheme was 
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organized A factor: Soil management system (SMS) as a stripe wide of 1.40 m 
along the tree row: a1 = clean cultivation (CC) maintained by mechanical disking 
and herbicide applications; a2 = mulch (MC) as plant material resulted from 
mowing of grass in the sod stripes between  the tree rows. The mulch was applied 
annually with the plant material from the first mowing in May. 

B factor: N rate - kg of active ingredient (a.i) /ha.; b1 = N0; b2 = N50;  
b3 = N100; b4 = N150; b5 = N200. The trees number in the replication plot at a 
graduation level of B factor was 4. Yearly, over the 4 year study, in each 
replication plot, 100 leaves were collected usually in late July, NPK content was 
analyzed in leaves according to the methods used in the Romanian labs. The 
growth and fruiting parameters were measured by the current methods.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Over a 4 year period, MC versus CC led to a significant growth in the trunk 
cross sectional area by 124%, in fruit yield by 121%, in fruit number per tree by 
153% and in fruit mass by 103%.Comparing these positive effects over various N 
fertilization levels, one can see that these effects were higher up to N100 level, 
thereafter these values being lower. Application of N rates, versus the N0, brought 
about a significant increase in the trunk cross sectional area by 115% in the fruit 
yield by 125%, and in the fruit number per tree by 124%, in case of CC along the 
tree row. In case of MC, this growth was even more pregnant and a significant 
increase in fruit mass was found (table 1).  

Table 1 
Influence of management and fertilizer systems  on growth and fruiting of 

Anna Spath plum cultivar 
Studied 

Characteristics 

Annual growth 
tree trunk area 

cm2 

Fruit 
number/tree 

Average 
Fruit mass - g Fruit yield t/ha 

Soil management 
Sistem (SMS) a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 

N Fertilizer 
treatment 

12,50 15,00 360 549 35,3 34,9 7,7 10,1 

N0 12,75 16,25 463 632 34,4 36,8 9,6 12,0 
N50 13,75 18,25 486 709 34,7 35,3 9,7 12,3 
N100 15,00 17,25 356 758 34,4 36,8 11,0 12,8 
N200 15,00 18,25 494 668 35,4 36,1 10,3 11,5 
Average SMS 13,8 17,10 432 663 34,8 36,0 9,7 11,7 
5% LSD   1 2,45 86 0,54 1,60 
                  2 3,36 192 1,21 3,58 
                  3 3,46 190 1,43 1,60 
SMS  a1 = clean cultivation; a2 = mulching.;5% LSD; 1 – average SMS (a1;a2); SMS 
within the same N fertilizer treatment; 3 = N fertilizer treatments within the same SMS 

 
Generally, the lower positive effects after N application on the fruit mass 

may be explained by a negative correlation between the fruit mass and number of 
fruit per tree (Iancu and Negoita, 1996). Application of higher N rates (N100.N150, 
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N200) versus N50, showed a tendency of improving the above characteristics but 
not significantly.The positive effects of N applications presented here coincides 
with those from other papers both with plum (Iancu and Negoita, 1996) and also 
for other fruit species (Goode et al., 1978; Miller and Glenn, 1985).  

On average, over a 4 year period, MC versus the CC led to a significant 
increase in N content in leaves by 121% and in K content by 118%, but it was 
unsignificant for P content. The greater positive effects in N application were 
observed with lower rates (N0, N50) becoming lower with higher N rates. 
Regarding K content, the positive effects were practically similar for all 4 N rates. 
When N50 was applied, versus N0, a significant increase in N content in leaves by 
111% was seen, which coincides with the date reported by other authors (Bunea 
1989; Goode et al.1978, Miller and Glenn,1985).This increase was similar for the 
two SMS. N100, N150, N200 rates, versus N50, did not determine a significant 
raise of N content in leaves. Application of the 4 N rates versus the N0 induced 
sometimes a significant raise of P content in leaves but not that of K content. 

Table 2 
Influence of management and fertilization  systems on some leaf chemical 

components for the Anna Spath plum cultivar 
Chemical component in leaf Studied Characteristics N % P % K % 

Soil management system 
(SMS) a1 a2 a1 a2 a1 a2 

N fertilizer tratament       
N0 2,48 2,84 0,270 0,253 2,04 2,41 
N50 2,70 3,22 0,281 0,302 2,13 2,46 
N100 2,94 3,14 0,244 0,284 2,08 2,40 
N150 2,82 3,18 0,220 0,203 2,04 2,46 
N200 2,66 2,86 0,218 0,270 1,92 2,25 
Average SMS 2,72 3,05 0,247 0,250 2,04 2,40 
5 % LSD     1 0,17 NS 0,17 

2 0,39 0,232 0,38 
3 0,18 0,021 0,14 

SMS  a1 = clean cultivation; a2 = mulching. 5%LSD; 1 – average SMS (a1;a2); 2 - SMS 
within the same N fertilizer treatment; 3 = N fertilizer treatments within the same SMS; 
NS= No significant 

Table 3 
Correlation coefficients (R) between chemical leaf components and some 

growth and fruiting characteristics of Anna Spath plum variety 
Chemical leaf components Growth and fruiting 

caracteristics N % P % K % 
Annual trunk growth (cm2) 0,48** N.S. 0,68** 
Average fruit mass (g) N.S. N.S. 0,34* 
Fruit number/tree 0,54** 0,39 0,50** 
Fruit yield (t/ha) 0,56** 0,39 0,37* 
NS – Non Signifiant 
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Leaf N content differentiated by the SMS and N fertilizer application were 
correlated especially with the fruit tree growing and fruit setting processes. These 
processes occurated more intensely during the first half of the growing season. 
However, leaf K contents were correlated with the above processes that occurred 
more intensely in the second half of the growing season (table 3). 

 
CONCLUSIONS 

On  average, over the past 4 years of a long term experiment (1990-2006), 
the soil management on a stripe in 1.40 m wide along the tree row as mulching 
versus the clean cultivation determined a significant increase of the trunk crosss 
sectorial area by 124%, in the fruit number per tree by 153%, in fruit mass by 
103% and in yield by 121%. Under the same conditions, N content in leaves was 
significantly increaed by 112%, K content by118% but the P content did not show 
a significant difference. 

On average for the two soil management systems along the tree row, 
application of 4 fertilization levels (N50, N100, N150, N200) versus the N0 
brought about a significant increase in  trunk cross sectional area and in fruit yield. 
The raise of fruit yield is especially owed to the greater number of fruit per tree and 
less to the fruit mass. Between the parametrs of tree growth and fruiting and N.P.K 
contents in leaves, significant and distinctly significant corelations were obtained. 
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Abstract. The present concept of a ”sustainable” fruit growing involves some 

management technologies in the orchards so that a balance between the tree growth and 
fruiting processes should be maintained besides the biomass preservation within the 
ecosystem. This paper deals with studies highlighting such aspects relating to the utilization 
of some less polluting technologies for the soil management. More exactly, the effects of 
some soil management systems over a long period of time (22 years) applied in a high 
density apple orchard on the soil respiration. 

Soil mulching along the row and its tillage between rows brought about a high 
potential of respiration of soil along the row versus the other variants. 

Key words: soil respiration potential, apple orchard, mulch, soil tillage 
  

INTRODUCERE 
Mecanismul respiraţiei solului constă dintr-un ansamblu de reacţii 

catalitice în care rolul principal îl au enzimele produse de microorganismele din 
sol, dar şi de alte enzime de diferite origini, coloizii solului precum şi unele 
complexe organice şi anorganice. CO2 este realizat în sol prin respiraţia solului, 
care include 3 procese biologice: respiraţia microbiană, respiraţia rădăcinii şi 
respiraţia faunei. Microflora solului contribuie 99% la obţinerea CO2 apărut ca 
rezultat al descompunerii materiei organice, atâta timp cât contribuţia faunei 
solului este mult scăzută (Rastogi şi colab., 2002).Vegetaţia poate afecta respiraţia 
solului prin influenţarea structurii şi microclimatului, prin cantitatea şi calitatea 
detritusului adăugat la sol şi rata completă de respiraţie a rădăcinii (Raich şi 
Tufekcioglu, 2000). Rădăcina contribuie cu 50% la respiraţia totală a solului 
(Rastogi şi colab., 2002). Emisia de CO2 din soluri depăşeşte toate celelalte 
schimburi de C sol-atmosferă cu excepţia fotosintezei nete (Raich şi Schlesinger, 
1992). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţa a fost montată la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Pomicultură, în bazinul pomicol al judeţului Argeş într-o plantaţie intensivă de 
măr, soiul Golden spur altoit pe portaltoiul, de vigoare mijlocie, MM 106. Plantaţia 
a fost  înfiinţată  în anul 1979, la distanţa de 3,6 m între rânduri şi 1,5m pe rând, pe 
un versant cu expoziţie vestică având o înclinare între 6 – 8%. 

Schema experimentală urmărită a fost: 
FACTORUL A – sistemul de întreţinere a solului între rândurile de pomi 

cu graduările: a1 – ogor realizat prin arături efectuate de regulă toamna după 
recoltare şi discuiri repetate în cursul perioadei de vegetaţie; 

a2 – benzi înierbate realizate prin semănarea de Lolium perenne, cu lăţimea 
de 2,4 – 2,6 m amplasate pe mijlocul intervalului dintre rândurile de pomi. 
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FACTORUL B – sistemul de întreţinere al solului pe o bandă cu lăţimea de 
1– 1,2 m situată de-a lungul rândului de pomi:  

b1– mulci cu material vegetal rezultat din cosirea benzilor înierbate. 
b2 – lucrat menţinut prin discuiri mecanice şi praşile manuale; 
A reieşit astfel o experienţă bifactorială de tipul 2 x 2, iar variantele au fost 

dispuse în teren în 4 repetiţii după metoda parcelelor subdivizate cu aşezarea 
sistematică a factorului A. Numărul de pomi în parcela repetiţie la nivelul 
factorului B a fost de patru. 

Variantele experimentale au fost instalate începând cu 1982. În cadrul 
lucrării s-au făcut studii asupra solului  pe adâncimea 0-20cm recoltat atât de pe 
rând cât şi dintre rânduri începând cu anul 2002 până în 2004. Determinarea 
respiraţiei potenţiale s-a realizat prin măsurarea CO2 respirat (mg CO2/24 de 
ore/100g sol) folosindu-se metoda autoalimentării cu oxigen (Ştefanic, 1994). În 
final s-a obţinut cantitatea de CO2 respirată în 24 h, pe baza consumului de HCl 
0,1n cu care s-a realizat titrarea pentru fiecare probă medie de câmp făcându-se 3 
repetiţii de laborator. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În urma prelucrării probelor şi interpretării statistice a valorilor absolute 
obţinute, folosind analiza varianţei, testul Duncan, s-a observat (Fig.1) că, în ceea 
ce priveşte respiraţia solului, în varianta mulcită încadrată de sol lucrat, aceasta este 
semnificativ mai mare (36,99mg CO2/100g sol s.u.) decât în cea cu mulci pe rând, 
dar cu sol înierbat în afară (20,22 mgCO2/100g sol s.u.). Între variantele lucrate pe 
rând nu apar diferenţe semnificative indiferent de sistemul de întreţinere între 
rânduri. Comparând mediile variantelor pe acelaşi rând, s-a găsit o respiraţie 
semnificativ mai mare (33,88mg CO2/100g) la solul de pe rândul încadrat de sol 
lucrat, decât la solul cu covor vegetal între rânduri (24,1mg CO2/100g sol s.u.). 
Deci lucrarea solului între rânduri stimulează mai mult respiraţia solului pe rând, 
decât covorul vegetal, aceasta deoarece procesele de respiraţie aerobă stimulate 
prin lucrarea mecanizată, sunt mult mai intense decât cele de respiraţie anaerobă 
induse de covorul vegetal. În acelaşi timp lucrarea solului între rânduri (Fig. 2) face 
ca între variantele mulcite şi lucrate de pe rând să nu existe diferenţe semnificative. 
Între cele două sisteme de întreţinere a solului, mulcit şi lucrat, apar diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte potenţialul de respiraţie al acestuia, atunci când 
sunt încadrate de covor vegetal, în varianta lucrată fiind mai intensă (27,98mg 
CO2/100g sol s.u.) decât în cea mulcită (20,22mg CO2/100g sol s.u.). 

Respiraţia solului dintre rânduri (Fig.3) este influenţată de sistemul de 
întreţinere a solului pe rând numai în cazul în care acesta este lucrat. Astfel ea este 
mai intensă la solul lucrat între rânduri (23,59mg CO2/100g sol s.u.) decât la cel 
înierbat (16,21mg CO2/100g sol s.u.). Făcând media între potenţialul de respiraţia 
a solului dintre rânduri la toate variantele de pe acelaşi rând nu s-au găsit diferenţe 
semnificative între solul lucrat şi cel înierbat. 

Deci se pare că lucrarea solului poate stimula direct respiraţia, atunci când 
în jurul lui există covor vegetal, sau indirect prin efectul solului lucrat dintre 
rânduri asupra solului de pe rând. Este paradoxal totuşi că la solul lucrat dintre 
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rânduri respiraţia nu diferă. semnificativ de solul înierbat. Motivaţia ar putea fi dată 
de faptul că în solul lucrat permanent să nu mai existe prea multă materie organică 
din care microorganismele să-şi procure energia necesară prin procesele biochimice 
de oxidoreducere. 
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Fig. 1.Variaţia respiraţiei solului pe rând, mulcit sau lucrat, în funcţie de 
sistemul de întreţinere între rânduri 
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Fig. 2. Variaţia respiraţiei solului pe rând, în funcţie de sistemul de întreţinere 
a acestuia, la diferite sisteme de întreţinere între rânduri 
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Fig. 3. Variaţia respiraţiei solului între rânduri în funcţie de sistemul de 
întreţinere aplicat, la diferite sisteme de întreţinere pe rand 

 
CONCLUZII 

1. Media celor două sisteme de întreţinere a solului pe rândul de pomi, în 
cadrul sistemului de întreţinere a solului dintre rânduri ca ogor lucrat, faţă de 
întreţinerea cu benzi înierbate a acestuia, a determinat o creştere semnificativă cu  
140,58% a potenţialului de respiraţie. 

2. Cel mai mare potenţial de respiraţie a solului dintre variantele studiate s-
a obţinut în varianta mulcită pe rând cu sol lucrat între rânduri  (36,99mgCO2/100g 
sol). 

3. În cadrul sistemului de întreţinere a solului dintre rândurile de pomi cu 
benzi înierbate, întreţinerea solului pe rând ca ogor negru faţă de mulcirea acestuia 
a determinat o creştere semnificativă cu 138,38% a potenţialului de respiraţie a 
solului.  
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INFLUENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE ŞI ORGANICE 
ASUPRA CAPACITĂŢII TOTALE DE SCHIMB CATIONIC (T) ŞI A 
GRADULUI DE SATURAŢIE ÎN BAZE (V%) PE UN CERNOZIOM 

CAMBIC DIN PLANTAŢIA DE MĂR DE LA TIMIŞOARA ÎN 
SISTEM INTENSIV 

 
MIHUŢ CASIANA , RUSU I., IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, România 
 
Abstract. The pper present influence of mineral and organic fertiliyers upon some 

chemical properties, like that: total capacity by cationic exchange and basic saturation 
degree of cambic cernosiom in the orchard to timisoara didactic station in intensive culture. 

Key words: mineral and organic fertiliyers, cationic exchange, basic saturation, 
cambic cernosiom, orchard. 

 
INTRODUCERE 

Cercetările s-au realizat în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 
Timişoara pe un cernoziom cambic batigleic ortocalcic, luto argilos/luto argilos, pe 
depozite loessoide mijlociu fine. 

Soiul de măr luat în studiu a fos Generos de Voineşti, altoit pe portaltoiul 
vegetativ M26 şi plantat la distanţa de 4 m între rânduri, respectiv 2 m pe rând. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

S-au luat în studiu şase variantede, cinci variante fertilizate şi una 
nefertilizată, respectiv varianta martor. La fiecare variantă s-au aplicat următoarele 
doze de îngrăşăminte minerale şi organice: 

b0 – martor nefertilizat (Mt) 
b1 – N70P30K0 
b2 – N100P50K20 
b3 – N150P100K50 
b4 – gunoi de grajd (20 t/ha) 
b5 – N50P30K10 + gunoi de grajd 
Capacitatea totală de schimb cationic (T) s-a determinat prin metoda 

Bower, iar gradul de saturaţie în baze (V%), cu ajutorul formulei: 

(%)100x
SS

SV
HB

B

+
=  

unde: 
V – gradul de saturaţie în baze (%); 
SB – capacitatea de schimb pentru baze (m.e.100 / 100 g sol uscat); 
SH – capacitatea de schimb pentru hidrogen (m.e./ 100 g sol uscat). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În urma cercetărilor efectuate, în perioada 2003-2005 s-au constatat 

modificări  ale capacităţii totale de schimb cationic (T), şi a gradului de saturaţie în 
baze (V), în special la variantele fertilizate organic, cu gunoi de grajd (b4), 
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respectiv mineral şi organic (b5) după cum se poate constata din datele prezentate 
în figura 1. 
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Fig. 1. Influenţa fertilizării minerale şi organice asupra capacităţii totale de 

schimb cationic (T) a solului, în sistemul intensiv 
 
În anul 2003 în orizontul Am, valorile totale ale capacităţii de schimb 

cationic s-au situat între 28,50 m.e. în varianta b3 şi 30,58 m.e. în varianta b4, faţă 
de 29,96 m.e. cât are varianta b0, media a fost de 29,55 m.e., cu o diferenţă de 0,43 
m.e. faţă de varianta nefertilizată. În orizontul Bv, valorile capacităţii totale de 
schimb cationic în b3 a fost de 28,66 m.e. şi 30,30 m.e. în varianta b4, faţă de 30,00 
m.e. cât are varianta b0, media fiind de 29,43 m.e., cu o diferenţă de 0,57 m.e. În 
orizontul Cca, valorile T au scăzut considerabil la 21,18 m.e. în varianta b3, faţă de 
22,41 cât are varianta b4, media fiind de 21,75 m.e., cu o diferenţă de 0,37 m.e. faţă 
de martor. 

În anul 2004 valorile T au început să scadă faţă de anul precedent astfel 
încât în orizontul Am au ajuns la 28,32 m.e., în varianta b3, respectiv 30,58 m.e. în 
varianta b4, faţă de 29,82 m.e. cât are varianta b0, media fiind de 23,64 m.e. În 
orizontul Bv, capacitatea totală de schimb cationic a fost de 28,37 m.e. în varianta 
b3, respectiv 30,23 m.e. în varianta b4, media fiind de 29,29 m.e., cu o diferenţă de -
0,49 m.e. faţă de varianta b0. În orizontul Cca, T a fost de 21,01 m.e. în varianta b3 
şi 22,31 m.e. în varianta b4, valorile capacităţii totale de schimb cationic la varianta 
b0 fiind de 21,19 m.e. 

În anul 2005 valorile T au început să scadă faţă de anul precedent astfel 
încât în orizontul Am au ajuns la 28,14 m.e., în varianta b3, respectiv 30,56 m.e. în 
varianta b4, faţă de 29,73 m.e. cât are varianta b0, media fiind de 29,31 m.e. În 
orizontul Bv, capacitatea totală de schimb cationic a fost de 28,28 m.e. în varianta 
b3, respectiv 30,20 m.e. în varianta b4, media fiind de 29,22 m.e., cu o diferenţă de 
-0,47 m.e. faţă de varianta b0. În orizontul Cca, T a fost de 20,93 m.e. în varianta b3 
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şi 22,19 m.e. în varianta b4, valorile capacităţii totale de schimb cationic la varianta 
b0 fiind de 21,79 m.e., cu o medie de 21,52 m.e. 

Valorile gradului de saturaţie în baze (%) au fost calculate pe baza 
capacităţii de schimb pentru baze (SB) şi a capacităţii totale de schimb cationic (T), 
iar datele obţinute sunt prezentate în figura 2. 
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Fig. 2. Influenţa fertilizării minerale şi organice asupra gradului de saturaţie 
în baze (%) a solului, în sistemul intensiv 

 
Gradul de saturaţie în baze în anul 2003 în orizontul Am au fost cuprinse 

între 83,48% în varianta b3 şi a crescut la 85,06% în varianta b4, faţă de 84,56% cât 
are varianta b0, media fiind de 84,24%, cu o diferenţă de -0,27% faţă de martor. În 
orizontul Bv, valorile gradului de saturaţie în baze au crescut considerabil, astfel 
încât aceste valori au oscilat între 89,74% în varianta b2 şi 91,13% în varianta b4, 
faţă de 91% cât are varianta b0, media a fost de 90,58%, iar diferenţa faţă de martor 
de -0,07% şi a crescut odată cu adâncimea astfel, în orizontul Cca (la adâncimi de 
peste 80 cm) a ajuns la 100%. 

În anul 2004 gradul de saturaţie în baze a avut valori cuprinse între 83,50% 
în varianta b3 şi 84,94% în varianta b4, varianta martor a avut V(%) de 84,46%, 
media fiind de 84,35%, cu o diferenţă de   -0,10% faţă de martor. În orizontul Bv, a 
început să crească gradul de saturaţie în baze, valorile fiind cuprinse între 90,64% 
în varianta b3 şi 91,21% în varianta b4, media a fost de 90,99%, cu o diferenţă faţă 
de martor de -0,55%.  

În anul 2005 gradul de saturaţie în baze a avut valori cuprinse între 83,58% 
în varianta b3 şi 84,96% în varianta b5, faţă de 84,46%, cât a avut varianta b0,  
media fiind de 84,35%, cu o diferenţă de -0,05% faţă de martor. În orizontul Bv, a 
început să crească gradul de saturaţie în baze, valorile fiind cuprinse între 90,51% 
în varianta b3 şi 91,18% în varianta b4, media a fost de 90,94%, cu o diferenţă faţă 
de martor de -0,57%. 

CONCLUZII 
În urma cercetărilor efectuate în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 

Timişoara în perioada 2003-2005, s-au desprins următoarele concluzii: 
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1. Capacitatea totală de schimb cationic a avut valori cuprinse între 28,18-
30,73 m.e. la 100 g sol, în orizontul Am; între 28,28-30,29 m.e. la 100 g sol, în 
orizontul Bv, respectiv între 21,01-22,33 m.e. la 100 g sol, în orizontul Cca.  

Cunoscând aceste valori putem afirma că solul respectiv are capacitatea 
totală de schimb cationic între limite mici spre mijlocii. 

2. Gradul de  saturaţie în  baze  este  mai  scăzut  la  suprafaţă,  în 
orizontul Am şi creşte o dată cu adâncimea. Valorile oscilează între 83,48-91,21%. 
Valorile mai mici s-au înregistrat în orizontul Am în cazul variantei ferilizate 
mineral (b3) şi mai ridicate în orizontul Cca, pe agrofond organic.  

Cernoziomul cambic din plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 
Timişoara este eubazic în orizontul Am şi saturat în baze în orizonturile Bv şi Cca, 
acolo unde apar şi carbonaţii. 
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CONŢINUTUL ÎN HUMUS AL SOLULUI DIN PLANTAŢIA DE 
MĂR DE LA STAŢIUNEA DIDACTICĂ TIMIŞOARA  

ÎN SISTEM INTENSIV 
 

MIHUŢ CASIANA *, RUSU I. *, BLIDARIU AURELIA ** 

U.S.A.M.V.B. Timişoara. Facultatea de Agricultură (*). Facultatea de Horticultură (**),România 
 
Abstract. The researches accomplished en the tree years of research (2003, 2004, 

2005) in the apple orchards to Timisoara Didactic Station was followed modification of soil 
humus content that result of applied of mineral land organic fertilizer in intensive culture 
system. 

The results obtained praised a different humus content of cambic cernosiom 
function by fertilizer types and applied doses.  

Key words: apple orchards,  mineral land, soil humus, cambic cernosiom. 
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INTRODUCERE 
Cercetările s-au realizat în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 

Timişoara pe un sol de tip cernoziom cambic, batigleic, ortocalcic, luto argilos/luto 
argilos, pe depozite loessoide mijlociu fine. 

 Dintre îngrăşămintele aplicate, s-au administrat atât îngrăşăminte minerale 
pe bază de azot, fosfor şi potasiu, respectiv azotat de amoniu, superfosfat şi sare 
potasică, cât şi îngrăşăminte organice, respectiv gunoi de grajd în cantitate de 30 
t/ha, în primul an de cercetare (2003). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Continutul in humus  al solului (%) s-a determinat prin metode titrimetrice, 
respectiv metoda Tiurin. Principiul metodei constă în oxidarea carbonului din 
humus cu o soluţie de anhidridă cromică sau bicromat de potasiu în prezenţă de 
acid sulfuric. 

Conţinutul de humus al unei probe de sol s-a calculat cu următoarea 
formulă: 

K x 
m

 100 x 0,0005181 x f x V2)  (V1 Humus% =  

unde:  
V1 – volumul de soluţie sare Mohr 0,1n consumată la titrarea probei martor (ml); 
V2 – volumul de soluţie sare Mohr 0,1n consumată la titrarea excesului de acid 
cromic din proba de sol analizat (ml); 
f – factorul sării Mohr; 
0,0005181 – conţinutul de humus, în g oxidant de 1 ml. acid cromic 0,1n 
100 – factor pentru raportarea procentuală; 
m – masa probei de sol analizată (g); 
K – coeficient care se calculează pentru raportarea rezultatului faţă de solul 
complet uscat. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Conţinutul de humus al cernoziomului cambic din plantaţia de măr de la 

Staţiunea Didactică Timişoara se găseşte în cantităţi mai ridicate în orizontul Amp 
la adâncimea 0-25 cm, respectiv  3,10%, în orizontul Am la adâncimea 25-51 cm, 
cantitatea de humus a fost de 2,64%, iar în orizontul Bv, la adâncimea de 51-70 
cm, cantitatea de humus a fost de 2,32%, în cazul variantei nefertilizate, după cum 
se poate constata din figura 1. 
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Fig. 1. Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice asupra conţinutului în 

humus (%) a solului, în sistemul intensiv 
 
În anul 2003, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul de 

humus a cernoziomului cambic, a variat între valorile 3,10% în cazul variantei 
martor şi 3,45%, în cazul variantei b5, cu o medie de 3,34, diferenţa fiind de 0,24% 
faţă de martor; în orizontul Am, la adâncimea 25-41 cm, valorile conţinutului în 
humusului s-au situat între 2,64% în varianta b0 şi 2,84% în cazul variantei b5; în 
orizontul Bv, la adâncimea 51-70 cm, valorile humusului au fost între 2,32% în 
cazul variantei martor şi 2,46%, în cazul variantei b5. 

În anul 2004, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul în humus 
s-a situat între 2,86% în varianta martor şi 3,43% în cazul variantei b5; în orizontul 
Am, la adâncimea de 25-51 cm, conţinutul în humus a solului a fost cuprins între 
2,63% în varianta martor şi 2,83% în varianta b5, iar în orizontul Bv, la adâncimea 
51-70 cm, conţinutul în humus a oscilat între 2,31% în varianta martor şi 2,45% în 
varianta b5. 

În anul 2005, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul în humus 
s-a situat între 2,78% în varianta martor şi 3,40% în cazul variantei b5; în orizontul 
Am, la adâncimea de 25-41 cm, conţinutul în humus a solului a fost cuprins între 
2,58% în varianta martor şi 2,80% în varianta b5, iar în orizontul Bv, la adâncimea 
51-70 cm, conţinutul în humus a oscilat între 2,12% în varianta martor şi 2,41% în 
varianta b0. 

CONCLUZII 
În urma cercetărilor executate pe cernoziomul cambic, batigleic, ortocalcic 

din plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică Timişoara în perioada 2003-2005, s-
au desprins următoarele concluzii: 

- conţinutul de humus al cernoziomului cambic din plantaţie a fost maxim 
în orizontul bioacumulativ, respectiv în orizontul Am (0-25 cm) şi descreşte o dată 
cu adâncimea, fiind maxim pe agrofond mineral + organic şi minim în orizontul Bv 
(51-70 cm), pe agrofond de N70P30K0; 
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- valorile conţinutului în humus oscilează între 2,32-3,46% la adâncimea 0-
20 cm şi scade la 2,12-2,80% la adâncimea 40-60 cm; 

- având în vedere textura solului care este luto-argiloasă, conţinutul în 
humus la acest tip de sol este mic spre mijlociu; 
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PRODUCTIVITATEA POMILOR DE MĂR ÎN DEPENDENŢĂ DE 
CARACTERUL FORMĂRII DIRECŢIONATE A SISTEMELOR 

RADICULARE 
 

BOGDAN ION 
Institutul de Pomicultură 

 
Abstract. The article describes the productivity of Slava pobediteleam, Ianvarskoe 

and 1-11-157 (grafted on MM-106 stocks) depending on seven variants of the directional 
formation of the root system of fruit trees. The directional formation of the roots is 
provided by the limitation of their expansion through their cutting. 

Key words: productivity, variety, fruit trees, root system. 
 

INTRODUCERE 
Condiţiile economico-organizatorice, care sunt caracteristice pentru etapa 

actuală de dezvoltare a pomiculturii, impun insistent raţionalizarea tehnologiilor de 
cultivare a pomilor fructiferi. Importante rezerve, în acest aspect, sunt ascunse în 
complexul de procedee agrotehnice legat de sol. În legătură cu faptul că cheltuielile 
energetice necesare pentru îngrijirea sistemelor radiculare ale pomilor sunt mari 
este mai raţional, ca operaţiile tehnologice de întreţinere (îngrijire) a solului de 
îndreptat nu pe toată suprafaţă terenului pe care-l ocupă livada (cum se practică în 
prezent), ci numai pe anumite porţiuni (fâşii). Circumstanţa hotărâtoare, care ne 
obligă să abordăm problema în cauză anume astfel, o constituie ridicarea 
galopantă, din an în an, a preţurilor la carburanţi şi lubrifianţi. După cum se ştie, 
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rădăcinile orizontale au tendinţa de a se extinde rapid în solul de pe toată suprafaţa 
de teren pusă la dispoziţia pomului conform distanţelor de plantare „lăsând în 
urmă” straturi însemnate de sol nevalorificate. Pe care numai după mulţi ani după 
plantarea pomilor, ele neapărat le vor ocupa. Pomicultorul, însă, poate să intervină 
în procesul de formare a rădăcinilor cu scopul optimizării (şi conformării) 
arhitectonicii sistemului radicular luând în consideraţie noile cerinţe faţă de 
procedeele agrotehnice care se folosesc în livezi. 

Efectiv se poate de atribuit sistemelor radiculare caracteristicile cerute prin 
limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor în primii ani după plantarea pomilor. Esenţa 
procedeului de formare direcţionată a sistemului radicular constă în fenomenul 
următor: dacă are loc limitarea răspândirii radiale a unei părţi de rădăcini orizontale, 
atunci pomul este nevoit să forţeze dezvoltarea şi răspândirea celeilalte părţi de 
rădăcini orizontale. Astfel se obţine îndreptarea răspândirii rădăcinilor în anumite 
direcţii şi straturi de sol şi fâşii de teren unde se preconizează de concentrat acţiunea 
de şoc a măsurilor agrotehnice de îngrijire a plantaţiei pomicole. 

Din considerentele expuse mai sus, în anul 1998, de către noi, a fost 
înfiinţată o experienţă în Câmpul Experimental al Institutului de Pomicultură cu 
scopul studierii impactului asupra pomilor de măr a caracterului limitării 
răspândirii radiale a rădăcinilor orizontale. Prezentul articol cuprinde date 
referitoare la productivitatea pomilor de măr în dependenţă de şapte variante de 
limitare a răspândirii rădăcinilor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţa de câmp referitoare la formarea direcţionată a sistemelor 
radiculare la pomii de măr de soiurile Ianvarskoe, Slava pobediteleam, 1-11-157 a 
fost montată în plantaţii înfiinţate în anul 1996, distanţele de plantare a pomilor – 
4,5×3,0 m. Portaltoi MM-106. Sol – cernoziom carbonatat argilos greu. Relieful 
reprezintă pantă cu înclinare lină, 4°, expoziţie sud-est. 

S-a studiat următoarele variante: 
1. Martor. Fără limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor orizontale; 
2. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 

pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2000, a treia – în 2002, a patra – în 
2004, a cincea – în 2006; 

3. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 
pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2001, a treia – în 2004, a patra – în 
2007; 

4. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 
pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2002, a treia – în 2006; 

5. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Tăierea de limitare se efectuează de 
amândouă părţi a rândului de pomi. Prima tăiere – 1998 (toamna), a doua – în 
2000, a treia – în 2002, a patra – în 2004, a cincea – în 2006; 
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6. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Tăierea de limitare se efectuează de 
amândouă părţi a rândului de pomi. Prima tăiere – 1998 (toamna), a doua – în 
2001, a treia – în 2004, a patra – în 2007; 

7. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Prima tăiere de limitare a rădăcinilor – 
în anul 1998 (toamna), a doua – în 2002, a treia – în 2006. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Productivitatea pomilor în dependenţă de caracterul limitării răspândirii 
radiale a rădăcinilor se caracterizează în felul următor (tabelul 1). La soiul (forma 
de selecţie) 1-11-157 cea mai mare roadă sumară pe anii 2000-2006 a fost obţinută 
în varianta 2 – 271,1 kg/pom ce constituie cu 1,9 kg mai mult decât în varianta 
martor. Diferenţa limită – 25,1 kg/pom. Cea mai mică roadă sumară a fost obţinută 
în varianta martor. Această diferenţă este însemnată deoarece depăşeşte diferenţa 
limită. 

La soiul Slava pobediteleam cea mai mare roadă a fost obţinută de la pomii 
din varianta 3 – 193,7 kg/pom, cu 1,9 kg mai mult decât în varianta martor. 
Această diferenţă nu este însemnată (DL0,95 – 11,0). Cea mai mică roadă sumară de 
fructe a fost detectată în varianta 4 – 178,5 kg/pom. În cazul soiului Slava pobedi-
teleam diferenţele între variante au variat între 1,9-11,4 kg. Însemnate diferenţe au 
fost în variantele 4 şi 7. 

La soiul Ianvarskoe cea mai mare roadă a fost obţinută în varianta martor – 
253,2 kg/pom. Pe locul doi, după martor, s-a deplasat varianta 2. Celelalte variante 
s-au manifestat analogic soiului 1-11-157. 

Tabelul 1 
Productivitatea pomilor de măr în dependenţă de caracterul formării 

direcţionate a sistemelor radiculare. Portaltoi – MM-106. Datele reprezintă 
anii 2000-2006. Câmpul Experimental al I.P. 
1-11-157 Slava pobediteleam Ianvarskoe 

Varianta 
roada suma-

ră pe anii 
2000-2006, 

kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

roada suma-
ră pe anii 

2000-2006, 
kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

roada suma-
ră pe anii 

2000-2006, 
kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

1 (martor) 269,2 28,5 191,8 20,3 253,2 26,8 
2 271,1 28,7 189,9 20,1 252,2 26,7 
3 248,5 26,3 193,7 20,5 239,0 25,3 
4 240,0 25,4 178,5 18,9 232,4 24,6 
5 261,7 27,7 186,1 19,7 243,7 25,8 
6 265,4 28,1 183,3 19,4 246,5 26,1 
7 235,2 24,9 182,3 19,3 223,9 23,7 

DL0,95 25,1 - 11,0 - 12,7 - 
 
În legătură cu datele expuse, menţionăm, că limitarea răspândirii radiale a 

rădăcinilor orizontale prin tăiere, în variantele de interpretare 2, 5 şi chiar 3 şi 6, 
n-a avut impact negativ însemnat asupra productivităţii pomilor de soiurile 
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studiate. Deci, n-au cauzat stare de stres pentru pomi. Sistemele radiculare s-au 
dezvoltat normal, preponderent în straturile de sol preconizate de variantele 
menţionate datorită efectului de compensare. Această constatare este credibilă 
pentru că în zona de tăiere au nimerit rădăcini cu diametrul mai mic de 0,7-1,0 cm. 
În legătură cu cele expuse, amintim, că toate îndrumările tehnologice, publicate şi 
cunoscute pînă în prezent, recunosc că tăierea rădăcinilor cu diametrul mai mic de 
1,0 cm nu poate afecta simţitor creşterea şi productivitatea pomilor fructiferi. 

 
CONCLUZII 

Datele experimentale obţinute permit de concluzionat că în plantaţii de măr 
altoite pe MM-106 (cu distanţele de plantare 4,5×3,0 m) este raţional de orientat 
răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de pomi în 
direcţia unui singur interval, sau în fâşia de pe lângă tulpini cu lăţimea de 2,5 m, 
aplicând limitarea prin tăiere (cu folosirea maşinilor agricole de tip „Vibrolaz-
80E”), în anii trei, cinci după plantare. Aceste două variante (2 şi 5) ale procedeului 
de formare direcţionată a sistemului radicular la pomi sunt pretabile din punct de 
vedere tehnologic. Este oportun de concentrat acţiunea măsurilor agrotehnice de 
îngrijire a solului în plantaţii pomicole numai în fâşiile de teren unde sunt orientate 
să se dezvolte rădăcinile orizontale ale pomilor cu scopul reducerii substanţele a 
cheltuielilor. 
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PROCEDEU DE LIMITARE A RĂSPÂNDIRII RADIALE A 
RĂDĂCINILOR 

 
BOGDAN ION 
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Abstract. In the article describes the new method of the directional 

formation of the root system by the periodical cutting of the part of roots. The 
essence of method consists in one theme in 2-4 years the horizontal roots are cut 
along the line of raw trees on the certain distant of stem by thin durable stile wire. 

Key words: new method, root system, cutting, trees, cut 
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Cu scopul formării direcţionate a sistemelor radiculare la pomii fructiferi, 
în procesul cercetărilor ştiinţifice şi implementare a elaborărilor în producere, 
pomicultorii recurg la tăierea sistematică a rădăcinilor. În aşa cazuri se aplică 
maşini agricole de tip „Vibrolaz–80E”, sau maşini dotate cu un singur organ de 
lucru – cuţit confecţionat în condiţiile gospodăriei agricole dispunătoare de atelier 
de reparaţii mecanice. Tăierea rădăcinilor se efectuează primăvara sau toamna pe o 
linie special determinată de-a lungul rândului de pomi şi la o anumită distanţă de 
tulpina pomilor. Tăierea se efectuează pe verticală şi la adâncimea de 60-70 cm, iar 
uneori şi la 100 cm. 

Limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor prin tăiere se efectuează 
începând cu anii 2-3 după plantare, periodic, odată în 2 ani, sau chiar odată în 3-4 
ani. La baza acestui procedeu stă postulatul ştiinţific, care afirmă că, dacă are loc 
limitarea răspândirii radiale a unei părţi de rădăcini orizontale, atunci pomul este 
silit să forţeze dezvoltarea şi răspândirea expansivă a celeilalte părţi de rădăcini 
orizontale. Astfel se obţine îndreptarea răspândirii rădăcinilor în anumite direcţii şi 
straturi de sol şi fâşii de teren unde se preconizează de concentrat acţiunea de şoc a 
măsurilor agrotehnice de îngrijire (întreţinere) a solului în plantaţii pomicole. Chiar 
dacă o astfel de tăiere a rădăcinilor nu se face în fiecare ani, ea, totuşi, este destul 
de costisitoare. Mari sunt cheltuielile energetice. Pentru a exclude cheltuieli 
excesive de carburanţi şi lubrifianţi, este necesar ca aplicarea maşinilor agricole 
dotate cu cuţite speciale să aibă loc numai în procesul primei tăieri de rădăcini, şi 
anume în anul 2 sau 3 după plantarea pomilor. Tocmai pentru o astfel de 
circumstanţă de către noi a fost elaborată o metodă (procedeu) nouă de tăiere a 
rădăcinilor. Procesul constă în aceia, că la prima tăiere de rădăcini de organul de 
lucru (cuţit) al maşinii agricole se fixează capătul unei sârme dure de oţel, destul de 
subţire, dar rezistenţă la acţiunea de rupere. În procesul de mişcare tehnologică a 
cuţitului în sol concomitent are loc tăierea rădăcinilor şi aşezarea la adâncimea 
stabilită (60-100 cm) a unei alte sârme de-a lungul rândului de pomi. La 
următoarea tăiere a rădăcinilor nu se mai aplică maşina agricolă dotată cu cuţit. În 
acest caz sârma manual (prin forţa a 2 oameni), sau prin forţa de tracţiune a 
tractorului poziţionat în capătul tarlalei (rândurilor) se extrage din sol prin ce se 
taie rădăcinile şi concomitent se aşează în sol, la adâncimea stabilită, a următoarei 
sârme. La fel se efectuează toate celelalte tăieri de rădăcini. De fiecare dată linia de 
tăiere a rădăcinilor poate fi deplasată cu 5-10 cm mai departe de cea premergătoare 
(în direcţia intervalelor dintre rânduri). 

 
 

INFLUENŢA  ÎNTREŢINERII  ŞI  LUCRĂRII  SOLULUI  ÎN  
LIVEZI ASUPRA  ALCĂTUIRII  LUI  STRUCTURALE 
 

GRIŢCAN SAVA, NICOLAEV NEONILA, NEGRUŢA ROMAN 
Institutul de Pomicultură 

 
 Abstract. Performed researches showed us that after using the processes of 

grassing between rows with multiannual graminaceae grass  and weeding with Roundup 5 
l/ha on the tree row, the soil structure was very good. 
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The quantity of hydro-stable structural elements represents 88, 74-72, 12% After 
these alternatives the soil gets structured, obtains more propitious physical, chemical, and 
biological Features. 

Key words: grassing, multiannual graminaceae, soil structure.  
 

INTRODUCERE 
Dintre însuşirile fizice importanţă primordială o are structura solului, în sol 

structurat se creează regimuri optime de umiditate, aeraţie, nutriţie şi scade 
intensitatea proceselor erozionale. Structura este o caracteristică distinctivă, proprie 
solului, de mare importanţă pentru procesele fizice, chimice şi biologice, care se 
dezvoltă în sol şi în sistemul sol-plantă-atmosferă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Proba de sol se cerne uscat şi din fiecare fracţiune se ea proporţional atât 
sol cât este în proba iniţială pentru cernere în apă. Unele din aceste probe pregătite 
se satură capilar preventiv înainte de cernere, altele nu se satură preventiv. Dacă se 
foloseşte saturaţia capilară preventivă, aerul din agregate se înlocuieşte cu apă 
treptat, lent şi acest fel de hidrostabilitate se numeşte convenţională. Se socoate, că 
solul de acest fel este rezistent la eroziune în caz de ploi normale. Când cad ploile 
averse apa are forţă mare de distrugere, aerul rapid se înlocuieşte cu apa, sau este 
puternic comprimat în pori, agregatele se distrag. Rezistenţa solului la ploile averse 
poartă numire de hidrostabilitate veritabilă (Н.А.Качинский, 1965; И.А.Романов, 
1967; И.Б.Ревут, 1972). 

Proberle de sol au fost prelevate în livadă de măr intensivă pe rod, din 
straturile 0-10, 10-20 şi 20-30 cm pe cernoziom carbonatic predispus la eroziune. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La cernerea uscată a solului elemente structurale > 0,25 mm au fost foarte 
multe 94-97%, ceea ce este caracteristic cernoziomului carbonatic. Nu se 
evidenţiază diferenţe pe variante şi straturi 

Hidrostabilitate convenţională (cernere în apă cu saturaţie capilară 
preventivă) la Martor cu lucrări mecanice în stratul 0-10 cm au fost elemente 
structurale abia 55,42% cu dimensiuni mai mari decât 0,25 mm, dar în straturile 
subiacente mult mai multe: 75,20 şi 83,06% (Figura 1). 

Foarte bună structură s-a evidenţiat în varianta cu înierbare între rânduri cu 
ierburi graminee perene şi erbicidare pe rândul de pomi cu Raundap 5 l/ha. Iarba se 
cosea când atingea înălţimea 20-25 cm, iar erbicidarea usca buruienile şi se forma 
mulci ocrotitor la suprafaţa solului. În această variantă cantitatea de elemente 
structurale cu hidrostabilitate convenţională a fost pe straturi: 88,74; 68,72 şi 
72,12%. 

La cernerea solului în apă fără saturaţia capilară preventivă (hidrostabilitate 
veridică) în varianta Martor – ogor negru cu lucrare mecanică, elemente structurale 
cu dimensiuni mai mari de 0,25 mm au fost în stratul 0-10 cm abia 16,08% cu 
predominare de agregate de mărime mai mare de 7 mm şi între 0,25-0,5 mm. Acest 
sol este foarte vulnerabil la eroziune de apă şi de vânt. Straturile subiacente au avut 
elemente structurale 48,24 şi 42,26% (Figura 2). 
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 Figura 1.  Influenţa întreţinerii şi lucrării solului asupra alcătuirii lui 
structurale. Cernere în apă cu saturaţie capilară preventivă. Livada 

de măr intensiv pe rod
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Figura 2. Influenţa întreţinerii şi lucrării solului asupra alcătuirii lui 
structurale. Cernere în apă fără saturaţie capilară preventivă. Livada de 

măr intensiv pe rod

0%
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Cele mai bune rezultate s-au evidenţiat în variantele cu înierbare între 
rânduri şi erbicidare pe rândul de pomi, unde cantitatea de elemente structurale cu 
hidrostabilitate veridică au fost în stratul 0-10 cm 47,38%, 10-20 cm 55,24% şi 20-
30 cm 50,66%. 

Am calculat coeficientul de structurare al solului după И.Б.Ревут (1972).  
După acest indice, pe toate variantele şi în toate straturile studiate, solul are 
hidrostabilitate la ploi normale, dar n-o are la ploi averse. Numai solul înierbat cu 
ierburi perene graminee are hidrostabilitate la ploi averse. 

 
CONCLUZII 

Înierbarea peste un rând cu amestec de ierburi perene graminee şi 
alternarea în timp şi spaţiu cu ogorul negru ocroteşte solul de degradare. Sub 
influenţa ierburilor perene în sol se acumulează substanţă organică din masă 
proaspătă cu raport îngust C:N aptă pentru humificare. 

Sub influenţa rădăcinilor a ierburilor perene graminee şi a humusului solul 
se structurează, capătă însuşiri fizice, chimice şi biologice optime, elementele 
structurale au hidrostabilitate veridică, adică sunt stabile la ploi averse, ceea ce 
determină rezistenţa solului la eroziune de apă şi vânt. 
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ALTERNAREA  DIFERITOR  METODE  DE  CONTROL  A  
BURUIENILOR DE-A  LUNGUL  RÂNDULUI  DE  POMI 
 

GRIŢCAN SAVA 
Institutul de Pomicultură 

 
Abstract. In this article there presented the results of researches regarding 

weeds control within the strip of trees row using agro technical, biological 
andchemical methods. 

There was established that the use of these methods in alternation with time 
and space will allow us to receive qualitative production and also to clean the 
plantation of weeds. 

Key words: agro technical, biological and chemical, production 
  

INTRODUCERE 
Dintre buruienile perene cu drajoni mai frecvente sunt Cirsium arvense, 

Convolvulus arvensis, Sonachus arvensis, Cardoria draba şi Aristolochia 
clematites. Împreună cu buruienile anuale ele formează tipul de îmburuienare 
anuale-perene cu drajoni. 
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Dintre buruienile perene cu rizomi predomină aşa graminee, ca pirul 
târâtor, pirul gros, rocoţel, costreiul mare şi al. Pe fond de multe specii anuale şi 
bienale, aceste buruieni formează tipul de îmburuienare anual-perene cu rizomi 
care este răspândit de a lungul rândului de pomi (1). 

Controlul buruienilor în livezi prin efectuarea prăşilelor manuale şi folo-
sirea mijloacelor mecanice necesită multă forţă de muncă şi cheltuieli enorme (2). 

Pentru combaterea buruienilor pe cale chimică s-au studiat o gamă largă de 
erbicide preemergente şi postemergente, care au o eficacitate bună şi foarte bună în 
livezi şi pepiniere (3). 

Aplicarea în permanenţă numai a unei metode de combatere a buruienilor 
nu permite obţinerea producţiei ecologice şi păstrarea mediului ambiant. 

În acest scop au fost efectuate investigaţii privind controlul buruienilor 
folosind în alternare diferite metode: agrotehnice, biologice, chimice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe sectorul experimental al Institutului pentru 
Pomicultură în livada de prun plantată în anul 1992 cu pomi de soiul Pamiati 
Costinoi şi Udlinionnaia altoite pe corcoduş. Distanţa dintre rânduri 6 m, iar între 
pomi pe rând 3 m. Numărul de repetiţii în fiecare variantă este de 4 şi câte 10 pomi 
în fiecare repetiţie. 

În studiu au fost luate următoarele variante: 
Martor – patru prăşile manuale 
Înierbare temporară pe rândul de pomi – Erbicidare 
Miclosim 50% p.c. – 3,0 kg/ha 
Simadon 50% p.u. 3,0 kg/ha 
Simadon 50% p.u. 3,0 kg/ha – Mulci 
Mulci din ierburi cosite 
Raundap 36% c.s. – 5,0 l/ha 
Uragan 48% c.s. – 4,0 l/ha 
S-a determinat tipul de îmburuienare, eficienţa metodelor de control a 

buruienilor şi s-au studiat indicii de creştere, productivitate şi calitate. 
În variantele 3, 4 şi 5 erbicidele au fost aplicate primăvara devreme înainte 

de pornire în vegetaţie a buruienilor. Erbicidele Raundap 360 g/l (Glifosat) şi 
Uragan 480 g/l (Glifosat-Trimezium) au fost aplicate cu 200-250 l/ha apă pe 
vegetaţia buruienilor când au atins înălţimea 15-20 cm. 

Înierbarea temporară în bandă cu lăţimea de 1, 0 m s-a semănat păiuşuul de 
livezi, s-a cosit la înălţimea 10-15 cm a ierburilor, iar a doua cosire s-a înlocuit prin 
erbicidare cu Uragan 480 g/l în doză de 2,0 l/ha. Peste 12-14 zile de-a lungul 
rândului s-a format un strat de mulci natural, care a păstrat solul în stare curată de 
buruieni. Toamna s-a petrecut lucrarea solului cu discul dezaxat pe de o parte şi 
alta a rândului. 

În variantele 5, 6 buruienile cosite care se găseau de-a lungul rândului şi 
ierburi luate din intervalele dintre rânduri au format un strat de mulci cu grosimea 
de 10-12 cm. 
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REZULTATE ŞI DUSCUŢII 
Studiul eficacităţii diferitor metode de control a buruienilor a arătat, că 

îmburuienarea a scăzut cu 76-100% la variantele cu înierbare, mulcire şi erbicidare 
comparativ cu Martorul unde s-au petrecut 4 lucrări manuale. 

În varianta cu înierbare temporară buruienile au fost combătute prin 
înăbuşire de către ierburile graminee perene. După prima cosire toate speciile de 
buruieni au dispărut. Mulciul format din ierburi cosite şi lăsate pe loc a avut un 
efect pozitiv în controlul buruienilor prin provocarea seminţelor de buruieni la 
germinare datorită conţinutului ridicat de umiditate în sol şi stopării creşterii din 
cauza lipsei de lumină. 

Erbicidele cu substanţa activă Glifosat (Raundap, Uragan) aplicate singure 
au combătut total partea aeriană a buruienilor perene cu rizomi şi cu drajoni, care 
după o perioadă de timp au regenerat. 

Pentru combaterea eficientă şi a părţii subterane a lor este necesară 
asocierea produselor preemergente cu Glifosat aplicat postemergent, sau asociat cu 
prăşile manuale ori lucrări mecanice. 

Tabelul 1 
Influenţa diferitor metode de control a buruienilor asupra  

unor caracteristici fitometrice 
Lungimea 
lăstarilor 

Creşterea 
trunchiului Producţia Calitatea 

Variantele experienţei 
cm 

% faţă 
de 

Martor 
cm 

% faţă 
de 

Martor 
q/ha 

% faţă 
de 

Martor 

Suma 
glucidelor, 

% 

Substanţă 
uscată, % 

Soiul Pamiati Costinoi 
1. Martor – prăşile manuale 33,3 100 1,48 100 101,85 100 11,10 16,3 
2. Înierbare temporară -      
   Erbicidare 38,9 99 1,55 105 100,72 99 10,28 14,8 

3. Miclosim – 3,0 kg/ha p.c. 30,8 92 1,37 93 103,15 101 10,90 15,4 
4. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 33,8 101 1,46 98 104,52 103 11,80 17,0 
5. Simadon – 3,0 kg/ha p.c.   
    Mulci 34,1 102 1,39 94 108,35 106 12,12 17,6 

6. Mulci din ierburi cosite 34,7 104 1,39 94 104,75 103 12,28 17,7 
7.Raundap 36% - 5,0 l/ha       
    c.s. 33,1 99 1,48 100 99,77 98 11,12 15,7 

8. Uragan 48% - 4,0 l/ha c.s. 35,1 105 1,49 100 99,07 97 13,00 18,2 
Soiul Udlinionnaia 

 31,6 100 1,32 100 78,32 100 11,20 16,8 
9. Înierbare temporară -      
    Erbicidare 334,0 104 1,41 107 77,47 99 10,10 14,9 

10. Miclosim – 3,0 kg/ha p.c 35,2 111 1,43 108 79,77 102 10,80 15,8 
11. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 33,0 104 1,48 112 77,02 98 10,60 15,4 
12. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 
      Mulci         34,2 108 1,60 121 78,62 100 14,12 19,2 

13. Mulci din ierburi cosite 33,3 105 1,43 108 78,77 100 12,28 17,8 
14. Raundap 36% - 5,0 l/ha  
      c.s. 32,2 102 1,41 107 75,62 96 10,84 15,7 

15. Uragan 48% - 4,0 l/ha  
       c.s. 32,7 103 1,36 103 75,32 96 11,88 17,8 
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Erbicidarea postemergentă cu Simadon şi Miclosim au micşorat consi-
derabil numărul de seminţe din sol şi a permis întreţinerea solului în stare curată de 
buruieni pe parcursul întregii perioade de vegetaţie. 

Asocierea aplicării preemergente a erbicidelor cu mulcirea solului cu 
ierburi cosite a avut un efect satisfăcător pe parcursul a două perioade de vegetaţie. 

Creşterea este valoarea integrală, care indică la interacţiunea proceselor 
fiziologice şi biochimice şi reflectă starea fiziologică a plantelor, reacţia lor la 
factorii mediului ambiant, inclusiv şi la acţiunea metodelor de lucrare a solului. 

În tabel 1 sunt prezentate datele experimentale despre creşterea lăstarilor, 
trunchiului, producţia şi calitatea ei în dependenţă de metoda aplicată la 
combaterea buruienilor. După cum se vede, putem constata o deosebire între 
reacţia soiurilor de prun. Schimbări evidente se observă în variantele cu înierbare 
temporară şi erbicidare preemergentă. În aceste două variante se schimbă 
intensitatea creşterii lăstariolor şi a trunchiului. Soiul Udlinionnaia a rezistat mai 
bine la înlocuirea ogorului negru pe rândul de pomi cu înierbare sau erbicidare. 

Producţia medie la variantele studiate comparativ cu Martorul n-a deviat 
esenţial. Se observă un spor de 3-6% la variantele cu mulcire şi erbicidare 
preemergentă. 

Atât metoda de control a buruienilor, cât şi particularităţile soiurilor au 
influenţă asupra componenţei biochimice a fructelor şi gustului lor 

Soiul Udlinionnaia, în comparaţie cu soiul Pamiati Costinoi conţine mai 
multe glucide, aciditate şi vitamina C, ceea ce face fructele mai gustoase şi mai 
preţioase din punct de vedere alimentar. 

Metodele de întreţinere a solului influenţează creşterea, productivitatea şi 
calitatea producţiei, deci este necesară alternarea lor în timp şi spaţiu. 

 
CONCLUZII 

Aplicarea erbicidelor numai pe rând şi asocierea cu lucrări mecanice, 
înierbarea temporară cu ierburi perene graminee şi mulcirea solului este o metodă 
ecologică de combatere a buruienilor în livezi. 

Creşterea pomilor, productivitatea şi calitatea producţiei sunt influenţate de 
metodele de întreţinere şi lucrare a solului deci este necesară alternarea lor în timp 
şi spaţiu. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ   
В  МЕЖДУРЯДЬЯХ САДА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯБЛОНИ 

 
НИКОЛАЕВА Н.Г.,  ЯНКОВОЙ М.И. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, Тирасполь, Молдова 
 
Abstract. The ways of the main processing of ground are Argued in space 

between rows of the apple orchard on stock MM 106 on depth 20 - 30 refer to that 
promotes the reduction a degree damacing root system, increasing to productivities and 
quality fruit, extension of the productive period of the plants. 

Key words: processing, rows, apple orchard, productive period  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Весомое внимание научно-исследовательской деятельности коснулось 

вопросов содержания и обработки почвы в междурядных пространствах и 
приствольных полосах плодовых насаждений. За последние годы хорошо 
апробированы в производственных условиях наиболее распространённые 
системы содержания почв в садах – паровая, дерново – перегнойная, 
сидеральная, паро - гербицидная и естественное задернение, которое 
получило широкое распространение в плодоводстве особенно в последние 
годы.             

На основании проведённых научных исследований мы получили 
наиболее полные сведения о каждой системе содержания почвы в 
междурядьях. Очередные работы решено направить на изучение влияния 
способов основной обработки почвы на урожайность яблони.     

Целью наших исследований явилось изучение степени повреждения 
корней яблони в зависимости от способов основной обработки почвы 
садовым плугом и плоскорезом в позднеосенний период и влияние ее на 
урожайность яблони. 

 
МЕТОДИКА  И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в стационарных опытах  бывшего 
интенсивного межколхозного сада «Памяти Ильича» и ныне продолжаются  в 
реформированном акционерном обществе «Рустас» Слободзейского района. 

Опытный участок – яблоневый сад  посадки 1978 г. Сорта: Мантуан-
ское и Голден Делишес на среднерослом подвое ММ 106. Схема посадки – 4 
х 3 м.  

Междурядья содержались по системе чёрного пара. Почва – чернозём 
обыкновенный с содержанием гумуса в верхнем горизонте – 3,3%. 
Содержание общего азота – 0,23%. 

Установлено, что карбонаты не вскипают с поверхности, а только в 
слое 40 – 50 см, где содержание СаСО3 достигает 1,3%. Реакция почвенного 
раствора (рН) в водной вытяжке - 7,5 . Почва относительно рыхлая, её 
объёмная масса – 1,14 – 1,27 г/см3, общая скважность более 50%.    

Закладка опытов, исследования и наблюдения проводились согласно 
принятым методикам при проведении опытов в плодовых садах [1,2,3].   
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Вариантами опыта являлись: дискование бессменное на 10 – 12 см 
(БДСТ – 2,5), вспашка на глубину 20 см, (ПС – 4 – 30), плоскорезная 
обработка на глубину 30 см (КПГ –  2,2). Перечисленные почвообрабатываю-
щие машины агрегатировались с трактором ДТ – 75М. Опыт включал три 
варианта в четырёхкратной повторности в каждой, из которой по шестьдесят 
учётных деревьев.  За контроль принят вариант дискования. Обработку 
почвы проводили ежегодно в первой декаде ноября в течение 2005 – 2006 г.г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Накануне изучения способов основной обработки почвы в между-

рядьях сада нами в течение трёх лет изучался вопрос архитектоники корней 
яблони на вегетативно размножаемом подвое средней силы роста ММ 106. В 
результате было установлено, что распространение горизонтальных корней в 
междурядное пространство от оси ряда плодовых растений достигает 1,5 - 2 
м. Расположение корней по почвенным горизонтам сосредоточено на глубине 
10 - 60 см основная их масса, а на глубине 70 – 90 см располагаются только 
отдельные корни. В целом корневая система яблони на подвое ММ 106 не 
образует мощных и глубоко расположенных корней. Значительное коли-
чество корней находится в поверхностных слоях почвы, что необходимо 
учитывать при осенней глубокой обработке. Наблюдения при раскопках 
корневой системы яблони показали, что число обрастающих корней диамет-
ром до 3 мм превышает количество полускелетных корней диаметром до 3 - 
10 мм и скелетных корней диаметром более 10 мм. Основная масса корней 
подвоя ММ 106 представлена обрастающими корнями до 70%, полуске-
летными 16 – 22% и скелетными от 8 до 14%. 

Анализ размещения корней яблони показывает, что большинство из 
них занимают поверхностное расположение, что требует особых приёмов 
обработки почвы, чтобы не допустить существенных механических 
повреждений.  Так, при вспашке на глубину 20 см в среднем на одно дерево 
насчитывало по 18 штук повреждённых корней, а при плоскорезной 
обработке по 6, то есть в 3 раза меньше. 

Степень повреждения корней в среднем на одно дерево при вспашке с 
оборотом пласта составляла 3,8 погонных метра, тогда как при плоскорезной 
обработке этот показатель равен 1,7 м. 

Поэтому в последние годы с целью уменьшения повреждения корней 
вместо вспашки повсеместно проводится дискование. Однако поверхностная 
обработка междурядий длительное время приводит к ухудшению свойств 
почвы и снижению продуктивности плодовых растений. Исходя из этого, 
нами был предложен вариант основной обработки почвы в междурядьях без 
оборота пласта плоскорезом КПГ – 2,2 (табл.1). 

Данные таблицы 1 дали нам возможность отметить, что повреждение 
количества корней яблони при плоскорезной обработке на 67% меньше по 
сравнению со  вспашкой, а по массе корней на 84%. Повреждение корней 
почвообрабатывающими машинами, при слабой их регенерации приводит к 
снижению продуктивности, а то и к гибели отдельных плодовых деревьев. 
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При вспашке в большей степени повреждаются утолщенные корни,  диаметр 
которых более 10 мм именно они плохо восстанавливаются. Плоскорез 
повреждает слабые корни (мочки), а скелетные остаются целыми, но 
наблюдается их смещение по горизонту почвы. Повреждение корней при 
плоскорезной обработке почвы меньше по общему весу в 6 раз по сравнению 
со вспашкой.  Это является следствием снижения урожайности и ухудшения 
качества плодов (табл.2). 

Таблица 1 
Влияние способов основной обработки почвы в междурядьях яблоневого 

сада на повреждаемость корней (подвой ММ 106)  
Способы основной обработки почвы 

Вспашка на 20 см Плоскорезная обработка на 30 см 
Количество 
обрезанных, 
оборванных 
корней, шт 

Общая длина 
обрезанных, 
оборванных 
корней, м 

Общий вес 
обрезанных, 
оборванных 
корней, кг 

Количество 
обрезанных, 
оборванных 
корней, шт 

Общая длина 
обрезанных, 
оборванных 
корней, м 

Общий вес 
обрезанных, 
оборванных 
корней, кг 

дере-
во га дере-

во га дере-
во га дере-

во га дере-
во га дере-

во га 

18 14994 3,8 3165 2,3 1916 6 4998 1,7 1416 0,37 308 
 

Tаблица 2  
Урожайность и товарность сортов яблони в зависимости от способов 
обработки почвы в междурядьях сада (в среднем за 2004 – 2006 гг.) 

Количество 
яблок шт./дер. 

Средний вес 
плодов, г. 

Урожайность, 
т/га Товарность, % Способы 

обработки почвы * ** * ** * ** * ** 
Дискование 
бессменное на 10 
см. 

 
184 

 
176 

 
71 

 
63 

 
10,9 

 
9,2 

 
67 

 
74 

Вспашка на 20 
см. 

197 188 62 75 12,5 11,6 72 81 

Плоскорезная 
обработка на 30 
см. 

 
113 

 
200 

 
89 

 
84 

 
15,7 

 
14,0 

 
78 

 
84 

НСР0,5  0,79 0,82  
Примечание. (*) – сорт Мантуанское; (**) – сорт Голден Делишес .     

 
Анализ уровня и качества урожая приводит к выводу, что лучшим 

вариантом является плоскорезная обработка почвы, при которой получено 
15,7 т/га плодов по сорту Мантуанское и 14 т/га по сорту Голден Делишес. 
Товарность фруктов также выше в сравнении с другими вариантами и 
составляет по исследуемым сортам 78 и 84% соответственно. 

Урожайность в варианте вспашка с оборотом пласта уступает 
плоскорезной обработке по сорту Мантуанское на 20%, а по Голден 
Делишесу на 17%. 
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ВЫВОДЫ 
1.Основную обработку почвы в междурядьях яблоневого сада на 

среднерослом подвое ММ 106 целесообразно выполнять на глубину до 30 см 
плоскорезом, который по сравнению со вспашкой наносит на 67% меньше 
повреждений корням.  

2. Дискование бессменное в сравнении с глубокой обработкой почвы 
в междурядьях сада значительно снижает урожайность яблони сорта 
Мантуанское по вспашке на 13%, плоскорезной обработке – 31%, по сорту 
Голден Делишес, вариант плоскорезная обработка на 21 и 34% 
соответственно. 

3. Лучшим способом обработке почвы междурядий сада в убывающем 
порядке можно признать: плоскорезная обработка, вспашка и дискование 
бессменное.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И МАССЫ СОРНЯКОВ В     
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОСВЕЩЁННОСТИ 

МЕЖДУРЯДИЙ 
 

ХРАПОЛОВИЧ В. М. 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, Тирасполь, Молдова 

 
Abstract. The Studied aspectual composition to rubbish vegetation in space 

between rows fruit garden. Noted shaping the rubbish component depending on type 
formation crones of the fruit sort, degree luminosity. The Got results allow to draw a 
conclusion about that that under intensive luminosity amount rubbish plants decreases, but 
their mass increases. In shaded condition amount rubbish plants increases, but mass their 
sharply falls. 

Key words:  rubbish component, fruit garden, degree luminosity. 
        

ВВЕДЕНИЕ 
Многообразие факторов, определяющих продуктивность плодовых 

насаждений, создает условия для формирования сегетального компонента. От 
внешних почвенных, погодно - климатических условий, возделывания 
культурных растений возникают определенные экологические взаимоотно-
шения, которые в последующем выражается в конкурентных отношениях за 
условия произрастания (влагу, свет, элементы минерального питания и 
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другие факторы). Содержание элементов мине - рального питания в сорняках 
как правело выше, чем в культурных растениях  [1,3].  

С учетом этих обстоятельств в настоящее время ведутся активные 
работы по учету и контролю за  изменениями видового состава и вредного 
влияния сорных растений. Для такой работы эффективно используются 
мониторинговые системы современной гербологии [4]. 

 
МЕТОДИКА  И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В садах АО «Рустас» на протяжении 2005 – 2006г проводились 
исследования по определению  численности и массы сорняков в междурядьях 
наиболее распространенных пород яблони, персика и абрикоса. На каждой 
породе были размещены опытные участки четырёхкратной повторности. 
Схемы размещений данных пород составляли – яблоня 4х3 м, персик и 
абрикос 6х5м.  

Формировки: яблоня плоскостная (классическая итальянская 
пальметта), персик – улучшенная чаша, абрикос – разреженно-ярусная. 

Учет засоренности проводили согласно методике Всероссийского 
НИИ защиты растений, в период начала и активной вегетации плодовых 
пород, в фазах цветения, завязывания и налива плодов в мае – июле месяцах 
[2,5]. 

Объектами исследований являлись виды сорных растений, типы крон 
и степень освещенности. По методикам П.В.Кондратенко, Н.А.Бублика [7] и 
С.Ч.Пирса [6] измеряли параметры крон до их обрезки. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Типы формировок плодовых деревьев по их исполнению подразде-
ляются на искусственные и естественные. В наших исследованиях яблоня 
была сформирована по типу искусственной кроны – классической итальян-
ской пальметты. Персик по типу – улучшенная чаша и абрикос по типу 
естественной – разреженно–ярусной формировке. Все три типа формировки 
различались между собой по своему строению, плотности крон, что 
создавало разные степени освещенности и затенению почвы в междурядных 
пространствах.  

В зависимости от плодовых пород, типа формировки, возраста и 
схемы посадки, а также объёма кроны создаётся определённый уровень 
освещённости внутренней части кроны и проекционной площади почвенного 
покрова. 

Освещенность на открытом участке составила 76000 люксов, а в 
теневой части кроны персика только 35000, то есть почти половина (46%), от 
полной освещенности. 

Произрастающие сорные растения в условиях щадящего затмения 
(35000 люкс – абрикос) способствовало массовому произрастанию семян 
сорных растений. На один квадратный метр насчитывалось 176 штук  сорных 
растений при их суммарной массе 204 г. средний вес растения составлял в 
пределах 1,16 грамм. На более освещенных участках (43000 люкс) коли-
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чество сорняков значительно меньше, например, яблони с формировкой 
кроны классической итальянской пальметты, количество сорняков составляет 
48 штук на квадратный метр, а масса одного сорного растения составляла 
13,3 грамма. Учитывая особенности формировки персика, степень 
освещённости здесь была самой высокой и составляла 55000 люкс. Эти 
условия были очень приемлемыми для прорастания и интенсивного развития 
сорных растений. В посадке персика на каждом квадратном метре 
насчитывалось по 73 сорняка. Средний вес каждого из них составлял 10,1 
грамма. 

ВЫВОДЫ 
1. Формирование видового состава сорных растений, их численности 

и массы в плодовых насаждениях происходит в зависимости от плодовой 
породы типа формировки кроны, степени освещения и уровня агротехники. 

2. Численность сорных растений при недостаточном уровне осве-
щения возрастает, а при повышении – численность их на единицу площади 
снижается, а масса заметно возрастает. 

3. Лидерство отдельных видов сорных растений проявляется в 
зависимости от плодовых пород. 
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SUPRAFAŢA FOLIARĂ ŞI PRODUCTIVITATEA POMILOR DE 
MĂR ÎN FUNCŢIE DE MODUL FORMĂRII  

COROANEI FUS ZVELT 
 

BABUC V., CROITORU A. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. In the superintensive crop system of the apple trees varieties such as 

Gala Must, Golden Reinders, Idared, etc. grafted on M9, it was established the positive 
influence on the national mineralization of cuttings for fusiform crown formation made in 
summer time and the hand regulation of fruit crops on the increasing of leaf surface, which 
permit an early economic harvest of about10-13 Kg/tree in the 3rd year, increasing the crops 
of the first three fructifications by 17-21% and also the quality of fruit. 

Key words: apple-tree, fusiform, leaf surface, productivity.  
 

INTRODUCERE 
Suprafaţa foliară a pomilor este unul din factorii principali ai formării 

productivităţii şi calităţii fructelor. În livezile superintensive de măr suprafaţa 
foliară trebuie să crească rapid să asigure intrarea pomilor pe rod economic în anii 
2-3 după plantare în livadă şi recolte înalte de fructe calitative (2,3). Unul din 
factorii principali ai urgentării creşterii suprafeţei foliare şi intrării pomilor pe rod 
economic este reducerea raţională a gradului tăierilor de formare a coroanei 
inclusiv prin aplicarea tăierilor în verde, care permite suprimarea timpurie a 
lăstarilor inutili pentru structurarea coroanei şi fructificare (1,3,4). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în anii 2001-2005 în livada superintensivă de măr 
a firmei „Codru ST” SRL, plantată în preajma localităţii Rassvet comuna Bucovăţ 
Raionul Străşeni.  

Terenul are relief în pantă 3-40 cu expoziţia Sud-Vest. Solul cernoziom 
carbonat lutos, conţinutul de humus în stratul arabil 2,5%. 

Pomii Soiurilor Gala Must, Golden Delicious Reinders, Idared sunt altoiţi 
pe portaltoiul M9.  

Plantarea s-a efectuat în primăvara anului 2000 cu altoiri la masă în 
copulaţie perfecţionată. 

La sfârşitul vegetaţiei 2000 altoiul la soiurile luate în studiu a atins 
înălţimea 115-125cm, fără ramificări în zona cronării. În primăvara anului 2001 s-a 
început formarea coroanei.  

Solul se menţine înierbat pe intervalele dintre rânduri şi ogor lucrat pe 
fâşiile din rânduri cu lăţimea de circa 1,2m.  

Irigare prin picurare. Dozele de îngrăşăminte sunt calculate în conformitate 
cu fertilitatea solului şi recolta programată. 

Pentru realizarea scopului preconizat în cercetare au fost luate următoarele 
variante de formare a coroanei fus zvelt ameliorat. 

Varianta 1 (martor). Formarea coroanei în conformitate cu recomandările 
în vigoare. După plantare, primăvara altoiul (vargă) se scurtează la circa 80 cm de 
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la suprafaţa solului. La începutul dezmuguririi  se degajează trunchiul de 50cm. 
Cînd lăstarii ating 20-25cm se alege lăstarul de prelungire al axului şi viitoarele 
şarpante – 4 lăstari sub unghiuri de 450 faţă de  direcţia rândului. Ceilalţi lăstari se 
suprimă. 

Varianta 2. Formarea coroanei prin minimalizarea tăierilor şi aplicarea pe 
larg a operaţiilor în verde. Axul se dirijează în fond similar cu varianta 1. dacă în 
luna iunie lăstarul de prelungire al axului depăşeşte 50 cm el se scurtează la ¼ din 
lungimea sa pentru a stimula emiterea lăstarilor anticipaţi şi a evita degarnisirea. O 
parte din lăstarii puternici orientaţi către verticală în spaţiul liber al coroanei se 
orizontalizează şi se fixează la spalier, iar ceilalţi se suprimă ca şi în varianta 1. 

Cele 4 şarpante de la baza coroanei se dirijează sub unghi de circa 600 faţă 
de direcţia rândului şi nu mai mic de 600 faţă de verticală. În prejma şarpantelor 
prioritar deasupra lor, se formează două şarpante orizontalizate la spalier, care 
ulterior prin tăieri repetate se transformă în ramuri de rod. Scurtarea şarpantelor şi 
subşarpantelor prin transfer la ramificări laterale se efectuează, de regulă, în 
primăvara anului trei după ce s-au garnisit cu formaţiuni de rod şu ulterior pentru 
menţinerea în cadrul diametrului proiectat al coroanei (1,5-2 m). 

Varianta 3. Formarea se efectuează ca şi în varianta 2, cu deosebirea că 
orizontalizarea lăstarilor şi a ramurilor viguroase orientate către verticală se 
efectuează prin tăieri de transfer la ramuri laterale. 

Varianta 4. Formarea coroanei ca şi în varianta 2 cu deosebirea că lăstarii 
şi ramurile viguroase orientate către verticală se elimină prin dezbinare pentru a 
provoca emiterea lăstarilor, de regulă, orizontali în preajma rănii. 

În toate variantele luate în studiu, în anii 2003 şi 2005, când pomii au intrat 
pe rod economic, în scopul reglării încărcăturii şi obţinerii merelor de calitate 
superioară, în luna iunie după căderea fiziologică, s-a efectuat răritul manual al 
merelor. 

Fiecare variantă include 4 repetiţii, amplasate pe teren după sistemul 
patratul latin. Numărul de plante in repetiţii este de 8. 

În conformitate cu metodele de cercetare aprobate (5) s-a studiat dinamica 
creşterii suprafeţei foliare şi productivitatea pomilor.   

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La soiul Gala Must şi Golden Reinders cu pomi de vigoare supra medie 
valorile absolute ale valorii suprafeţei foliare sunt mai mari faţă de soiul Idared cu 
pomi de vigoare medie, atingând în anul 2005 în varianta martor respectiv 6,25 
m2/pom, 6,92 m2/pom şi 5,64 m2/pom sau 15,62 mii m2/ha, 17,30 mii m2/ha şi 
14,10 mii m2/ha. 

În varianta 2, unde o parte din lăstari şi ulterior ramuri au fost 
orizontalizate şi fixate de spalier, suprafaţa foliară a pomilor s-a mărit faţă de 
martor în mediu pe soiuri şi anii de studiu 17-20%. 

În cazul orizontalizării unor lăstari şi ramuri (varianta 3) prin tăiere de 
transfer cu retezarea părţii superioare sporirea suprafeţei foliare este mai mică decât 
în varianta 2 – în mediu pe ani şi soiuri cu 11-14% faţă de martor. 
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În varianta 3, unde în scopul stimulării emiterii lăstarilor din mugurii 
dorminzi unele ramuri orientate spre verticală s-au suprimat  prin dezbinare, 
sporirea suprafeţei foliare faţă de martor este de numai 6-7%. 

Tabelul 1 
Suprafaţa foliară a pomilor de măr în funcţie de modul formării coroanei fus 

zvelt Portaltoi M9, „Codru ST” SRL 
Suprafaţa foliară, m2/pom 2005 Varianta  2001 2002 2003 2004 m2/pom mii m2/ha 

Gala Must 
Varianta 1 (m) 1,62 3,60 4,24 5,83 6,25 15,62 
Varianta 2 1,98 4,39 5,13 6,35 7,49 18,72 
Varianta 3 1,79 4,16 4,83 6,11 7,12 17,80 
Varianta 4 1,70 3,97 4,66 6,06 7,04 17,60 

Golden Reinders 
Varianta 1 (m) 1,37 3,01 3,77 4,52 6,92 17,30 
Varianta 2 1,76 3,60 4,21 5,33 7,36 18,40 
Varianta 3 1,58 3,46 4,19 5,19 7,05 17,62 
Varianta 4 1,53 3,34 4,01 4,97 6,98 17,45 

Idared 
Varianta 1 (m) 1,24 2,03 2,98 3,85 5,64 14,10 
Varianta 2 1,58 2,53 3,49 4,95 6,63 16,57 
Varianta 3 1,43 2,35 3,34 4,42 6,23 15,57 
Varianta 4 1,35 2,24 3,13 4,02 5,94 14,85 

 
Pomii tuturor soiurilor luate în studiu au intrat pe rod economic în anul trei 

2003 de la iniţierea formării coroanei. 
În sumă pe anii 2003-2005 recolta de fructe în varianta martor constituie 

35,84 kg/pom la Gala Must, 38,08kg/pom la soiul Golden Reinders, 31,82kg/pom 
la soiul Idared. În varianta 2, cu tăieri de formare a coroanei mai reduse, suma 
recoltei pe primii 3 ani de fructificare constituie respectiv pe soiuri 43,77 kg/pom, 
45,48 kg/pom şi 37,70 kg/pom, depăşind varianta martor pe soiuri cu 21-17%. În 
variantele 3 şi 4 sporirea recoltei de fructe faţă de martor constituie respectiv pe 
soiuri 12-15%  şi 7-11%. 

Calculată la 1 ha recolta medie de fructe pentru primii 3 ani de fructificare 
constituie 36,47 t/ha la soiul Gala Must, 37,90 t/ha la soiul Golden Reinders şi 
31,40 t/ha la soiul Idared cu masa medie a unui măr respectiv de 170 gr, 175 gr şi 
190 gr, care corespunde categoriilor superioare de calitate. 

Masa fructelor raportată la 1 m2  de suprafaţa foliară nu diferă esenţial de 
variantele de formare a coroanei luate în studiu, datorită normării încărcăturii cu 
mere calculată la 1cm2 al secţiunii transversale a trunchiului şi 1 m2 de suprafaţă 
foliară. S-au înregistrat unele oscilaţii pe ani datorită neuformităţii fructificării 
pomilor. Diferenţe semnificative sunt pe soiuri: 1,79-1,89 kg/m2 de suprafaţă 
foliară la soiul Gala Must cu productivitate mai mică; 2,17-2,31 kg/m2 la soiul 
Golden Reinders şi 2,22-2,38 kg/m2 la soiul Idared cu potenţial mai înalt de 
productivitate.  
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Tabelul 2 
Productivitatea pomilor de măr în funcţie de modul formării coroanei fus 

zvelt Portaltoi M9, „Codru ST” SRL 
2003 2004 2005 

Varianta  
kg/pom 

kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

kg/pom 
kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

kg/pom 
kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

Media 2003-
2005, kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

Gala Must 
Varianta 1 
(m) 8,89 2,09 9,60 1,64 17,35 1,64 1,79 

Varianta 2 11,21 2,18 11,13 1,75 21,43 1,75 1,89 
Varianta 3 10,31 2,13 10,43 1,70 19,30 1,70 1,84 
Varianta 4 10,13 2,17 10,36 1,70 19,14 1,70 1,85 
DL0,95 0,30  0,17  0,86   

Golden Reinders 
Varianta 1 
(m) 10,66 2,82 8,86 1,96 18,56 1,96 2,26 

Varianta 2 13,23 3,14 10,15 1,90 22,10 1,90 2,31 
Varianta 3 12,04 2,87 9,46 1,85 21,06 1,85 2,17 
Varianta 4 11,72 2,92 9,15 1,84 20,26 1,84 2,20 
DL0,95 0,54  0,34  0,95   

Idared 
Varianta 1 
(m) 8,30 2,78 8,46 2,19 15,06 2,19 2,38 

Varianta 2 10,13 2,89 8,89 1,89 18,68 1,89 2,22 
Varianta 3 9,46 2,83 9,57 2,16 16,97 2,16 2,38 
Varianta 4 9,49 3,03 9,37 2,33 16,86 2,33 2,56 
DL0,95 0,44  0,38  0,78   

 
CONCLUZII 

Reducerea raţională a gradului tăierii de formare a coroanei completată cu 
operaţii în verde, orizontalizarea unor lăstari şi ramuri de rod contribuie la creşterea 
suprafeţei foliare, urgentarea intrării pomilor tineri pe rod economic, sporirea 
recoltei de fructe în primii trei ani de fructificare.  

Reglarea încărcăturii cu fructe la 1 m2 de suprafaţă foliară la primele trei 
fructificări a pomilor de măr altoiţi pe M 9, în limitele de 1,79-1,89 kg la soiul Gala 
Must, 2,17-2,21 kg la soiul Golden Reinders, 2,22-2,38 kg la soiul Idared 
contribuie la obţinerea recoltelor înalte de fructe calitative în sistemul superintensiv 
de cultură. 
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EFECTUL NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII DE ROD ASUPRA 
CREŞTERII ŞI RODIRII PIERSICULUI PEEN-TAO  

(CU FRUCTUL PLAT) 
 

CEPOIU N., PĂUN C.,  MANOLACHE C., DARJANSCHI GINA,  
FOLEA I., BUTARU CĂTĂLINA 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România 
 
Abstract. The researches have been carried in a young peach orchard 

created in 2003 to „S.C. Frasinu S.A. Buzău”. The Băneasa 1 Turtite cultivar was 
planted to 4/3 m and trained as an improved bush-goblet. There were  tested 9 
variants choosen after the number of the mixted branches/tree and the number of 
fruits remained in the tree after the thinning. 

The most important yields were obtained in V5 and V6 (22 and 24 mixted 
branches/tree) 11,39 kg/tree, respectively 12,60 kg/tree.     

Key words: peach orchard, bush-goblet, mixted branches/tree, number of 
fruits. 

INTRODUCERE 
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea au existat preocupări intense 

pentru crearea soiurilor de piersic de tip Peen-Tao (cu fruct plat) în SUA (Frederich 
Hough), China (Qyung, Y.Y. Guo şi I.B. Zhao), în Italia (Monastra A., Conte L şi 
Moser L.), România (Antonia Ivaşcu şi Ştefan Ion) etc. 

Au fost create şi lansate pe piaţă soiurile din seria „Ruipan” (R1…R8) care 
îşi maturează fructele între 1 iulie şi 31 august, soiuri din seria „UFO” 
(UFO1…UFO6), apreciate prin rezistenţa lor sporită la boli, conţinut ridicat în 
zaharuri şi arome etc. 

Date mai noi vin să confirme preocupări majore pentru acest tip de piersic 
care prezintă forme din cele mai variate. În această situaţie, se impunea mai mult ca 
oricând, stabilirea unei tehnologii de cultură adecvată care să pună în valoare 
calităţile acestui piersic şi să antreneze cât mai mulţi cultivatori care să îl 
înmulţească şi să îl cultive. 

Obiectivele cercetării: 
Ø Maximizarea producţiei de fructe încă din primii ani de la plantare; 
Ø Obţinerea unor recolte comerciale, uşor vandabile; 
Ø Menţinerea unui echilibru permanent între procesele de creştere şi 

de rodire, normând la parametrii optimi încărcătura de rod (ramuri 
mixte şi fructe). 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate la „S.C. Frasinu S.A. Buzău”, într-o plantaţie 

tânără de piersic (4 ani) cu soiul românesc Băneasa 1 Turtite, condus sub formă de 
tufă-vas ameliorată.  

Experienţa a cuprins 9 variante, cu 14-80 ramuri mixte, 3 repetiţii a câte 5 
pomi fiecare. 

Pentru aprecierea diferenţelor dintre variante, în timpul vegetaţiei şi 
toamna după căderea frunzelor, s-a înregistrat numărul de fructe legate, rărite şi 
recoltate, s-a măsurat lungimea ramurilor mixte, înălţimea pomilor şi diametrul 
trunchiului şi s-au calculat producţia de fructe şi eficienţa productivă.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din analiza tabelului 1 se constată că sub influenţa încărcăturii de rod 
(ramuri mixte, respectiv fructe) la nivelul pomilor, au fost înregistrate modificări 
esenţiale în ceea ce priveşte numărul şi greutatea fructelor, mărimea şi calitatea 
recoltei. 

Tabelul 1 
Influenţa normării recoltei la piersicul Peen-Tao (cu fructul plat) asupra 

mărimii şi calităţii recoltei (anul IV de la plantare) 
Număr de fructe pe 

ramura mixtă Producţia de fructe Varianta 
Nr. ramuri 
mixte pe 

pom legate rărite 

Nr. fructe 
recoltate 

de pe pom 

Greutatea 
medie a unui 

fruct (g) Kg/pom Tone/ha 
V1 14 36 8 112 81 9,07 7,55 
V2 16 32 8 128 75 9,21 7,67 
V3 18 35 8 144 72 10,36 8,63 
V4 20 37 7 140 73 10,22 8,51 
V5 22 33 7 154 74 11,39 9,49 
V6 24 36 7 168 75 12,60 10,49 
V7 26 35 6 156 69 10,76 8,96 
V8 28 36 6 168 65 10,92 9,09 
V9 30 38 6 180 61 10,98 9,14 

 
La pomii din V1 şi V2, cu 14-16 ramuri mixte reţinute pe pom şi 112, 

respectiv 128 fructe pe pom, au fost realizate recolte modeste de 7,55 tone şi 7,76 
tone/ha, dar cu fructele cele mai mari (81, respectiv 75 g). Producţiile de fructe au 
crescut progresiv, înregistrând valori optime în variantele V5 şi V6, la care 
numărul ramurilor mixte/pom a fost de 22 şi 24 ramuri, iar cel al fructelor de 154 şi 
168. Greutatea medie a fructelor a fost de 74, respectiv 75 g. 

Sporirea numărului de ramuri mixte şi a fructelor din V7, V8 şi V9 (26-30, 
respective 156-180), avea să-şi pună o amprentă negativă pe mărimea şi calitatea 
recoltei. Astfel, mărimea producţiei la V9, faţă de V6, s-a redus cu 1,27 tone/ha, iar 
greutatea medie a fructelor cu 16 g. Creşterea numărului de fructe, avea să 
influenţeze vigoarea pomilor, dimensiunile ramurilor mixte şi eficienţa productivă 
a piersicului Peen-Tao (tab. 2). 
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Tabelul 2 
Influenţa tăierii şi răririi fructelor la piersicul Peen-Tao (cu fructul plat) 

asupra creşterii şi eficienţei productive 

Varianta 
Nr. ramuri 
mixte pe 

pom 

Distanţa dintre 
ramurile mixte 

(cm) 

H pomilor 
(m) 

Suprafaţa 
secţiunii 
transv. tr. 

(cm) 

Lungimea 
medie a 

ramurilor 
mixte (cm) 

Valoarea 
indicelui de 

eficienţă 
productivă 

V1 14 16 2,75 21,4 71,3 0,42 
V2 16 16 2,86 19,6 70,4 0,46 
V3 18 16 2,83 17,9 72,5 0,57 
V4 20 12 2,67 18,6 71,8 0,54 
V5 22 12 2,75 18,2 74,2 0,62 
V6 24 12 2,74 17,7 76,4 0,71 
V7 26 8 2,61 16,6 66,2 0,64 
V8 28 8 2,58 16,3 61,4 0,66 
V9 30 8 2,54 15,8 56,2 0,69 

 
CONCLUZII 

1. Prin normarea încărcăturii de rod a piersicului Peen-Tao s-a avut în 
vedere realizarea unei tehnologii de cultură adecvate specificului fructificării 
acestui tip de piersic; 

2. Maximizarea producţiei de fructe în primii ani, în limita echilibrului 
fiziologic, s-a fost realizat numai la variantele V5 şi V6. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ НА РОСТ И 
ПЛОДОНОШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ 

ПОДВОЯХ 
 

КАПИЧНИКОВА Н.Г., КУХТО В.С. 
Институт плодоводства НАН Беларуси, пос. Самохваловичи 

 
Abstract. To study influence of various training systems on growth and 

productivity the research was carried out in the years 2004-2006 at the orchard planted in 
2003. Apple cultivars in study were ‘Antey’ and ‘Alesya’ on the rootstocks 62-396 and 
PB-4. In-row spacing varied from 1.0 m on PB-4 rootstocks to 1.5 m on 62-396.  
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The summer training diminished vigour of ‘Antey’ on both rootstocks, stimulated 
increase in the number of fruit formations for all cultivar-rootstock combinations, 
meanwhile they did not affect the original yield efficiency. 

Key words: apple, cultivar, rootstock, training, fruit formation, yield efficiency, 
Belarus. 

ВВЕДЕНИЕ 
Большая часть существующих в республике Беларусь садов не 

позволяет получать высококачественные, конкурентоспособные плоды и 
достигать высокой продуктивности. Сады заложены в основном на сильно-
рослых подвоях и требуют значительной площади питания. Формирование 
урожая у таких деревьев происходит в неравнозначных условиях и поэтому 
плоды неравноценны по качеству и не могут быть конкурентоспособными 
(Девятов А.С., 1997). Как показывает накопленный  опыт, ведение 
садоводства с использованием слаборослых клоновых подвоев, высококаче-
ственных сортов, современных малогабаритных формировок и плотных схем 
размещения растений гарантирует стабильное плодоношение с продуктив-
ностью 35-50 т/га и получение качественных плодов. Их экономическая 
эффективность на единицу продукции выше по сравнению со старыми 
садами (Бельский А.И., 1997; Кудрявец Р.П., 1987; Потапов В.А. и др., 1991). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в 2003-2006 годах в саду  яблони, 
посаженном в 2003 году в отделе технологии плодоводства Института 
плодоводства НАН Беларуси. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая,  
развивающаяся на  мощном лессовидном суглинке. 

Сорта Антей и Алеся белорусской селекции с компактным габитусом 
средней силы роста и преимущественно кольчаточным плодоношением, 
подвои карликовые 62-396 и ПБ-4. Подвой ПБ-4 белорусской селекции 
относится к  карликовым подвоям, сила роста меньше чем у карликового 
подвоя 62-396 российской селекции. Расстояние между деревьями в ряду для 
деревьев на подвое 62-396 – 1,5 м, для деревьев на подвое ПБ-4 – 1,0 м. При 
посадке использовали однолетние саженцы. Почву в междурядьях содержали  
под естественным газоном, в приствольную полосу, начиная с третьего года 
после посадки, вносили гербициды (раундап). У деревьев формировали  
стройное веретено, оставляя на стволе все отрастающие образования с 
последующим формированием в нижней части ствола полускелетных ветвей 
и удалением на замещение в верхней части. Пинцировку и выламывание 
побегов проводили в начале июня, когда хорошо развито 5-6 листьев. 

Варианты опыта: 
1. Формирование и обрезка деревьев в  период покоя (контроль). 
2. Формирование и обрезка деревьев в  период покоя с проведение 

дополнительно летних операций (пинцировка верхушек побегов и выламы-
вание побегов и ветвей). 

3. Формирование деревьев с помощью летних операций (пинцировка 
верхушек побегов и выламывание побегов и ветвей).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Установлено, что сила роста деревьев в первые годы после посадки 

была примерно одинаковой и зависела от подвоя и приемов формирования 
кроны. Сильнее росли деревья обоих сортов на подвое 62-396. Площадь 
поперечного сечения штамба на четвертый год после посадки в сад у 
деревьев яблони на подвое 62-396 была в 2,09 раза больше, чем на подвое ПБ-
4 (таблица 1). Прирост площади поперечного сечения штамба за два года на 
подвое 62-396  был у деревьев сорта Антей в 3,1 и у деревьев сорта Алеся в 
3,2 раза больше, чем на подвое ПБ-4. Проведенные учеты и наблюдения  
показали, что реакция сортов на приемы формирования была неодинаковой. 

Таблица 1 
 Площадь поперечного сечения штамба и прирост поперечного сечения 

штамба яблони в зависимости от сорто-подвойной комбинации и 
способов формирования 

Площадь 
поперечного сечения 

штамба, см2 Сорт Подвой Приемы формирования 
деревьев осень 

 2004 г. 
осень  

2006 г. 

Прирост площади 
поперечного 

сечения штамба за 
2 года, м2 

Обрезка в период покоя 3,4 10,4 6,9 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 3,3 9,9 6,3 

 
 

Антей 
 

 
 

62-396 
 Летние операции 3,2 9,7 6,4 

Обрезка в период покоя 3,1 9,6 6,55 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 2,9 9,2 6,15 Алеся 

 

 
 

62-396 
Летние операции 3,0 9,5 6,5 
Обрезка в период покоя 2,1 4,7 2,3 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 2,25 4,7 2,0 Антей 

 
 

ПБ-4 
 Летние операции 2,2 4,5 2,0 

Обрезка в период покоя 2,3 4,1 1,85 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 2,3 4,6 2,1 

 
 
Алеся 

 
 

ПБ-4 
 Летние операции 2,4 4,9 2,3 

 
Так, на подвое 62-396 летние операции при формировании кроны 

снижали силу роста деревьев  обоих сортов. На подвое ПБ-4 у сорта Антей 
при проведении летних операций по формированию кроны площадь и 
прирост площади поперечного сечения штамба за два года был меньше, чем 
при формировании в период покоя, у деревьев сорта Алеся на таком же 
подвое  наблюдали обратную картину. 

Учет плодовых образований показал различия в их формировании в 
зависимости от сорта и подвоя. На подвое 62-396 у деревьев сорта Антей 
формировалось в 3,8 раза больше плодовых образований по сравнению с 
деревьями на подвое ПБ-4 (таблица 2). У деревьев сорта Алеся разница 
составила 2,3 раза. 
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Таблица 2  
 Влияние приемов формирования кроны дерева на развитие 

генеративных органов, 2006 г. 
Плодовые образования 

кольчатки копьеца плодовые 
прутики 

Сорто-
подвойная 

комбинация 

Приемы формирования 
деревьев 

Плодовые 
образова-

ния 
всего, шт. шт. % шт. % шт. % 

Обрезка в период покоя 186 142 77 28 15 16 8 Антей на 
подвое 62-396 Летние операции 189 164 87 18 9 7 4 

Обрезка в период покоя 70 47 67 14 20 9 13 Алеся  на 
подвое 62-396 Летние операции 77 61 76 14 18 5 6 

Обрезка в период покоя 49 42 86 6 12 1 2 Антей  на 
подвое ПБ-4    Летние операции 66 55 86 7 11 2 3 

Обрезка в период покоя 30 32 82 5 13 2 5 Алеся  на 
подвое ПБ-4 Летние операции 92 56 80 9 13 5 7 

 
Проведение летних операций по формированию кроны деревьев 

способствовало увеличению плодовых образований, особенно кольчаток. Это 
заметно на подвое ПБ-4, где у деревьев сорта Антей количество плодовых 
образований было в 1,35 раза, а у сорта Алеся в 3,1 раза больше по 
сравнению с деревьями у которых проводили обрезку во время покоя. При 
этом формировалось большее количество кольчаток. 

Таблица 3  
 Продуктивность деревьев яблони в зависимости от сорто-подвойной 

комбинации и способов формирования кроны 
Интенсивность 
цветения,  балл 

Урожайность, 
кг/дер. 

Средняя масса 
одного плода, г 

Сорто-
подвойная 

комбинация 

ПРИЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕРЕВЬЕВ 2005  2006  2005  2006  2005  2006  
Обрезка в период покоя 1,7 4,0 1,4 11,0 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 

2,1 3,0 2,3 8,8 
Антей на 
подвое  
62-396 

Летние операции 2,4 3,4 1,7 8,8 

210 145 

Обрезка в период покоя 3,6 3,6 1,5 7,8 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 

3,1 3,0 1,4 6,1 
Алеся  на 
подвое  
62-396 

Летние операции 3,3 3,4 1,6 7,7 

155 

 
 

136 

Обрезка в период покоя 4,2 3,0 2,7 2,8 
Обрезка в период покоя 
и летние операции 

4,0 2,8 2,6 2,5 
Антей  на 
подвое ПБ-4   

Летние операции 4,1 2,7 2,7 2,3 

175 

 
 

144 

Обрезка в период покоя 3,5 4,1 1,2 4,0 

Обрезка в период покоя 
и летние операции 

3,4 3,3 1,3 3,6 

Алеся  на 
подвое ПБ-4 
 

Летние операции 3,9 4,4 1,45 4,5 

155 137 
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Интенсивность цветения  деревьев  зависела так же от сорта, подвоя и 
применяемых операций при формировании кроны. Так, в 2005 году на подвое 
62-396 интенсивность  цветения деревьев сорта Алеся была выше, чем у 
деревьев Антея в среднем на 1,3 балла, на подвое ПБ-4, наоборот, лучше 
цвели деревья  сорта  Антей, разница составила 0,5 балла. 

Как видно из таблицы 3 использование летних операций при форми-
ровании кроны не способствовало повышению начальной урожайности 
деревьев изучаемых сортоподвойных комбинаций.  Большая масса плодов с 
дерева была снята в вариантах с формированием деревьев в период покоя. У 
деревьев сорта Алеся  при применении летних операций урожайность с 
дерева была выше. 

Урожайность деревьев и средняя масса плода находились в обратно 
пропорциональной зависимости. При большей массе плодов, снятых с дерева 
в 2006 году средняя масса плода у всех сортоподвойных комбинаций была 
меньше по сравнению с 2005 годом. Получение на третий год после посадки 
в сад у деревьев сорта Антей на подвое ПБ-4 урожайности 2,6-2,7 кг с дерева 
привело к значительному снижению урожайности на следующий год у этой 
сорто-подвойной комбинации.  

 
ВЫВОДЫ 

Летние приемы формирования кроны снижали силу роста деревьев 
сорта Антей на обоих подвоях, способствовали увеличению количества 
плодовых образований у всех сорто-подвойных комбинаций и не влияли на 
величину  начальной урожайности деревьев.   
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ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПОСАДКИ И ФОРМ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ НА 
РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТО-ПОДВОЙНЫХ 

КОМБИНАЦИЙ ЯБЛОНИ 
 

ИГНАТКОВА Н.В., БОРОВИК Е.С. 
Институт плодоводства, пос. Самохваловичи,  Беларусь 

 
Abstract. The article discusses 5-years data (collected in 2002-2006) on increase 

of trunk cross-sectional area and yield efficiency of apple cultivars. The observations were 
carried out at the orchard planted with the apple cultivars ‘Antey’ and ‘Telisaare’ on the 
clonal rootstocks 54-118 and 62-396 in spring, 1992.  The planting density varied from 833 
to 2665 trees per ha. 

The cultivar-rootstock combination of ‘Antey’ on the rootstock 62-396 appeared to 
be the most productive (47.4-51.7 t per ha) with the spacings (4+1) x 1.5 m and 4 x 1.5 m, 
planting density being 1665-2665 trees per ha. The maximum trunk cross-sectional area  
was observed in the spacing variant of 4 x 3 m with planting density 833 trees per ha (43.9-
62.0 cm3).   

Key words: apple, cultivar, rootstock, spacing, yield efficiency, crown shape, 
trunk cross-sectional area, Belarus. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Способы размещения плодовых деревьев в насаждении и способы 
формирования их крон являются решающими вопросами в системе интенси-
фикации плодоводства, поскольку определяют потенциал продуктивности 
насаждений за весь период их эксплуатации. Кроме того, схемы размещения 
и способы формирования плодовых деревьев непосредственно связаны с 
проблемой механизации плодоводства, для успешного решения которой 
необходимо иметь четкое представление о системе возделывания плодовых 
культур [1]. 

В интенсивных садах должны преобладать деревья небольшого 
размера, удобные для ухода. Такие размеры позволяют увеличить количество 
плодовых деревьев на единице площади сада, по меньшей мере в 1,5–2 раза, а 
чаще в 3–4 и более раз [2]. 

Цель исследования – выделить наиболее продуктивные конструкции 
однострочной и двухстрочной посадок деревьев на различных подвоях с 
использованием сортов разного габитуса роста и плодоношения. 

Задачи исследования: определить различия в обрезке двухстрочных 
и однострочных посадок и изучить влияние плотности посадки деревьев 
яблони на рост и плодоношение. 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сад заложен весной 1992 г. двухлетними саженцами в отделе техно-
логии плодоводства РУП «Институт плодоводства». Объектами исследо-
ваний являлись однострочные и двухстрочные конструкции сада яблони, 
представленные сортами Антей и Теллисааре, привитыми на подвоях: 
карликовом 62-396 и полукарликовом 54-118 с формами кроны: лидерная, 
безлидерная и веретенообразная, при плотности размещения 833–2665 



 233 

дер./га. Повторность 4-кратная. Обрезку проводили ежегодно в зимне-
весенний период. Окружность штамба измеряли мерной лентой на высоте 25 
см от поверхности почвы. Урожайность определяли общей массой плодов с 
каждого дерева. Схема опыта: 

1. Однострочный сад с плоскостной лидерной свободно растущей 
кроной без опоры, высота деревьев 3 м. Схема посадки 4 х 3 м, плотность 833 
дер./га (контроль). 

2. Однострочный сад с плоскостной безлидерной кроной без опоры, 
высота деревьев 3 м. Схема посадки 4 х 3 м, плотность 833 дер./га. 

3. Двухстрочный сад с кроной «белорусская ось», высота деревьев 3 
м. Схема размещения деревьев (4+1) х 3 м с расположением деревьев 
«зигзаг», плотность 1335 дер./га. 

4. Однострочный сад с веретеновидной кроной, высота деревьев 3 м. 
Схема посадки 4 х 1,5 м, плотность 1665 дер./га. 

5. Двухстрочный сад с веретеновидной кроной, высота деревьев 3 м. 
Схема посадки (4+1) х 1,5 м, плотность 2665 дер./га. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, 
развивающаяся на мощном легком лессовидном суглинке. Система 
содержания почвы: в приствольных полосах – гербицидный пар, в 
междурядьях – естественный газон с 6-8-кратным скашиванием травостоя.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВAНИЙ 

Деревья вступили в плодоношение на третий год после посадки, 
причем сорт Антей оказался более скороплодным на полукарликовом подвое 
54-118. 

При анализе среднего урожая с дерева за 2002–2006 гг. видно, что он 
был больше у сорта Антей на подвое 54-118 при разреженной схеме посадки 
4 х 3 м с формированием лидерной и безлидерной крон – 46,5–50,5 кг/дер.; 
при схеме посадки (4+1) х 3 м с формированием кроны «белорусская ось» она 
составила 27,8 кг/дер., а на подвое 62-396 при схемах посадки (4+1) х 1,5 м и 
4 х 1,5 м с формированием веретеновидной кроны – 17,8-31,1 кг/дер. У сорта 
Теллисааре на подвое 54-118 при тех же схемах посадки урожайность 
составила 25,7 – 25,8 и 17,9 кг/дер., а на подвое 62-396 - 8,6-18,8 кг/дер. 
соответственно (табл. 1). 

Более урожайными были деревья сорта Антей, которые превзошли 
сорт Теллисааре на подвое 54-118 в 1,9 раза, а на подвое 62-396 в 2,1 раза. 
Средняя урожайность с единицы площади за 5 лет составила: у сорто-
подвойной комбинации Антей на подвое 62-396 с плотностью размещения 
1665 дер./га - 51,7 т/га, у сорто-подвойной комбинации Антей на подвое 54-
118 в варианте схемы посадки 4 х 3 м с плотностью 833 дер./га - 41,5 т/га; у 
деревьев сорта Теллисааре на подвое 62-396 со схемой посадки  4 х 1,5 м и 
плотностью сада 1665 дер./га – 31,3 т/га; на подвое 54-118 с формированием 
кроны «белорусская ось»,  плотностью сада 1335 дер./га и схемой посадки 
(4+1) х 3 м – 23,9 т/га (табл. 2). 
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Таблица 1 
Урожайность яблони в зависимости от плотности посадки, кг/дер. 

Урожайность по годам Схема 
посадки, 

м 

Плотность, 
посадки, 
дер./га 

Форма 
кроны 2002 2003 2004 2005 2006 

Средняя 

Антей на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 74,7 31,6 69,7 17,2 59,5 50,5 
4 х 3 833 безлидерная 70,7 39,4 51,8 16,1 54,4 46,5 

(4+1)х 3 1332 белорусская 
ось 30,7 16,0 35,6 11,2 45,4 27,8 

Теллисааре на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 45,1 8,8 4,5 3,0 67,0 25,7 
4 х 3 833 безлидерная 50,5 10,1 4,2 2,9 61,1 25,8 

(4+1)х 3 1332 белорусская 
ось 23,8 0,8 4,3 1,6 59,2 17,9 

Антей на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 51,9 25,5 24,4 14,1 39,5 31,1 

(4+1)х1,5 2665 веретеновидная 12,4 11,6 19,1 8,6 37,3 17,8 
Теллисааре на подвое 62-396 

4 х 1,5 1665 веретеновидная 41,6 7,7 3,3 2,0 39,3 18,8 
(4+1)х1,5 2665 веретеновидная 7,9 0,1 1,6 0,6 32,7 8,6 

 
Таблица 2  

Урожайность яблони в зависимости от плотности посадки, т/га. 
Урожайность по годам Схема 

посадки, 
м 

Плотность 
посадки, 
дер./га 

Форма 
кроны 2002 2003 2004 2005 2006 

Средняя 

Антей на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 62,2 26,3 58,1 14,3 46,6 41,5 
4 х 3 833 безлидерная 58,9 32,8 43,1 13,4 45,3 38,7 
(4+1) х 3 1335 белорусская 

ось 41,0 21,4 47,5 14,9 60,6 37,1 

Теллисааре на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 37,6 7,3 3,7 2,5 55,8 21,4 
4 х 3 833 безлидерная 42,1 8,4 3,5 2,4 50,9 21,5 
(4+1) х 3 1335 белорусская 

ось 31,8 1,1 5,7 2,1 79,0 23,9 

Антей на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 86,4 42,4 40,6 23,5 65,8 51,7 
(4+1) х 1,5 2665 веретеновидная 33,0 30,9 50,9 22,9 99,4 47,4 

Теллисааре на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 69,3 12,8 5,5 3,3 65,4 31,3 
(4+1) х 1,5 2665 веретеновидная 19,4 0,2 4,3 1,6 87,1 22,5 

 
В связи с неблагоприятными погодными условиями в отдельные 

годы, а  также с наличием периодичности плодоношения урожайность сортов 
яблони Антей и Теллисааре колебалась по годам. 

Прирост площади поперечного сечения штамба является одним из 
наиболее устойчивых показателей роста деревьев и в большей степени 
зависит от схем посадки. Исследованиями установлено, что плотность 
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посадки деревьев яблони оказала влияние на прирост площади поперечного 
сечения штамба. В варианте  4 х 3 м при плотности  посадки 833 дер./га 
отмечен наибольший прирост  площади поперечного сечения штамба у обоих  
изучаемых сортов – 43,9–62,0 см2, наименьший в вариантах 4 х 1,5 м и (4+1) х 
1,5 м с плотностью посадки 1665-2665 дер./га - 18,7–32,4 см2  (табл.3). 

Таблица 3  
Площадь поперечного сечения  штамба (ППСШ) и её прирост в 

зависимости от плотности посадки, см2/дер. 
Площадь 

поперечного сечения 
штамба, см2/дер. 

Сорто-подвойная 
комбинацияя 

Плотность 
посадки 
дер./га, 

Схема посад- 
ки, м, форма 

кроны 2002 г. 2006 г. 

Прирост 
ППСШ 

(2002-2006 
гг.) 

Антей / 54-118 127,7 171,6 43,9 
Теллисааре / 54-118 833 4 х 3 

лидерная (к) 127,8 189,8 62,0 
Антей / 54-118 125,7 171,2 45,5 
Теллисааре / 54-118 833 4 х 3 

безлидерная 127,9 184,9 57,0 
Антей / 54-118 92,7 134,1 41,4 
Теллисааре / 54-118 

1335 
 

(4 + 1) х 3 
белорус. ось 105,4 149,2 43,8 

Антей / 62-396 54,7 73,4 18,7 
Теллисааре / 62-396 1665 4 х 1,5 

веретеновидная 69,8 102,2 32,4 
Антей / 62-396 50,1 70,1 20,0 
Теллисааре / 62-396 2665 (4 + 1) х 1,5 

веретеновидная 55,1 79,2 24,1 
 

ВЫВОДЫ 
1. Самый высокий урожай с дерева за 2002–2006 гг. был получен: у 

сорта Антей на подвое 54-118 при схеме посадки 4 х 3 м  с плотностью 
посадки 833 дер./га – 46,5–50,5 кг/дер.; у сорта Теллисааре на подвое 54-118 – 
25,7–25,8 кг/дер.; у сорта Антей на подвое 62-396 – 31,1 кг/дер.; у сорта 
Теллисааре на подвое 62-396 – 18,8 кг/дер. С единицы площади наблюдали 
обратную зависимость – урожайность увеличивалась в вариантах с более 
плотным размещением  деревьев: у сорта Антей на подвое 62-396 при 
плотности посадки 1665 – 2665 дер./га  она составила 47,4–51,7 т/га, у сорта 
Теллисааре в аналогичных вариантах  - 22,5-31,3 т/га. 

2. В варианте  4 х 3 м  при плотности посадки 833 дер./га отмечен 
наибольший прирост площади  поперечного сечения штамба  у обоих 
изучаемых сортов – 43,9–62,0 см2, наименьший в вариантах (4+1) х 1,5 м и 4 х 
1,5 м с плотностью 2665–1665 дер./га – 18,7–32,4 см2. 
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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ НАСАЖДЕНИЙ 

 
МАНЗЮК В., ЧИМПОЕШ Г. 

Государственный Аграрный Университет Молдовы 
 
Abstract. Investigations of new constructions of peach orchards have carried out. 

These constructions provide tree growth reduction and their fruit yield increase. It is stated 
that thee trunk bend and the increase of plant density has significantly decreased their 
growth  strength. Among the investigated constructions with positive indexes thee system 
of Y fruit-trees formation proved to bee the best. 

Key word: peach-tree, structure of plantation, tree growth reduction, fruit yield 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из путей повышения продуктивности насаждений персика 

является увеличение плотности посадки деревьев. Однако этот процесс в 
значительной мере сдерживается большими размерами крон у данной 
породы. Селекция на получение сортов со сдержанным ростом, а также 
слаборослых подвоев для персика не достигла пока достаточных успехов в 
данном направлении (С.А. Соколова, Б.В. Соколов, 1987; V.Cociu şi al. 1999; 
Gh. Cimpoieş 2002). В связи с чем во многих регионах возделывания персика 
ведутся поиски агротехнических приёмов и методов снижения силы роста 
деревьев данной культуры. Наиболее эффективными из них оказались 
создание новых форм кроны и системы размещение ветвей и деревьев в 
пространстве (В. Van den Ende, 1988; A.R. Menzies, 1988; Gh. Cimpoieş, 2000), 
обрезка и  увеличение плотности посадки (Y.L. Grossman, T.M. Dejong, 2002; 
D. Neri, S. Sansavini, 2004). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью изучения новых форм кроны и систем размещения деревьев 
способствующих снижению силы роста персика весной 2002 г. в учхозе 
«Петрикань» был заложен опытный сад саженцами сорта Редхейвен 
привитыми на сеянцах персика. 

Изучали следующие конструкции насаждений: 
1. Чаша улучшенная (контроль). 
2. Ярусная пальметта.  
3. Y-ипсилон. Основу формировки составляют штамб, высотой 50 см  и две 

скелетные ветви, направленные в противоположные стороны междурядий 
под углом 450. 

4. Кустовидная крона. Деревья сформированы в виде куста с открытым 
центром и состоят из 4 – 5 основных ветвей отходящих равномерно во все 
стороны на высоте 20 – 25 см от поверхности почвы. 

5. Наклонная система. Деревья состоят из ствола длиной около 1 м 
наклонённого под углом 40 – 450 вдоль ряда в верхней части которого 
размещены с интервалом 12 – 15 см друг от друга 3 – 4 основные ветви в 
виде чаши. 
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6. Х – образная. Деревья в данной конструкции сформированы как и в 
варианте 5, но отличается тем, что каждые два соседних дерева 
наклонены вдоль ряда в сторону друг друга, пересекаясь при этом 
штамбами в форме буквы «Х». 

7. V – образная. Деревья в данной конструкции посажены по два в одну яму 
и наклонены под углом 450 вдоль ряда в противоположенные стороны. 
Скелетные ветви распределены равномерно во все стороны и образуют 
общую на 2 дерева чашу. 

Повторность опыта трехкратная. Количество учётных деревьев в 
каждом варианте 8 шт. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные данные показывают, что наиболее быстрыми темпами 
наращивали объём древесины деревья, сформированные по типу чаше-
образной кроны. За все годы исследований толщина диаметра штамба у этой 
формировки была наибольшей, достигнув к концу пятой вегетации 74,8 мм. 
Во всех изучаемых вариантах опыта значения данного показателя были ниже. 
Наиболее существенное влияние на снижении роста деревьев оказал наклон 
штамба и загущение посадки. 

Особенно ярко это проявилось в V – образной конструкции, где в 
одной посадочной яме были размещены два дерева с наклоном в противо-
положные стороны. Диаметр штамба в данном варианте был на 24,5 % ниже, 
чем в контроле. 

Таблица 1 
Основные показатели роста деревьев персика сорта Редхейвен в 

зависимости от конструкции насаждений 
Диаметр штамба, мм Суммарная длина побегов, м/дер  2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

1.Чаша 
улучшенная 
(контроль) 

20,9 32,2 63,2 72,2 74,8 1,40 13,16  86,96 77,71 59,31 

2. Ярусная 
пальметта 19,3 27,4 53,2 57,6 66,4 0,52 10,84  43,19 37,40 53,12 

3. Y-ипсилон 19,5 30,1 49,6 63,2 67,7 0,55 9,03 75,55  67,96 58,37 
4. Кустовидная 
крона 15,8 29,4 53,6 62,0 71,7 0,44 10,64  77,34 79,77 61,33 

5. Наклонная 
система 20,1 30,6 53,9 64,4 66,2 1,25 8,20 71,90  77,35 60,89 

6. Х - образная 19.9 28,5 54,7 60,0 61,9 1,08 9,42 52,94  37,60 35,40 
7. V - образная 19,3 29,0 44,8 53,9 56,6 1,20 8,04 43,19  41,10 37,39 

 
Анализ суммарной длины побегов показывает, что персик обладает 

очень высокой способностью наращивания вегетативной массы. Так на 2-й 
год после посадки прирост побегов увеличился по вариантам опыта в 10 – 16 
раз по сравнению с первым. К концу третьей вегетации суммарная длина 
побегов составляла от 43,19 м/дерево у V – образной конструкции до 86,96 



 238 

м/дер. в контроле. Такой мощный прирост обязан в первую очередь, 
способности персика к образованию большого количества преждевременных 
побегов, доля которых в суммарной длине однолетнего прироста составляет 
78–80 %. Необходимо отметить, что на 4-й и 5-й год после посадки,  
суммарная длина побегов в вариантах с наклонной системой выравнивается с 
контролем и эффект снижения силы роста благодаря наклону штамба 
проявляющийся в молодом возрасте с годами утрачивается. 

Начало плодоношения деревьев отмечено в опыте на 3-й год после 
посадки. Наибольшее количество плодов – 3,66 кг/дер. образовалось в 
варианте с чашевидной кроной, где степень обрезки была минимальной и 
деревья нарастили больший объём древесины.  

Таблица 2 
Урожайность персика сорта Редхейвен в зависимости  

от конструкции насаждений 
Вес плодов кг/дерево Урожайность ц/га Конструкция насаждений Схема 

посадки, м 2004 2005 2004 2005 
1. Чаша улучшенная 
(контроль) 6 х 4 3,66 11,86 15,2 49,4 

2. Ярусная пальметта 5 х 3,5 0,99 6,28 5,7 35,8 
3. Y - ипсилон 5 х 2,0 1,62 7,91 16,2 79,2 
4. Кустовидная крона 6 х 3,0 1,27 5,48 7,1 30,4 
5. Наклонная система 5 x 2,5 0,97 9,29 7,7 74,3 
6. Х – образная 5 х 2,5 0,71 6,68 5,7 53,5 
7. V - образная 5 x 2,5 0,53 4,23 8,5 67,6 

 
В 2006 году из – за критически низких температур в январе месяце 

погибли практически все цветковые почки и урожай отсутствовал. 
Высокий урожай в расчёте на дерево собран в данном  варианте и на  

следующий  год. Однако в расчёте на единицу площади контроль уступал 
всем конструкциям с боли высокой плотностью посадки. Самый большой 
урожай в опыте – 79,2 ц/га получен в варианте с формированием деревьев по 
типу Y - ипсилон, конструктивные особенности которой позволяют создавать 
самую высокую плотность посадки деревьев. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ полученных данных даёт возможность 
заключить, что такие приёмы как наклон ветвей и дерева в целом, а также 
высокая плотность посадки, приводят к существенному снижению силы 
роста молодых деревьев персика. Среди изучаемых типов насаждений по 
урожайности выделяется двухплоскостная конструкция кроны с формиро-
ванием деревьев по типу Y – ипсилон.  
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PARTICULARITĂŢILE DE CREŞTERE A SPECIILOR 

SÂMBUROASE CONDUSE DUPĂ FORMA DE COROANĂ TUFĂ 
AMELIORATĂ 

 
MANZIUC V., RÎBINŢEV I. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract. In order to reduction the size of stone species trees it was studied a new 

form of crown for them the „ameliorated bush”. It was established that the first years after 
the plantation the growth processes were higher at such varieties as apricot and peach.    

Key words: stone species, ameliorated bush, the grouts vigor.  
 
Principalul neajuns al majorării productivităţii speciilor drupacee este talia 

mare a pomilor. Lipsa portaltoiilor pitici nu ne permite de a mări desimea plantării, 
pomii intră tîrzui pe rod, formele voluminoase de coroană îngreunează procesele de 
îngrijire a lor, se reduce productivitatea muncii şi în general eficienţa economică la 
astfel de plantaţii. 

 Cu scopul reducerii volumului coroanei şi majorării productivităţii 
plantaţiilor de prun, piersic, cais, cireş şi vişin, în primăvara anului 2005 la  SDE 
“Criuleni “ a fost înfiinţată o plantaţie experimentală. Petru fiecare specie sau 
plantat cîte două soiuri polinizatore între ele, care se deosebesc prin creşterile 
anuale şi caracterul de ramificare. Pomii fiind conduşi sub forma de coroană “Tufă 
ameliorată”. Pentru obţinerea acestei forme de coroană, sau plantat pomi standard 
de un an. După plantare vergile au fost tăiate la 20 cm de la nivelul solului, apoi pe 
parcursul perioadei de vegetaţie s-au ales lăstarii din care s-au format şarpantele 
înserate uniform în jurul axului. 

Martorii au fost conduşi după sistemul de coroană recomandat speciilor 
drupacee pentru republica Moldova. 

Cercetările sau efectuat după metodele aprobate în pomicultură pentru 
speciile pomicole. 
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La sfârşitul perioadei de vegetaţie s-a stabilit capacitatea de restabilire 
raportului dintre partea subterană şi cea aeriană. Prin trezirea unui număr mai mare 
de muguri dorminzi şi  formarea din ei a creşterilor anuale, speciile sau plasat în 
următoarea ordine descrescândă: cais, piersic, vişin , prun, cireş. 

În legătură cu aceasta în anul doi după plantare pomii de piersic şi cais au 
fost conduşi după forma de coroană “Tufă ameliorată” cu 4, 5 şi 6 şarpante prunul, 
cireşul şi vişinul sau condus după forma de coroană “Tufă ameliorată” cu 3, 4, şi 5 
şarpante. 

Cercetările au arătat că cea mai mare intensitate de creştere în prima etapă 
de formare a Tufei ameliorate  sa înregistrat la cais. Aşadar în anul doi după 
plantare la cais lungimea însumată a ramurilor anuale a constituit 5,95 m cea ce a 
depăşit martorul de 1,98 ori. Piersicul condus după Tufa ameliorată la lungimea 
însumată a creşterilor anuale sa înregistrat 7,02m iar martorul 3,52m. Apoi 
urmează vişinul, având o lungime însumată de 1,48 m iar martorul 1,21 m. Cireşul  
condus după Tufa ameliorată a avut o creştere anuală de1,55 m iar martorul 0,87 
ceia cei de1,98 ori mai puţin. Iar lungimea însumată a creşterilor anuale la prun a 
fost de 1,61 m pe cînd martorul 1,86 m ceia ce este puţin mai mică ca la pomii 
conduşi după forma de coroană Tufa ameliorată. 

În anul doi după plantare caisul  şi piersicul a avut creşteri mai mari 
deoarece aceste două specii au a capacitate mai mare de formarea a lăstarilor 
anticipaţi. Ritmul de creştere a piersicului în primii ani după plantare este cel mai 
mare din toate speciile  drupacee. Cireşul a arătat cei mai joşi indicatori din cauză 
că, are un număr redus de muguri dorminzi şi aceştia precum cei adventivi se 
trezesc greu la viaţă. 

 
 

STABILIREA ÎNCĂRCĂTURII OPTIME DE ROD LA UNELE 
SOIURI DE MĂR 

 
PEŞTEANU ANANIE 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract. Determination of optimum fruit load is a major problem in an apple 

orchard for obtaining a stabile harvest. The investigations were made in the apple orchard 
of 6 years old. The load of fruit was regulated by pruning and, if it is the case, by hand 
thinning after physiological fall. 

It was established that the best load of fruit of Ionagored variety is 100 fruit/tree, 
and Idared variety is 90 fruit/tree. 

Key words: apple orchard, variety, fruit load, regulated, pruning, hand thinning, 
harvest 

INTRODUCERE 
Pentru obţinerea unei producţii anuale, constante, de calitate şi a exclude 

fenomenul alternanţei de rodire este raţional de a determina încărcătura optimă de 
fructe la diferite combinaţii soi/portaltoi (3). 

Pentru obţinerea unei producţii mari şi menţinerea raportului fiziologic 
între creştere şi fructificare unii cercetători (1) consideră că încărcătura optimă de 
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rod poate fi de 6-8 infloriscenţe/cm2  suprafaţă secţiune trunchi (SST). Alţii 
consideră că producţii înalte s-au obţinut când la soiul Maigold au fost lăsate 5,5 
fructe/ cm2, iar pentru soiurile Romus 3, Pionier 7-8 fructe/ cm2, soiul Prima 9 
fructe/ cm2 (2). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Investigaţiile au fost efectuate în livada fondată în primăvara anului 2000 la 

SRL „Codru ST” cu altoiri la masă de soiurile Ionagored şi Idared altoite pe 
portaltoiul M9. Distanţa de plantare 4x1 m. Coroana a fost condusă după sistema 
fus subţire ameliorat. 

Pentru stabilirea încărcăturii optime de rod au fost montate următoarele 
variante: V1- 80 fructe/pom; V2- 90 fructe/pom; V3- 100 fructe/pom; V4- 110 
fructe/pom. 

Încărcătura optimă de fructe a fost stabilită în rezultatul  investigaţiilor 
efectuate pe parcursul anilor 2003-2005. Normarea încărcăturii cu rod s-a efectuat 
prin tăierea de fructificare şi apoi prin rărirea manuală a fructelor după căderea 
fiziologică a ovarelor în conformitate cu variantele în studiu. 

Experienţa a fost organizată în 4 repetiţii cu 8 pomi în fiecare parcelă 
repetiţie. 

Pentru stabilirea încărcăturii optime de rod a fost investigat numărul de 
fructe pe pom, greutatea medie a lor, producţia unui pom şi la o unitate de 
suprafaţă. Calitatea producţiei obţinute a fost exprimată prin diametrul fructelor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru a evidenţia influenţa diferitor nivele ale încărcăturii de rod s-a 
urmărit nu numai producţia de fructe pe un pom şi o unitate de suprafaţă, dar şi 
numărul de fructe pe pom şi calitatea recoltei exprimată prin greutatea medie şi 
diametrul fructelor. 

Rezultatele obţinute în anul 2006 ne demonstrează că numărul de  fructe pe 
pom realizat în fiecare variantă este influenţat în mod evident de nivelul 
încărcăturii de rod. La soiurile în studiu variantele cu numărul cel mai mare de 
fructe sunt în mod evident cele la care s-a planificat încărcătura de rod cea mai 
mare. 

La soiul Ionagored numărul de fructe în dependenţă de încărcătura de rod a 
constituit în varianta V1 -83 fructe/pom, varianta V2 -90 fructe/pom, varianta V3 -
101 fructe/pom şi varianta V4 -110 fructe/pom. La soiul Idared indicatorul 
menţionat a înregistrat corespunzător următoarele valori: 79; 91; 102 şi 111 
fructe/pom (tab.1). 

Analizând greutatea medie a fructelor se observă că acest indicator are o 
evoluţie invers proporţională cu producţia pe pom. Majorarea greutăţii medii a unui 
fruct are loc concomitent cu micşorarea producţiei pe pom şi invers, cu cât 
încărcătura cu rod este mai mare greutatea medie a fructelor diminuează.  

Pe parcursul efectuării investigaţiilor cea mai mare greutate medie a 
fructelor la soiul Ionagored s-a înregistrat în variatele V1 şi V2 unde indicatorul dat 
a constituit corespunzător 192 şi 188g. În varianta V3 şi în deosebi în varianta V4 
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unde cantitatea de fructe a constituit 110 buc/pom indicatorul studiat a înregistrat 
corespunzător 182 şi 162g. 

Tabelul 1 
Cantitatea şi calitatea producţiei de fructe la soiurile Ionagored şi Idared în 

funcţie de încărcătura de rod 
Producţia de fructe 

Varianta Numărul de 
fructe, buc/pom 

Greutatea 
medie a unui 

fruct, g kg/pom t/ha 
Diametrul 

fructelor, mm 

Soiul Ionagored 
V1 83,0 192 15,93 39,82 78,1 
V2 90,5 188 17,01 42,52 77,4 
V3 101 182 18,38 45,95 77,2 
V4 110 168 18,48 46,20 73,5 

LDS 5% - - 0,93 2,33 - 
Soiul Idared 

V1 79 190 13,90 34,75 74,8 
V2 91 182 16,56 41,40 72,9 
V3 102 174 17,74 40,35 71,2 
V4 111 164 18,20 45,50 70,0 

LDS 5% - - 0,79 1,97  - 
 
Pentru soiul Idared legitatea expusă soiului Ionagored este valabilă, iar 

greutatea medie a diminuat mai esenţial când încărcătura de rod a fost cea mai 
mare şi a constituit corespunzător 190; 182; 174 şi164g. 

Cea mai mare producţie pe parcursul investigaţiilor a fost înregistrată la 
soiul Ionagored în comparaţie cu soiul Idared. Dacă la soiul Ionagored producţia de 
fructe pe parcursul cercetărilor pe variantele în studiu a constituit 39,82-46,20 t/ha, 
iar soiul Idared  a înregistrat 34,75-45,50 t/ha. 

 La ambele soiuri variantele cu producţia cea mai mare sunt cele la care s-a 
planificat încărcătura cea mai mare. La soiul Ionagored, cea mai mare producţie de 
fructe s-a înregistrat în variantele V3 şi V4, unde  indicele menţionat a constituit 
corespunzător18,38; 18,48 kg/pom, ori 45,95; 46,20 t/ha.  

Studiind greutatea medie a fructelor şi ponderea celor cu diametrul mai mic 
de 70 mm, se poate menţiona că pentru soiul Ionagored cel mai favorabil echilibru 
între toţi indicatorii menţionaţi se înregistrează când încărcătura cu rod constituie 
100 fructe/pom. 

În cazul soiului Idared, în varianta V4 cu cea mai mare încărcătură de fructe 
se obţin cele mai mari valori. Însă greutatea medie a fructelor cu diametrul mai mic 
de 70cm predomină. O calitate şi o productivitate mai înaltă a fructelor s-a 
înregistrat în varianta V2 când încărcătura cu rod constituie 90 fructe/pom. 

 
CONCLUZII 

1. Pentru pomii de soiul Ionagored cel mai bun echilibru din punct de 
vedere al calităţii şi cantităţii producţiei se obţin la o normare a încărcăturii de 100 
fructe la pom, iar pentru soiul Idared la o normare a încărcăturii de 90 fructe la 
pom.  
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2. Fructele obţinute sunt de o calitate superioară cât după greutatea medie a 
fructelor atât şi diametrul lor care trebuie să fie în parametrii 70-75 mm. 
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CARACTERISTICA FITOMETRICĂ ŞI PRODUCTIVITATEA 
POMILOR UNOR SOIURI DE PĂR ALTOIŢI PE PORTALTOI 

VIGUROS ÎN FUNCŢIE DE SISTEMA DE CONDUCERE ŞI 
DISTANŢA DE PLANTARE 

 
GROSU I. 

Institutul de Pomicultură, Chişinău, Republica Moldova 
 
Abstract. As a result of studying arrangement of pear plantations grafted on 

vigorous rootstock of varieties Noiabriskaia, General Leclerc, R-12-47 in the end on 10-th 
year vegetation it has been stated that the power of growing depend more on variety, less on 
planting distance and crown shape. On the all varieties more productive was the variants 
with planting distance 6,0×2,0 m with the trees loaded on open crown under “V” shape with 
4 principles branches. 

Key words: pear, planting distance, vigorous rootstock, crown shape. 
 

INTRODUCERE 
Potenţialul înalt de rodire cît şi condiţiile climatice prielnice dau 

posibilitatea de a primi roade înalte de calitate bună în livezile de păr. 
În ultimii cincisprezece ani interesul faţă de cultura părului a scăzut, 

deaceea şi suprafeţele ocupate de această specie sînt în diminuare. Ultimii doi ani 
se manifestă un interes în plantarea livezilor de păr în deosebi cu soiurile de 
toamnă-iarnă. 

În condiţiile cînd solurile sînt bogate cu carbonaţi şi nu dispunem de 
posibilitatea de a iriga se recomandă de plantat părul pe portaltoi viguros, care mai 
uşor suportă insuficienţa acestor factori. 

Creşterea părului în livezile mari şi mici comerciale cere determinarea 
optimală a construcţiei plantaţiei în dependenţă de portaltoi particularităţile 
biologice ale soiurilor în condiţiile climatice date, pentru a mări maximal suprafaţa 
productivă a livezilor. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Investigaţiile cu privire la construcţia plantaţiei de păr altoită pe portaltoi 

viguros s-au efectuat în livada plantată în anul 1996 amplasată pe sectorul 
experimental al I.C.P. În studiu au fost soiurile Noiabrskaia, General Leclerc şi 
forma R-12-47. S-au studiat următoarele variante. 

Tabelul 1 
Variantele experienţei de păr altoit pe portaltoi viguros 

Construcţia plantaţiei Forma de coroană Schema de plantare 
Într-un plan vertical Palmeta liber aplatizată 

Semiplată cu 4 şarpante 
Natural ameliorată cu centru 

deschis 

5,0×4,0 martor 
5,0×3,5; 5,0×4,0; 5,0×4,5 
6,0×3,0; 6,0×4,0; 6,0×5,0 

Într-un plan înclinat cu centru 
deschis 

Coroana deschisă sub formă 
de „V” cu 4 şarpante 

6,0×2,0; 6,0×2,5; 6,0×3,0 

 
Cercetările sînt îndeplinite în condiţii de cîmp şi de laborator după metoda 

acceptată de efectuare a experienţelor cu plantele pomicole. 
 

REZULTATELE ŞI DISCUŢII 
Unul din indicii principali, care arată puterea de creştere a pomilor este 

grosimea trunchiului. Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor ne arată că 
grosimea trunchiului la toate soiurile şi formele de coroană au valori mai mari în 
variantele cu distanţa dintre pomi în rînd mai mare. Cu mărirea suprafeţei de 
nutriţie pomii de păr au condiţii de nutriţie, umiditate şi lumină mai bune decît în 
variantele cu pomii amplasaţi mai dens, ceia ce se reflectă asupra puterii de 
creştere. O putere mai mare de creştere la toate variantele studiate o are soiul 
Noiabriskaia. 

Asupra puterii de creştere a pomilor (creşterea grăsimii trunchiului) în cea 
mai mare măsură acţionează schema de amplasare, soiul şi mai puţin sistemele de 
formare a coroanelor. 

Înălţimea pomilor de păr la sfîrşitul anului zece de vegetaţie variază în 
dependenţă de soi, schema de amplasare şi forma de coroană de la 2,0 pînă la 2,6 
m. O înălţime mai mică o au pomii conduşi după coroana deschisă sub formă de 
„V” cu patru şarpante. Coroanele pomilor de păr formaţi după coroana deschisă 
sub formă de „V” cu 4 şarpante au înălţimea de 2,1-2,5 m, natural ameliorată cu 
centru deschis – 2,0-2,6 m, ceia ce este aproximativ asemănătoare cu a martorului – 
palmeta liber aplatizată care are înălţimea de 2,0-2,3 m. Lăţimea coroanelor între 
pomii în rînd variază între 1,5-2,5 m, iar în direcţia între rîndurilor de la 1,2 la 2,5 
m. O dimensiune mai mică în rînd o au pomii conduşi după coroana deschisă sub 
forma de „V” cu 4 şarpante, iar în direcţia întrerîndurilor o are pomii formaţi după 
palmeta liber aplatizată. Lungimea medie a creşterilor anuale variază în dependenţă 
de soi de la 35,0 pînă la 53,9 cm. Ramurile anuale au o creştere mai mică la soiul 
General Leclerc. 

Investigaţiile înfăptuite ne demonstrează că asupra numărului creşterilor 
anuale şi lungimii lor medii în cea mai mare măsură acţionează soiul şi mai puţin 
schema de plantare şi forma de conducere a pomilor. Asupra lungimii creşterilor 
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anuale într-o mare măsură acţionează mărimea roadei obţinute, suficienţa de 
umiditate şi substanţe nutritive în sol în timpul perioadei de vegetaţie. 

Productivitatea pomilor este un indice care ne dă posibilitate de a face 
concluzii despre eficacitatea tuturor proceselor agrotehnice. Îngheţurile tîrzii de 
primăvară din anii 1999 şi 2000 au acţionat negativ asupra productivităţii pomilor 
de păr. În anul 1999 îngheţul a distrus complect roada, iar în 2000 plantaţiile de păr 
au suferit parţial. 

Tabelul 2 
Producţia însumată a pomilor de păr altoiţi pe portaltoi viguros în dependenţă 

de soi forma de coroană şi schema de plantare, anii 2000-2005 
Roada la 1 pom, kg Roada la 1 ha, t 

Soiul Forma de coroană Schema de 
plantare, m suma anii 

2000-2005 

media pe 
anii 

2000-2005 

suma anii 
2000-2005 

media pe 
anii 

2000-2005 
Palmeta liber 

aplatizată 
5,0×4,0 84,2 14,0 42,2 7,0 

Semiplată cu 4 
şarpante 

5,0×3,5 
5,0×4,0 
5,0×4,5 

98,4 
111,0 
90,5 

16,4 
18,5 
15,1 

56,2 
55,6 
40,2 

9,4 
9,3 
6,7 

Natural 
ameliorată cu 

centrul deschis 

6,0×3,0 
6,0×4,0 
6,0×5,0 

101,7 
89,2 

103,2 

17,0 
14,9 
17,2 

56,6 
37,1 
34,4 

9,4 
6,2 
5,7 

Noiabri-
skaia 

Coroana deschisă 
sub formă de „V” 

cu 4 şarpante 

6,0×2,0 
6,0×2,5 
6,0×3,0 

88,5 
100,9 
88,6 

14,8 
16,8 
14,8 

73,9 
67,0 
49,2 

12,3 
11,2 
8,2 

Palmeta liber 
aplatizată 

5,0×4,0 52,6 
 

8,8 26,4 4,4 

Semiplată cu 4 
şarpante 

5,0×3,5 
5,0×4,0 
5,0×4,5 

59,2 
60,8 
56,7 

9,9 
10,1 
9,5 

33,8 
30,6 
25,2 

5,6 
5,1 
4,2 

Natural 
ameliorată cu 

centrul deschis 

6,0×3,0 
6,0×4,0 
6,0×5,0 

56,5 
59,1 
70,8 

9,4 
9,9 

11,8 

31,4 
24,7 
23,5 

5,2 
4,7 
3,9 

General 
Leclerc 

Coroana deschisă 
sub formă de „V” 

cu 4 şarpante 

6,0×2,0 
6,0×2,5 
6,0×3,0 

63,7 
67,0 
68,8 

10,7 
11,5 
11,5 

53,2 
46,0 
38,2 

8,9 
7,7 
6,4 

Palmeta liber 
aplatizată 

5,0×4,0 107,1 17,9 49,2 8,2 

Semiplată cu 4 
şarpante 

5,0×3,5 
5,0×4,0 
5,0×4,5 

96,3 
101,2 
103,6 

16,1 
16,9 
17,3 

55,1 
50,6 
46,0 

9,2 
8,4 
7,7 

Natural 
ameliorată cu 

centrul deschis 

6,0×3,0 
6,0×4,0 
6,0×5,0 

101,6 
115,8 
108,4 

16,9 
19,3 
18,1 

56,4 
48,2 
36,1 

9,4 
8,0 
6,0 

R-12-47 

Coroana deschisă 
sub formă de „V” 

cu 4 şarpante 

6,0×2,0 
6,0×2,5 
6,0×3,0 

92,3 
95,5 

104,9 

15,4 
15,9 
17,5 

76,9 
63,7 
58,2 

12,8 
10,6 
9,7 
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Cei mai productivi pentru păr au fost anii 2002, 2003 şi 2005. Producţia 
însumată pe 6 ani de cercetare variază în dependenţă de soi, forma de coroană şi 
schema de plantare la soiul Noiabriscaia între 84,2 kg şi 111,0 kg, General Leclerc 
52,6 kg şi 70,8 kg, iar R-12-47 92,3 kg şi 108,4 kg (tab.2).  

Producţia în sumă pe 6 ani, cât şi medie este mai mare la soiurile R 12-47 
şi Noiabriscaia. Soiul General Leclerc are o productivitate mai mică pe toate 
variantele studiate. Roada de fructe de la un pom în mediu pe 6 ani variază în 
dependenţă de schema de plantare şi forma de coroană între 14 şi 18,5 kg la soiul 
Noiabriscaia, 8,8 şi 11,8 kg la soiul General Leclerc, 15,4 şi 19,3 la forma R 12-47. 
La toate soiurile productivitatea medie a unui pom este mai mare la pomii formaţi 
după sistema de formare natural ameliorată cu centrul deschis. 

În dependenţă de forma de coroană după care se formează pomii de păr, 
numărul pomilor plantaţi la 1 ha este diferit. Deaceea productivitatea pomilor de 
păr de pe o unitate de suprafaţă depinde de soi, forma de coroană şi schema de 
plantare corespunzătoare formei de coroană. 

Deoarece soiul R 12-47 este mai precoce producţia de fructe însumată pe 6 
ani este mai mare ca la celelalte 2 soiuri. Roada de fructe în şase ani de pe o unitate 
de suprafaţă variază foarte mult în dependenţă de forma de coroană şi schema de 
plantare la soiul Noiabriscaia de la 2,0 până la 35,7 t/ha la soiul General Leclerc de 
la 2,0 până la 20,7 t/ha şi la soiul R 12-47 de la 3,6 până la 29,9 t/ha.  

Datele primite ne permit să facem concluzia că cu cât e mai mare 
densitatea pomilor în rând cu atât producţia de furcte primită de pe o unitate de 
suprafaţă e mai mare. De exemplu, la pomii conduşi după coroana deschisă dub 
formă de „V” în mediu pe 6 ani cu densitatea pomilor în rând de la 2,0; 2,5 şi 3,0 m 
producţia de fructe se micşorează proporţional la soiul Noiabriscaia de la 12,3 la 
11,2 şi 8,2 t/ha, la soiul General Leclerc de la 8,9 la 7,7 şi 6,4 t/ha, la soiul R 12-47 
de la 12,8 la 10,6 şi 9,7 t/ha. Asemănător este şi pentru celelalte forme de coroană 
aflate în studiu. 

Analizând rezultatele investigaţiilor primite în decurs de 6 ani, 
concluzionăm că din toate variantele studiate productivitatea la toate soiurile este 
mai mare la pomii de păr conduşi după forma de coroană deschisă sub formă de 
„V” cu 4 şarpante, schema de plantare 6,0 x 2,0 m. Roada în această variantă este 
mai mare de 1,76 ori la soiul Noiabriscaia, de 2,0 ori la soiul General Leclerc şi de 
1,56 ori la soiul R 12-47 faţă de martror – palmeta liber aplatizată plantată după 
schema de plantare 5,0 x 4,0 m. 

CONCLUZII 
1. Cu mărirea distanţei dintre pomi în rînd puterea de creştere a pomilor de 

păr la toate soiurile şi formele de coroană creşte. 
2. înălţimea pomilor de păr la sfîrşitul anului zece de vegetaţie variază în 

dependenţă de soi, schema de amplasare şi forma de coroană de la 2,0 pînă la 2,6 
m, iar lăţimea lor de la 1,2 pînă la 2,5 m. 

3. Asupra numărului creşterilor anuale şi lungimii lor medii acţionează în 
cea mai mare măsură soiul şi mai puţin schema de plantare şi forma de coroană. 
Lungimea medie a creşterilor anuale variază în dependenţă de soi de la 35,0 pînă la 
53,9 cm. 
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4. Asupra productivităţii pomilor de păr de pe o unitate de suprafaţă în cea 
mai mare măsură acţionează densitatea pomilor în rînd şi mai puţin ceilalţi factori. 

5. Din toate variantele studiate mai productivi au fost pomii de păr conduşi 
după coroana deschisă sub formă de „V" cu 4 şarpante amplasaţi pe schema de 
plantare 6,0×2,0 m. Roadă în această variantă este de 1,56-2,0 ori mai mare ca la 
martor – palmeta liber aplatizată plantată după schema 5,0×4,0 m. 
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SUPRAFAŢA FOLIARĂ A POMILOR DE MĂR ÎN PLANTAŢIA 
SUPERINTENSIVĂ ÎN FUNCŢIE DE SOI ŞI STRUCTURĂ 

 
POPA SERGIU 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract. The experiment was conducted at the experimental orchard in 

SDE “Criuleni”, from 2004 to 2006. Apple trees of the cultivar Generos and 
Florina on dwarfing M9 rootstock were planted 4.5x1 m. Trees were trained 
different form of crown. 

Key word: orchard, apple trees, cultivar, rootstock, crown.  
 
Crearea unor structuri noi ale plantaţiei, ce urmează să formeze chiar în 

primii ani după plantare o suprafaţă foliară ce va asigura cât mai din plin asimilarea 
radiaţiei solare, este unul din factorii determinativi de sporire a productivităţii 
plantaţiei de mere. 

Pentru a analiza care este influenţa structurii plantaţiei şi a soiului asupra 
dezvoltării suprafeţei foliare a fost fondată o experienţă în care au fost plantaţi în 
primăvara anului 2004 pomi de un an de soiurile Generos şi Florina altoite pe 
portaltoiul M9 şi conduşi după diferite forme de coroană: fus ameliorat, palmeta 
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liber aplatizată, Tatura şi Ypsilon dublu. Aceste forme de coroană formează o 
structură a coronamentului plantaţiei în două planuri oblice. 

Suprafaţa foliară în primul an de vegetaţie a plantaţiei calculată la un pom 
variază semnificativ în funcţie de soi şi mai puţin de forma coroanei. Indiferent de 
forma coroanei suprafaţa foliară la un pom la soiul Florina a fost mai mare decât la 
pomii soiului Generos. Astfel la forma de coroană palmeta liber aplatizată, 
înclinată la 800 faţă de nivelul solului, s-a înregistrat o valoare de 0,21 m2/pom, 
fiind mai mare de 1,3 ori pentru soiul Florina faţă de soiul Generos la care s-a 
înregistrat 0,16 m2/pom.  

In anul doi şi trei de vegetaţie a plantaţiei, suprafaţa foliară a fost influ-
enţată cât de soi atât şi de forma de coroană. Influenţa soiului a fost evidenţiată 
diferit. Pentru formele de coroană fus ameliorat şi palmeta liber aplatizată în anul 
trei de vegetaţie la soiul Florina au fost înregistrate următoarele valori - 1,59 
m2/pom şi respectiv 1,53 m2/pom, la soiul Generos valorile au fost mai mici - 1,46 
m2/pom şi respectiv 1,32 m2/pom. Pentru formele de coroană Tatura şi Ypsilon 
dublu valorile maxime au fost înregistrate la soiul Generos. Indiferent de soi cele 
mai mari valori s-au înregistrat la forma de coroană fus ameliorat, iar cele mai mici 
valori ale acestui indice - la forma de coroană Ypsilon dublu. Astfel la fusul 
ameliorat suprafaţa foliară a fost mai mare de 1,9 ori decât la Ypsilon dublu pentru 
soiul Florina. La soiul Generos tot la aceleaşi forme de coroană suprafaţa foliară a 
fost de 1,3 ori mai mare.  

Aportul principal în prima vegetaţie îi revine formelor de coroană iar în 
anul doi şi trei de vegetaţie soiului.  

 
 

VALORIFICAREA SUPRAFEŢEI DE NUTRIŢIE ÎN PLANTAŢIA 
SUPERINTENSIVĂ DE MĂR CU CORONAMENTUL ÎN DOUĂ 

PLANURI OBLICE  
 

POPA SERGIU 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. In the spring of 2004, one-year-old scab-resistant apple cultivars grafted 

on dwarfing M.9 rootstock were planted in the SDE “Criuleni” in central Republic of 
Moldova. Apple trees of the cultivar Generos and Florina were trained different form of 
crown in two-oblic-position (“V” system).  

Key word: apple orchard, variety, “V” system, cultivar, crown.  
 
Plantaţiile pomicole valorifică destul de încet spaţiul de nutriţie. Nivelul de 

acoperire al solului cu proiecţia ansamblului vegetativ sau valorificarea suprafeţei 
de nutriţie în plantaţiile pomicole tinere este destul de joasă. În rezultat pomii tineri 
nu captează suficient radiaţia solară. În acest context desăvârşirea structurii 
plantaţiei pomicole trebuie să fie orientată la valorificarea cât mai rapidă de către 
plantaţie a spaţiului de nutriţie chiar din primii ani de vegetaţie. Astfel în primăvara 
anului 2004 a fost plantată o experienţă cu pomi de un an (vergi) de soiul Generos 
şi Florina altoite pe portaltoiul M9 şi conduse după: fus subţire ameliorat, palmetă 
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liber aplatizată şi Tatura. Pomii au fost plantaţi oblic formând o structură în formă 
de „V”. Ca martor a fost fusul subţire ameliorat condus vertical. 

După analiza datelor experimentale obţinute în anul trei de vegetaţie am 
constatat că valorificarea suprafeţei de nutriţie la o unitate de suprafaţă variază 
semnificativ faţă de structura plantaţiei, soi şi faţă de forma de coroană. Cele mai 
mari valori a obţinut structura plantaţiei în formă de „V” cu formele de coroană fus 
subţire ameliorat şi palmeta liber aplatizată, ele fiind pentru soiul Generos de 50% 
şi respectiv 49% şi pentru soiul Florina 53% la ambele forme de coroană. La 
martor unde coronamentul este într-un plan vertical, suprafaţa de nutriţie 
valorificată de coroană a fost mai mică şi a constituit la soiul Generos 27% iar la 
soiul Florina 29%. La forma de coroană Tatura nivelul de acoperire al solului a fost 
cel mai mic şi constituie în jurul la 24% pentru ambele soiuri. Aceasta se 
argumentează prin faptul că în primii ani de vegetaţie, conform cerinţelor 
constructive ale coroanei, forma respectivă necesită tăieri severe. 

În concluzie putem spune că structura coronamentului în două planuri 
oblice condusă după fus subţire ameliorat şi palmeta liber aplatizată a obţinut valori 
maxime de valorificare a suprafeţei de nutriţie şi este superioară structurii într-un 
plan vertical.      

 
 

EFECTUL SISTEMEI DE TĂIERE ASUPRA CREŞTERII ŞI 
FRUCTIFICĂRII MĂRULUI 

 
ŞAGANEAN RADU 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova  
 
Abstract. Apple trees of 4 varietys (Pinova, King Ionagold, Cempion, Gala Must) 

grafted on M9 rootstock were planted in 2000 at a distance of 3,5 x 1.2 m to be trained as a 
slender spindle. Each variety of trees was subjected to four pruning treatments. Results 
showed, that a tree training systems influed a process of growth vegetable and the yield too. 
In 2006 higest yield was obtained at the varietes: Gala Must - 15,9 kg/tree, King Ionagold - 
14,7 kg/tree, Pinova - 14,5 kg/tree and Cempion – 14,2 kg/tree. 

Key words: apple, slender spindle, growth, yield, pruning.                               
 

INTRODUCERE 
Ideea perfecţionării tehnicii de tăiere a pomilor în vederea reglării proce-

selor de creştere şi fructificare a pomilor fructiferi a interesat pomicultorii încă de 
prin secolul XVII. Era vorba de stabilirea unei structuri puternice pe care ramurile 
fructifere să fie menţinute printr-o tăiere simplă, an de an. Aceste principii continuă 
să stea la baza sistemelor de tăiere actuale. Cercetările efectuate în acest domeniu 
au arătat că este posibil de a dezvolta tehnici noi de tăiere, bazîndune pe  cunoştinţe 
profunde a tipului de creştere, de ramificare şi de fructificare a diferitor soiuri de 
măr (V. Balan et al., 2001; P. Lauri, 1999).  

Speciile fructifere necesită să fie supuse tăierii reieşind din următoarele 
consecinţe: 

- asigură dezvoltarea coroanei în volum pe parcursul fazei juvenile;  
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- îmbunătăţeşte pătrunderea luminii în pom în faza productivă; 
- menţine pomul într–o stare sanitară bună (H. Wustenberghs, 1997). 
Tăierea se bazează pe  reîntinerirea  lemnului de rod şi pe menţinerea lui cît 

mai aproape de axul central şi de şarpante. Lipsa tăierilor contribuie la obţinerea  
coroanelor rău formate fapt ce influenţează calitatea roadei şi epuizarea fiziologică 
timpurie a pomilor (M. Licznar-Malanczuk, 2006; T. Deckers, 1997).  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţă a fost iniţiată în 2004 în livada societăţii “Alfa-Nistru” S.A., 
comuna Ruslanovca, raionul Soroca. Cercetările au fost efectuate la 4 soiuri de 
măr: (Pinova, King Ionagold, Cempion, Gala Must) altoite pe portaltoiul M9. 
Livada a fost înfiinţată în anul 2000 cu pomi de 2 ani cu distanţă de plantare de 3,5 
x 1,2 m (2380 pomi / ha). Forma de coroană după care sunt conduşi pomii -  fus 
subţire. Unităţile experimentale au fost constituite din pomi aleşi cît se poate de 
omogen în cea ce priveşte dezvoltarea lor. Experienţa este organizată în 4 repetiţii a 
câte 8 pomi fiecare şi cuprinde următoarele sisteme de tăiere: 

V1 – (martor) tăierea pomilor în conformitate cu recomandările în vigoare. 
V2 – eliminarea ramurilor în vârstă de 3 ani prin tăierea la cep, la inelul de 

creştere, la                                                                         ramură tânără laterală. 
V3 – eliminarea ramurilor în vârstă de 4 ani prin tăierea la cep, la inelul de 

creştere, la ramură tânără laterală. 
V4 – pe axul central suprimarea ramurilor în vârstă de 3-4 ani se execută 

tangent pe bisectrisa unghiului format dintre axul central şi axul ramurii tăiate. 
 

REZULTATE  ŞI DISCUŢII 
Creşterea lăstarilor este unul din cei mai sensibili şi reprezentativi 

indicatori ai stării fiziologice a pomilor, reacţiei lor la condiţiile  mediului şi 
procedeelor tehnologice aplicate. În anul 5 (2005) de la plantare, când pomii au 
intrat în perioada de plină fructificare şi au avut recoltă înaltă de fructe (44 t/ha), 
lungimea medie a ramurilor anuale s-a redus până la 23-31 cm la soiul Pinova; 29-
32 cm la soiul King Ionagold; 25-27 cm la soiul Cempion şi 34-39 cm la soiul Gala 
Must. În anul 2006, când încărcătura cu fructe a fost mai mică, lungimea medie a 
ramurilor s-a mărit respectiv pe soiuri până la 31-40 cm la soiul Pinova; 31-33 cm 
la King Ionagold; 30-33 cm  la soiul Cempion şi 31-40 cm la soiul Gala Must. În 
cadrul fiecărei variante, acest indice diferă semnificativ în funcţie de sistemul de 
tăiere a pomilor şi de soi. Valorile maxime au fost atinse în anul 2006  la soiul 
Pinova în varianta 2 (40 cm) cu eliminarea ramurilor în vârstă de 3 ani prin tăierea 
la cep, la inelul de creştere, la ramură tânără laterală. Soiul Gala Must sa evidenţiat 
în varianta 3 (40 cm) cu eliminarea ramurilor în vârstă de 4 ani prin tăierea la cep, 
la inelul de creştere, la ramură tânără laterală. Celelalte două soiuri au înregistrat o 
valoare maximă a lungimii medii (33 cm) în variantele 1; 2; 4 pentru soiul King 
Ionagold şi respectiv în varianta 3 pentru pomii soiului Cempion. 

Analizând valorile lungimii însumate a ramurilor observăm o legitate direct 
proporţională lungimii medii a ramurilor. În anul precedent (2006) lungimea 
însumată a ramurilor  anuale la pomii soiurilor cercetate s-a redus comparativ la 
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anul 2005 până la 12,3-13,5 m/pom la soiul Pinova; 13,4-15,9 m/pom la soil King 
Ionagold; 11,5-12,4 m/pom la soil Cempion şi 15,6-17,0 la soiul Gala Must. 
Lungimea însumată fiind maximă în varianta 2 cu eliminarea ramurilor în vârstă de 
3 ani prin tăierea la cep, la inelul de creştere, la ramură tânără laterală la soirile: 
Pinova-13,5 m/pom; Cempion - 12,4 m/pom şi Gala Must - 17,0 m/pom. Pomii 
soiului King Ionagold (15,9 m/pom) - în varianta 3 cu eliminarea ramurilor în 
vârstă de 4 ani prin tăierea la cep, la inelul de creştere, la ramură tânără laterală. 

Tabelul 1 
Lungimea medie şi însumată a ramurilor, suprafaţa foliară, productivitatea 

în funcţie de sistema de tăiere în uscat 
Portaltoiul M9, distanţa de plantare, 3,5x1,2m, forma coroanei, fus subţire. 

S.A.”Alfa-Nistru”, 2005 - 2006 
Lungimea medie Lungimea 

însumată Suprafaţa foliară Producţia  de 
fructe 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Sistema de 

tăiere 
cm cm m m m2/ pom m2/ pom kg /pom kg /pom 

Pinova 
V 1 
V 2 
V 3 
V 4 

DL 0,05% 

31 
24 
28 
23 

9,11 

31 
40 
32 
32 

3.11 

15,6 
14,6 
14,0 
16,0 
2,43 

12,8 
13,5 
12,3 
13,2 
1.22 

4,0 
4,5 
4,6 
5,1 

1,37 

4,9 
5,7 
5,6 
5,3 

0.76 

16,4 
17,2 
15,7 
18,2 
5,08 

12,6 
13,5 
14,2 
14,5 
0.85 

King Ionagold 
V 1 
V 2 
V 3 
V 4 

DL 0,05% 

34 
31 
29 
31 

8,95 

33 
33 
31 
33 

3.01 

16,8 
17,4 
17,7 
16,7 
3,73 

13,4 
15,1 
15,9 
14,6 
0.99 

4,0 
4,0 
4,2 
4,0 

1,54 

5,5 
5,6 
5,2 
5,4 

0.84 

17,2 
18,3 
17,8 
16,8 
2,63 

13,0 
14,7 
13,0 
15,5 
0.94 

Cempion 
V 1 
V 2 
V 3 
V 4 

DL 0,05% 

25 
25 
27 
27 

5,24 

30 
30 
33 
31 

3.31 

13,3 
13,4 
12,8 
12,6 
3,53 

12,4 
11,5 
11,9 
12,0 
0.82 

3,7 
4,0 
3,5 
3,5 

1,36 

5,2 
5,4 
5,4 
5,5 

1.09 

17,5 
15,5 
14,8 
17,3 
2,24 

12,6 
13,4 
13,0 
14,2 
0.88 

Gala Must 
V 1 
V 2 
V 3 
V 4 

DL 0,5% 

35 
35 
39 
34 

7,15 

31 
35 
40 
35 

3.87 

20,0 
20,0 
19,0 
21,1 
4,30 

15,6 
17,0 
15,9 
16,0 
1.17 

4,5 
4,6 
4,3 
4,4 

1,12 

6,0 
5,6 
5,9 
5,9 

1.04 

17,3 
17,1 
18,7 
16,1 
5,43 

13,8 
14,0 
15,9 
13,4 
1.02 

 
Suprafaţa foliară a crescut concomitent cu avansarea pomilor în vârstă, 

atingând către sfârşitul vegetaţiei (2006) suprafaţa foliară de 4,9-5,7 m2/pom la 
soiul Pinova; 5,2-5,6 m2/pom la soiul King Ionagold; 5,2-5,5 m2/pom la soiul 
Cempion şi 5,6-6,0 m2/pom la soiul Gala Must. 

Producţia de fructe variază de la an la an atât la nivel de pom cît şi la o 
unitate de suprafaţă. În anul 2006 masa fructelor formate pe un pom scade la toate 
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soiurile în mediu cu circa 20 % faţă de anul 2005. Producţia de fructe la nivel de 
pom sa evidenţiat la soiurile Pinova în variantele 3 şi 4 (14,5-14,2 kg/pom) şi soiul 
Gala Must în varianta 3 (16,1 kg/pom) cu eliminarea ramurilor în vârstă de 4 ani 
prin tăierea la cep, la inelul de creştere, la ramură tânără laterală. Soiurile King 
Ionagold (15,6 kg/pom) şi Cempion (14,2 kg/pom) au înregistrat o productivitate 
mai redusă ca anul precedent dar care sa evidenţiat în varianta 4 unde suprimarea 
ramurilor în vârstă de 3-4 ani se execută  pe axul central tangent pe bisectrisa 
unghiului format dintre axul central şi axul ramurii tăiate. 

 
CONCLUZII 

Generalizând datele despre creşterea lăstarilor, suprafaţa foliară, producţia 
de fructe, putem constata că în 2006 se observă o tendinţă de micşorare a lungimii 
însumate a ramurilor şi a producţiei de fructe, dar în acelaşi timp lungimea medie a 
ramurilor creşte până la 40 cm la pomii soiului Pinova (V 2) şi Gala Must (V 3). 
Suprafaţa foliară este într-o constantă creştere faţă de 2005 cu 0,8 m2/pom la soiul 
Pinova; 1,4 m2/pom la soiul King Ionagold; 1,7 m2/pom la soiul Cempion şi 1,4 
m2/pom la soiul Gala Must. Astfel, putem afirma că pomii au manifestat o creştere 
moderată, caracteristică potenţialului de producţie al soiurilor şi sistemului de 
tăiere. Aceşti indicatori pot fi apreciaţi ca satisfăcători pentru livezile intensive de 
măr cu pomii altoiţi pe  portaltoiul pitic M9. 
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DINAMICA CREŞTERII LĂSTARILOR ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA 

RAMURII BIENALE LA SOIUL PINOVA 
  

ŞAGANEAN RADU 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. This work aims to focus on growth dynamic of the shoots of apple trees, 

cv. Pinova in dependence of branch position. The shoots of Pinova variety on vertical 
branch grew stronger (46 cm) than on horizontal and oblic position. The growth of shoots 
for all 3 positions were most efficient till 10.05 – vertical and oblic position and 20.06 –
horizontal branch position. 

Key words: apple tree, growth, variety, position.  
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INTRODUCERE 
Poziţia ramurii poartă un caracter ereditar şi este determinată de 

proprietatea ramurilor de a se orienta către sursa de lumină. Poziţia ramurii 
influenţează procesele de creştere şi rodire. Un lăstar creşte cu atât mai viguros, cu 
cît este amplasat mai spre verticală (J. Crabbé, 1995; Gh.Cimpoieş, 2000). 

Ramurile verticale au cea mai mică excitabilitate a mugurilor şi cea mai 
joasă capacitate de lăstărire. La ramurile oblice, comparativ cu cele verticale, creşte 
excitabilitatea mugurilor şi capacitatea de lăstărire şi se micşorează lungimea 
individuală a lăstarilor, însă numărul lor este mai mare. La ramurile orientate 
orizontal excitabilitatea mugurilor şi capacitatea de lăstărire sînt foarte mari 
(Gh.Cimpoieş, 2000; V. Planchon, 2002). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Dinamica creşterii lăstarilor a fost realizată la patru soiuri de măr (Pinova, 
King Ionagold, Cempion şi Gala Must) în livada societăţii „Alfa-Nistru” S.A. 
comuna Ruslanovca, raionul Soroca. Această livadă a fost plantată în anul 2000, cu 
pomi în vârstă de 2 ani altoiţi pe portaltoiul M9. Distanţa de plantare 3.5 x 1.2 m 
(2380 pomi / ha). Datele prezentate în acest articol se referă la pomii de soiul 
Pinova conduşi după forma de coroană fus subţire. Ramurile cercetate au fost 
selectate la înălţimea de 1,5 m  şi amplasate radial în coroană. Măsurările au fost 
executate pe parcursul lunilor mai-iulie la fiecare 10 zile. Scopul cercetărilor a fost 
de a studia influenţa poziţiei ramurii asupra dinamicii de creştere a lăstarilor. 
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Fig. 1. Dinamica creşterii lăstarilor în funcţie de poziţia ramurii bienale 
la soiul Pinova 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Direcţia de creştere a ramurilor influenţează creşterea şi rodirea lor (Gh. 

Cimpoieş, 2002). Dinamica de creştere a lăstarilor pe ramurile bienale (Fig. 1) cu 
poziţie orizontală sa manifestat printr-o creştere constantă pe parcursul lunii mai 
până în decada II.06. În această perioadă lungimea însumată a lăstarilor a crescut 
de la 22 cm (I d. 05) până la 33 cm (II d. 06).  

Lăstarii de pe ramurile bienale cu poziţie oblică şi verticală au înregistrat 
valori maxime de asemenea ca şi lăstarii de pe ramuri orizontale în luna mai şi sa 
oprit în creştere în decada I. 06. Lungimea însumată a lăstarilor pe ramuri bienale 
oblice şi verticale a evoluat din I d. 05 până în I d. 06 cu circa 12 cm. Deci, 
cunoscând influenţa direcţiei de creştere a ramurilor bienale asupra creşterii 
lăstarilor, pomicultorul poate folosi această însuşire la formarea coroanelor. 

 
CONCLUZII 

Creşterea lăstarilor în lungime se manifestă până în decada I. 06. în cazul 
ramurilor oblice (24-36 cm) şi verticale (34-46 cm), iar la ramurile orizontale până 
în decada a II. 06 (22-33 cm). Lungimea însumată a lăstarilor a fost maximă la 
lăstarii ce cresc pe ramuri cu poziţie verticală (46 cm). Pe ramurile ce cresc 
orizontal, creşterile sunt mai reduse deoarece aici predomină fructificarea. 
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SECVENŢE TEHNOLOGICE PENTRU SPORIREA  
CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII MERELOR  

 
PETRE GH., PETRE VALERIA, NEAGU IONUT-OVIDIU, ERCULESCU GH. 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, Dâmboviţa-Romania 
 
Abstract. The quality of the fruits obtained suitable to the merchantable of the size 

of  those in the trees crown it is obtained through supplementary aplication of some specific 
and technological meseasures: chemical and manual thin out of the fruits, foliare 
fertilization technological sequences which have to be part from the technology of the fruits 
production. 

Through the chemical and manual thin out of the fruits with the help of five 
treatments with foliare fertilization, the production spore (profit) was with 36%-43% biger 
at Generos sort and with 27%-40% at Florina sort. The weight of the fruits was much 
superior, exceeding the control with 8-34g at Generos sort and with 18-24g at Florina sort. 

Over 90% (procent) from the production obtained was registred at extra quality 
and at the first quality. 
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Key words:  Specific and technological sequences, chemical and manual thin out, 
foliare fertilization, quality. 

INTRODUCERE 
Producţii mari şi de calitate se obţin atunci când se aplică în optim întreaga gamă 

de măsuri tehnologice, indiferent de suprafaţa pe care o deţine fiecare pomicultor. 
Secvenţele tehnologice suplimentare care au o contribuţie semnificativă la 

creşterea cantităţii şi calităţii merelor, o reprezintă rărirea chimică şi manuală a 
fructelor, fertilizarea foliară, care din păcate se aplică sporadic sau chiar deloc, în 
livezile de măr. 

Prin integrarea şi generalizarea secvenţelor tehnologice specifice pentru 
sporirea calităţii fructelor în tehnologia de exploatare a livezilor de măr pe rod, 
creşte nivelul competitiv de valorificare, corespunzător standardelor de comercia-
lizare impuse de cerinţele pieţei şi implicit obţinerea unor venituri suplimentare 
pentru cultivatorii de mere. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Experimentarea îngrăşămintelor foliare, a produselor de rărire şi rărirea 
manuală pentru sporirea calităţii merelor, s-a efectuat la Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, în anii 2004-2006, la soiurile de măr 
Generos şi Florina, altoite pe portaltoiul MM 106. Pomii au avut vârsta de 11-13 
ani, plantaţi la distanţa de 4x3m (833 pomi/ha), forma de coroană liber aplatizată 
pe rândul de pomi. 

S-au organizat următoarele variante: 
V0 – Martor netratat;  V1 – Rărire chimică;    
V2 – Rărire manuală;  V3 – Rărire chimică + revizie manuală; 
V4 – Rărire chimică, revizie manuală, fertilizare foliară.  
Pentru fertilizarea foliară, la primele 2-3 tratamente s-a folosit produsul 

Agrofeed în doză de 1%, având în componenţă cele 3 elemente fertilizante (NPK) 
în raportul 19:19:19. La tratamentele 4 şi 5 administrate înainte de recoltarea 
fructelor, s-a utilizat produsul DELTA E (5:45:30+ME), în doză de 0,5%. 

Pentru rărirea chimică s-a folosit produsul Rarex (Amid 80 Cluj) în doză de 
0,1%, când fructele din centrul inflorescenţei au avut diametrul de 10-14mm, iar 
rărirea manuală s-a efectuat spre sfârşitul căderii fiziologice când fructele au atins 
diametrul de 16-18mm. 

Pe pomii de control la ambele soiuri de măr, Generos şi Florina, s-a 
determinat gradul de diferenţiere cu muguri de rod după efectuarea tăierilor,  gradul 
de legare a fructelor, s-a stabilit momentul de aplicare a produselor de rărire şi a 
răririi manuale, s-a înregistrat producţia şi repartizarea pe dimensiuni a fructelor 
(55-60mm, 65-70mm şi 75-80mm). 

În livadă, solul a fost menţinut înţelenit pe interval şi curat de buruieni pe 
rândul de pomi. Celelalte lucrări s-au executat conform tehnologiei specifice 
livezilor intensive de măr.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pe lângă măsurile tehnologice clasice, respectiv, lucrările solului, 
fertilizarea solului, tăierile de rodire, tratamentele fitosanitare, un rol important în 
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sporirea cantităţii şi calităţii merelor la soiurile Generos şi Florina îl au unele 
secvenţe tehnologice specifice care constau din:  

- fertilizarea foliară (cel puţin 5 tratamente cu îngrăşăminte foliare: 1 
înainte de înflorit, 2 după înflorit şi 2 înainte de recoltarea fructelor). 

- rărirea fructelor (chimică cu produsul Rarex în doză de 0,1% când 
fructele din centrul inflorescenţei  au între 10 şi 14 mm, completată cu 
rărirea manuală, când fructele din centrul inflorescenţei au atins 
diametrul 16-18mm). 

Secvenţele amintite trebuie să facă parte integrantă din tehnologia 
producerii fructelor la oricare din soiurile de mere cultivate. Toate acestea, urmate 
de respectarea celorlalte cerinţe privind recoltarea, depozitarea, condiţionarea şi 
valorificarea conduc la creşterea nivelului competitiv pe piaţă, pregătirea producţiei 
pomicole pentru integrarea în U.E.  

a) Rărirea fructelor. Potenţialul productiv al soiurilor şi nivelul producţiei, 
realizată pentru anul în curs este strâns legat de gradul de diferenţiere cu muguri de 
rod, acesta fiind determinant pentru aplicarea produselor de rărire chimică a florilor 
sau a fructelor abia formate. 

Potenţialul cu muguri de rod a fost cuprins între 43,3 şi 51,3% la soiul 
Generos şi 38,0 şi 42,8% la soiul Florina, asigurând un grad bun de înflorire  în anii 
2004-2006. 

Asupra răririi fructelor, produsul Rarex (0,1%) a acţionat diferit în funcţie 
de soi.  

La variantele rărite chimic, rărite chimic + manual, sau rărite numai 
manual, procentul de legare a fructelor la recoltare s-a situat între 8,7 şi 13,2% la 
soiul Generos şi 12,5 şi 15,4% la soiul Florina. Procentul de fructe legate la 
recoltare a fost mai mult diminuat la variantele rărite chimic şi cele rărite chimic + 
revize manuală. La varianta martor procentul de legare a fructelor la recoltare a fost 
de 16,3% la soiul Generos şi de 18,3% la soiul Florina. 

Faţă de varianta martor fără nici o intervenţie specială, la variantele care s-
a aplicat rărirea chimică, rărirea manuală, rărirea chimică + revizie manuală, sporul 
de producţie s-a situat între 36 şi 40% soiul Generos şi de 27-39% la soiul Florina.  
În aceaşi măsură a crescut şi calitatea fructelor, înregistrându-se creşteri ale 
greutăţii fructelor de la 165 la 173-192g  la soiul Generos şi  de la 142g la 160-
164g  cu  la soiul Florina (Tabelul 1). 

b) Fertilizarea foliară. Reprezintă o măsură complementară, având 
avantajul că produsele fertilizante intra mult mai repede în circuitul metabolic al 
plantei, comparativ cu fertilizarea radiculară pe care însă nu o poate înlocui. 
Îngrăşămintele foliare se aplică concomitent cu răritul chimic sau cu tratamentele 
fitosanitare evitându-se amestecul cu produse pe bază de cupru. Fertilizarea foliară 
se poate aplica în 4-6 etape în perioada de vegetaţie, având grijă ca cele care conţin 
azot să se dea în primele 2-3 tratamente imediat după înflorire.  

Pe fondul aplicării a 5 tratamente cu îngrăşăminte foliare sporul de 
producţie a fost cu 43% mai mare la soiul Generos şi cu 40% la soiul Florina. 
Greutatea fructelor a fost mult superioară depăşind martorul cu 34g la soiul 
Generos şi cu 24g la soiul Florina.  
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În toate variantele şi loturile demonstrative organizate la soiurile Generos 
şi Florina aproape întreaga cantitate de fructe înregistrată la hectar s-a încadrat la 
fructe cu diametrul peste 65mm care sunt în măsură să facă faţă presiunilor 
concurenţiale de pe piaţa românească. Un procent de 6-8% s-a înregistrat la 
categoria 55-60mm la varianta martor, fără intervenţii speciale. 

Aplicarea tuturor măsurilor agrotehnice din tehnologia de exploatare a 
livezilor de măr pe rod, inclusiv secvenţele suplimentare specifice pentru sporirea 
cantităţii şi calităţii fructelor, se realizează cu mari eforturi financiare, dar care pot 
fi recuperate şi obţinute profituri însemnate, în condiţiile unor livezi în plin 
potenţial economic cu soiuri de mare valoare comercială. 

Randamentul la  recoltarea fructelor este mai mare datorită dimensiunilor 
mai mari ale fructelor şi uniformităţii mărimii acestora, cantitatea de mere recoltată 
pe fiecare culegător creşte, astfel că la producţii egale sau mai mari, costurile la 
recoltarea merelor pot fi egale sau chiar mai mici. 

Eforturile financiare suplimentare înregistrate prin aplicarea secvenţelor 
specifice suplimentare se pot recupera şi obţine profituri însemnate ca urmare a 
sporirii calităţii merelor şi valorificării acestora la preţuri mult mai avantajoase. 
Valoarea producţiei creşte cu 13-22% la soiul Generos şi cu 13-44% la soiul 
Florina. 

CONCLUZII  
1. Pentru sporirea cantităţii şi calităţii merelor la nivelul standardelor 

române de comercializare, armonizate cu cerinţele Uniunii Europene, este necesar 
ca în tehnologia de exploatare a livezilor de măr cu soiuri rezistente şi nu numai, să 
se integreze o serie de secvenţe tehnologice specifice, suplimentare tehnologiei 
clasice, respectiv rărirea chimică şi manuală a fructelor, fertilizarea foliară. 

2. Prin rărirea chimică şi manuală a fructelor, pe fondul aplicării a 4-5 
tratamente cu îngrăşăminte foliare sporul de producţie a fost cu 43% mai mare la 
soiul Generos şi cu 40% la soiul Florina. 

3. Sporirea calităţii merelor din soiurile Generos şi Florina contribuie la 
creşterea nivelului de valorificare a merelor şi învingerea presiunilor concurenţiale 
de pe piaţa românească. 
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LUNGIMEA ÎNSUMATĂ A RAMURILOR ANUALE LA UNELE 
FORME DE COROANE DE PERSPECTIVĂ ÎN PLANTAŢIA 

SUPERINTENSIVĂ DE MĂR 
 

POPA ION 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The investigations have been undertaken at Didactic Experimental 

Station “Criuleni” of Agrarian State University of Moldova from 2004 to 2006. Apple trees 
of the cultivar Generos and Florina on dwarfing M9 rootstock were planted 4.0x1,5 m. 
Trees were trained different form of crown. 

Key word: apple trees, rootstock, cultivar, crown.  
 
Potenţialul general de creştere şi ulterior de fructificare a pomilor de măr 

este reprezentat de numărul şi lungimea ramurilor anuale integrate în lungimea 
însumată a lor. La pomii tineri cu creştere intensivă a lăstarilor, lungimea însumată 
a ramurilor anuale se măreşte succesiv în primii ani de vegetaţie de la plantare. 
Pentru a evidenţia valoarea lungimii însumate a ramurilor anuale în primăvara 
anului 2004 a fost înfiinţată o plantaţie superintensivă de măr cu pomi de un an 
(vergi) de soiurile Generos şi Florina altoite pe portaltoiul M9. Pomii au fost 
conduşi după următoarele forme de coroană: Fus subţire, Palmeta liber aplatizată, 
Tesa, Solen. 

În urma analizei datelor experimentale obţinute în toamna anului 2006, am 
constatat că lungimea însumată a ramurilor anuale variază semnificativ în funcţie 
de factorii studiaţi (soi şi forma coroanei). 

În primul rînd menţionăm că indiferent de forma coroanei lungimea 
însumată a ramurilor anuale ale pomilor din soiul Florina a fost mai mare decît la 
pomii din soiul Generos. Dacă de exemplu, la pomii din soiul Florina conduşi după 
Fus subţire lungimea însumată a ramurilor anuale a fost de 2638  m/pom, apoi 
valoarea acestui indice la pomii din soiul Generos conduşi după aceiaşi formă de 
coroană a fost de 2,7 ori mai mică şi a constituit 980 m/pom. La pomii conduşi 
după Palmetă liber aplatizată raportul dintre soiul Florina şi Generos a fost de 3,4, 
la Tesa 3,6 şi la Solen de 2,8. 

Dacă analizăm lungimea însumată a ramurilor anuale în funcţie de forma 
coroanei, constatăm că ea a depins de particularităţile constructive a ei, şi cele mai 
mari valori le-a obţinut pomii conduşi după forma de coroană unde s-au utilizat 
cele mai mici tăieri. Astfel dacă analizăm mărimea indicelui în cadrul soiului 
Florina, atunci cele mai mari valori le-a obţinut pomii conduşi după Fus subţire cu 
2638 m/pom, Tesa cu 2345 m/pom, Palmeta liber aplatizată cu 2015 m/pom şi 
Solen cu valoarea indecelui respectiv de 1508 m/pom. 

Analiza datelor experimentale ne permite să concluzionăm, că, lungimea 
însumată a ramurilor anuale creşte odată cu mărirea cantităţii de ramuri în coroană 
şi a micşorării gradului de tăiere. 
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INDICII FITOMETRICI AI POMILOR DE PERSIC ÎN SISTEMUL  
INTENSIV DE CULTURĂ 

 
ŞARBAN VASILE 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract: The experiment was conducted at the experimental orchard in SDE 

“PETRICANI”, near Chişinău, from 2004 to 2005. Peach trees of the cultivars Collins, 
Redhaven, Moldavskii Joltîi, Voliant and Veteran, on peach-frank. Trees were trained 
open- conopy.  

Key word: Peach trees, variety, conopy, orchard 
 

INTRODUCERE 
Piersicul are o capacitate mare de lăstărire anticipată, formând pe parcursul 

unei perioade de vegetaţie două-trei serii de lăstari. Odată cu intrarea pomilor pe 
rod, capacitatea pomilor de lăstărire scade. (V. Balan ş.a., 2001). 

Intre procesele de creştere şi de fructificare se stabilesc relaţii atât în ciclul 
biologic cât şi ciclul anual. Cu cât pomii cresc mai puternic şi prelungit în timp, cu 
atât întârzie fructificarea faţă de timpul oportun, caracteristic soiului. Din punct de 
vedere fiziologic lungimea medie a ramurilor anuale ne permite să apreciem nivelul 
agrotehnic în livadă. (V. Balan ş.a.,2001; I. Grosu, 2005; Gh. Cimpoieş, 2000) 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Livada experimentală a fost înfiinţată în primăvara anului 2002, ca material 
săditor s-au folosit pomii de piersic din câmpul doi al pepinierei, plantaţi pe sol 
desfundat la 50-60 cm. Sau folosit soiurile de piersic Collins, Redhaven, 
Moldavskii Joltîi, Voliant şi Veteran, altoite pe puieţi de Piersic franc. Aşezarea 
experienţei s–a făcut după metoda liniar–etajată în trei repetiţii a cîte trei pomi, 
revenind nouă pomi în variantă. În procesul formării coroanelor s-a utilizat tăierea 
de formare, tăierea de fructificare, clasică şi modernă. (V. Balan ş.a.,2001; Gh. 
Cimpoieş, 2000) 

Lungimea sumară şi medie a ramurilor anuale s–a aflat la sfîrşitul 
vegetaţiei la trei pomi model din fiecare variantă pe o jumătate din suprafaţa 
proiecţiei pomului, cu valorificarea mărimii mijlocii a ramurilor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Intrarea pe rod şi productivitatea pomilor depinde de specie, asociaţia 
soi/portaltoi, structura geometrică şi morfologică a coroanei, de aceea toate 
măsurile agrotehnice trebuie sa fie orientate spre formarea întregului ansamblu de 
ramificaţii al tulpinii şi amplasarea lor raţională în coroană, fapt ce asigură intrarea 
lor timpurie pe rod, creşterea rapidă şi obţinerea recoltelor înalte de fructe 
calitative. Aceasta se realizează atunci, când apare un raport optim între procesele 
de creştere vegetativă şi cele de fructificare, favorabil recoltelor înalte constante şi 
de calitate, numit echilibru fiziologic.( V. Balan ş.a.,2001) 

Datele referitoare la lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale, 
anticipate şi a ramurilor în vîrstă de 2 şi 3 ani, sunt redate în tabelul 1 şi 2. De 
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vigoarea şi lungimea lăstarilor depinde diferenţierea mugurilor de rod, mărimea 
recoltelor de fructe şi ritmul fructificării. 

Tabelul 1 
Influenţa soiului asupra lungimii medii a ramurelor anuale  

şi bienale la piersic, altoit pe portaltoiul Migdal.  
Vîrsta pomilor 3 ani, S.D.E. Petricani, 2004. 

Ramuri anticipate Ramuri anuale Ramuri de 2 ani  
Soiul buc/pom cm buc/pom cm buc/pom cm 

Collins 52,2 24,7 30,0 47,0 3,5 45,5 
Redhaven 37,1 32,8 24,0 52,7 4,1 34,5 

Moldavskii joltîi 46,0 29,0 24,1 52,3 4,0 39,2 
Cardinal 40,0 27,7 31,1 47,8 3,0 35,5 
Veteran 44,0 24,1 33,3 46,5 4,0 36,5 
Media 43,86 27,66 28,5 49,18 3,72 38,24 

 
Lungimea medie a ramurilor anticipate la soiurile de vigoare mare –

Redhaven, Moldavskii Joltîi în anul 2004 constituie 29,0 – 32,8 cm, iar la celelalte 
soiuri Collins şi Veteran se observă o micşorare a acestui indice pînă la 24,1 – 24,4 
cm.  

Lungimea medie a ramurilor anuale diferă în funcţie de soi şi constituie 
52,3 – 52,7 cm, la soiurile Redhaven şi Moldavskii Joltîi, cu 46,5 – 47,8 cm, la 
soiurile Collins, Cardinal şi Veteran. 

Cît priveşte lungimea medie a ramurilor de 2 ani este mai mare pentru soiul 
Collins, (45,5 cm.). 

Lungimea medie a creşterii anuale în perioada de creştere a părţilor 
vegetative depind de particularităţile biologice ale soiului. Potenţialul de creştere a 
pomilor cu vîrsta se măreşte concomitent şi intensitatea creşterii. Astfel în anul 
2005 creşterea medie a ramurilor anticipate conform particularităţilor biologice ale 
soiului a constituit de la 23,2 cm. pînă la 29,6 cm, a ramurilor anuale - 58,1 – 64,1 
cm, a ramurilor în vîrstă de 2 ani a fost de 9,3 – 14,1 cm (tab.2). 

Tabelul 2 
Influenţa soiului asupra lungimii medii a ramurilor anuale  

şi zonelor de semischelet la piersic, altoit pe portaltoiul Migdal. 
Vîrsta pomilor 4 ani, S.D.E. Petricani, 2005. 

Ramuri anticipate Ramuri anuale Ramuri de 2 ani Soiul buc/pom cm buc/pom cm buc/pom cm 
Collins 128,6 23,2 41,3 58,4 2,6 12,5 

Redhaven 130,6 23,8 37,3 60,0 2,6 9,6 
Moldavskii joltîi 112,3 29,6 35,3 64,1 2,6 14,1 

Cardinal 115,0 25,5 44,0 58,3 2,6 10,1 
Veteran 108,6 28,0 47,3 58,1 3,0 9,3 
Media 119,02 26,02 41,04 58,8 2,7 11,12 

 
Soiurile Collins, Redhaven, Moldavskii Joltîi se deosebesc printr-o creştere 

mai puternică de cît soiurile Voliant şi Veteran. Aceasta ne demonstrează că 
creşterea soiurilor luate în studiu, depinde de particularităţile lor biologice. 
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Analizînd valorile privind creşterea ramurilor, se poate de menţionat că 
potenţialul de creştere treptat se dezvoltă. Astfel la pomii în vîrstă de 4 ani, 
lungimea însumată a ramurilor anticipate constituie 3732 – 5914 cm, a ramurilor 
anuale – 3004 – 6086 cm, a ramurilor de 2 ani – 164 – 742 cm şi a ramurilor de 3 
ani – 98 – 392 cm  (tab.3). 

Tabelul 3 
Influenţa soiului asupra lungimii însumate a ramurilor la pomii de 

piersic, vîrsta pomilor 3 ani (S. D. E. „Petricani”,  2005) 

Soiul Ramuri 
anticipate Ramuri de un an Ramuri de doi 

ani 
Ramuri de trei 

ani 

Collins 5914 6086 742 98 
Redhaven 3632 4632 274 200 

Moldavskii Joltîi 5134 5256 528 392 
Cardinal 3474 3066 306 154 
Veteran 3732 3004 164 154 
Media 4377 4408 402 199 

 
La soiul Moldavskii Joltîi observăm valori maxime deoarece acest soi este 

de vigoare mare, lungimea însumată a ramurilor anticipate este de 5134 cm, pentru 
ramurile de un an – 5256 cm, iar pentru ramurile multianuale - 528 cm pentru 
ramurile de 2 ani şi 392 cm pentru ramurile de 3 ani. 

Rezultatele obţinute dovedesc că lungimea însumată a ramurilor de 
semischelet la soiurile luate în studiu diferă în funcţie de vigoarea de creştere a 
soiului. Prin urmare, valori maxime a creşterii s-au înregistrat la soiurile de vigoare 
mare cum ar fi Collins Redhaven şi Moldavskii Joltîi, iar  indici mai mici s-au 
înregistrat la soiurile Cardinal şi Veteran. 

 
CONCLUZII 

Numărul de ramuri anticipate, anuale şi în vîrsta de 2 şi 3 ani, lungimea 
medie şi însumată a ramurilor de semischelet diferă în funcţie de particularităţile 
biologice ale soiului. Numărul maxim de ramuri se întîlneşte la soiurile cu vigoarea 
de creştere mare - Redhaven, Moldavskii Joltîi  şi Collins şi un număr de ramuri 
mai mic la soiurile cu vigoare de creştere mijlocie - Cardinal şi Veteran. 
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METODE DE PROTEJARE A CULTURII CĂPŞUNULUI ÎN 
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Cultura protejata a căpşunului în ţările dezvoltate se practică sub adăposturi 

temporare sau permanente, fără căldură artificială, cum sunt tunele din folie de 
plastic, serele solar, clopoţele de sticlă etc. În condiţiile de climă ale ţării noastre, 
adăposturile temporare se instalează peste cultura în ultima decadă a lunii februarie 
si în prima decadă a lunii martie. Temperaturile scăzute in perioada înfloritului pot 
anula avantajele pe care le asigură protejarea sub adăpost a culturii. 

Vom expune succint metode de cultură protejată a căpşunului utilizate în  
SUA, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franţa, Italia, etc. Aceste metode de cultură 
protejată şi forţată  se studiază în condiţiile republicii din anul 2005. 

 
CULTURA SUB TUNELE DE PLASTIC 

Tunelul simplu este accesibil de construit, si de asemenea, se utilizează 
materiale ieftine. Are o lăţime de 50-60 cm, scheletul de susţinere este format din 
nuiele sau sîrma groasă. Acestea se înfig în pămînt la o distanţă pe rînd de 1 m. 
Pentru acoperire se utilizează folie de polietilenă cu lăţimea de  1,5 m. În astfel de 
tunele aerisirea se efectuează  la început prin descoperirea tunelului la capete, iar 
apoi prin ridicarea foliei în orele de dimineaţă după ridicarea temperaturii aerului. 
Una din marginile foliei care acoperă tunelul ramîne fixată în sol permanent, iar 
cealaltă va fi lăsată mobilă pentru închiderea-deschidera tunelului.  

Tunelul dublu este constituit din două tunele simple alăturate şi  acoperite 
la rîndul lor cu un alt tunel mai larg. Fiecare din cele două tunele simple interioare 
acoperă cîte 4 rînduri de căpşun, distanţate la 30-35 cm. Între tunele simple 
interioare se lasă cîte o potecă cu lăţimea de 60-70 cm. Prin dubla acoperire cu 
folia se asigură o temperatură mai ridicată, care grăbeşte coacerea fructelor cu 10-
15 zile, faţă de tunelele simple (20-30 zile avans faţă de cultura neprotejată). 

O altă posibilitate este acoperirea adăposturilor (tunelelor) cu folie de 
polietilenă perforată care permite o aerisire permanentă. În aceste adăposturi 
temperaturile maxime sunt cu 2-5 °C mai reduse  decît în cele cu folie neperforată, 
iar temperaturile minime cu 1-1,5 °C mai ridicate decît cele exterioare. Nu există 
diferenţe între cele două tipuri de adăposturi (cu folie perforata sau nu) în ceea ce 
priveşte producţia de fructe la hectar. 

 
CULTURA ÎN SERE-SOLAR 

Serele solar sunt construcţii permanente cu o durată de exploatare de 5-10 
ani, la care se înlocuieşte doar folia din plastic. Serele solar oferă condiţii mai 
favorabile pentru creşterea plantelor şi fructelor si maturarea căpşunilor permiţînd 
o anticipare a coacerii cu pînă la 20-30 de zile faţă de adăposturile temporare. De 
regulă, în serele solar se practică cultura anuală a căpşunului, iar lucrările 
agrotehnice aplicate sunt în majoritate similare  cu cele aplicate în tunelele din 
plastic. 
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CULTURA CĂPŞUNULUI ÎN SERE 
Căpşunul se pretează foarte bine la cultura forţată în sere de sticlă, 

maturarea fructelor fiind anticipată cu 50-60 de zile faţă de cultura în cîmp deschis, 
în unele cazuri şi mai mult. Pentru a avea o cultură reuşită este necesar ca stolonii 
ce vor fi transplantaţi din cîmp în seră să fie bine dezvoltaţi, cu cel puţin 3-5 
ramificaţii anuale purtătoare de muguri roditori. Înainte de plantarea stolonilor în 
seră se recomandă o fortificare a acestora. Se practică 3 metode de fortificare a 
plantelor în cîmp: repicarea timpurie a stolonilor de pe planta mamă, utilizarea de 
stoloni refrigeraţi, folosirea stolonilor crescuţi pe ghivece sau pe cuiburi nutritive. 

 Repicarea stolonilor detaşaţi de planta mamă se efectuează  în perioada 1 
septembrie - 1 octombrie a anului premergător plantării în seră, la distanţa la 25 
cm. În această perioadă de timp se aplică 3-4 fertilizări şi se efectuează tratamente 
fitosanitare. 

Stolonii refrigeraţi se plantează în cîmp la începutul lunii iunie la distanţa 
de 25 cm. 

Stolonii plantaţi în cuiburi din turba, în cuiburi nutritive sau în ghivece se 
menţin pînă toamna pe teren deschis. Ei se uda zilnic prin aspersiune şi se 
fertilizează de 4 ori cu îngrăşăminte complexe. Plantele din ghivece transplantîndu-
se cu pămîntul din jurul lor au rădăcinile intacte si nu stagnează din creştere după 
ce au fost replantate. Plantarea stolonilor în seră se face la sfîrşitul lui noiembrie, 
cînd plantele se află în repaus şi au trecut printr-o perioadă răcoroasă. Înainte de 
plantare, solul din seră se fertilizează cu 30-40 t gunoi de grajd bine descompus, 
100-200 kg azotat de amoniu, 300-500 kg superfosfat, 200-300 kg fosfat de 
potasiu, 300 kg sulfat de magneziu, toate aceste cantităţi la un hectar. După 
fertilizare, pămîntul se mobilizează cu sapa rotativa şi se dezinfectează prin 
injectare de aburi supraîncălziţi. 

După dezinfecţia termică urmează mărunţirea şi nivelarea terenului. Pe o 
travee de seră se plantează două benzi a 4 rînduri de căpşuni. Între benzi se lasă o 
potecă de 60-70 cm, între rîndurile din bandă cate 30 cm, iar între plante pe rînd 20 
cm. După plantare, circa o lună de zile se menţine o temperatură scăzută de maxim 
+5 °C, pentru ca partea aeriană a plantelor să nu pornească în creştere înaintea 
sistemului radicular, apoi temperatura se ridica progresiv în medie cu 1 °C pe zi, 
pînă la 15-18 °C, iar cînd apar primele fructe se ridica la 22-24 °C ziua, si 14-16 °C 
noaptea. Această diferenţă de temperatură între zi şi noapte are un rol important 
asupra înfloritului, fecundării şi dezvoltării fructelor. Solul este necesar să se 
menţină la 70-75% umiditate din capacitatea de reţinere a apei în cîmp. Umiditatea 
atmosferică ajunge dimineaţa la 90-100 umiditate relativă, datorită transpiraţiei 
plantelor din cursul nopţii, dar în cursul zilei, prin aerisire, ea coboară la 65%. Se 
recomandă evitarea creării unei atmosfere prea umede care stînjeneşte polenizarea 
şi favorizează apariţia patogenilor. 

O bună aerisire contribuie la obţinerea unor plante mai robuste. Aerisirea 
trebuie să se facă mai ales în perioada înfloritului, în orele prea calde din zi. Nu se 
aeriseşte în zile friguroase sau cu vînturi puternice. Factorul lumina este foarte 
important pentru cultura forţată, impunîndu-se iluminatul suplimentar cu becuri 
normale cu filament, care sunt de preferat tuburilor cu neon. Iluminatul suplimentar 
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se începe cînd stolonii pornesc în vegetaţie şi durează timp de 40 de nopţi alternînd 
o pătrime oră lumina cu 3 pătrimi ore întuneric. Becurile de iluminat sunt instalate 
cat mai sus, amplasate la distanţă de 6 m pe lungimea fiecărei travee. 

În perioada înfloritului căpşunilor este necesară o intensitate de 13000-
15000 lucşi. Pentru polenizarea florilor se folosesc albinele asigurînd un stup la 
800-1000 m2 în cultura de căpşuni. În lipsa acestei posibilităţi se recurge la 
polenizarea artificială, utilizînd un jet de aer. După posibilităţi, în perioada 
înfloritului căpşunii sunt suplimentaţi hormonal cu gibereline aplicate prin stropire. 
Pentru a obţine căpşuni chiar înainte de ianuarie, se transplantează stolonii în 
ghivece la mijlocul lunii iulie, pînă în 15 octombrie plantele sunt ţinute în cîmp, iar 
după aceea se introduc în seră unde se asigură lumina suplimentară de 270W timp 
de 6-22 ore zilnic. 

CULTURA CĂPŞUNULUI ÎN RĂSADNIŢE 
Răsadniţele cu încălzire tehnică se utilizează pentru forţarea căpşunului. În 

aceste răsadniţe amestecul de pămînt este următorul: 2 părţi pămînt de ţărînă, o 
parte mraniţă, o parte nisip, plus următoarele îngrăşăminte: 15 g azotat de amoniu, 
35 g superfosfat, 10 g sare potasica la 15 kg amestec de pămînt. 

Se folosesc stoloni care se repică în iunie-iulie în răsadniţe reci sau de 
cîmp, pe straturi special amenajate în vederea fortificării. În luna ianuarie, stolonii 
sunt transplantaţi în răsadniţe cu încălzire tehnică pentru forţare. Se plantează 8-9 
plante pe metru pătrat de răsadniţă. Încălzirea se începe la mijlocul lunii ianuarie şi 
durează două luni şi jumătate. Temperatura din răsadniţă se menţine la 15-20 °C. 
Fructele se maturează în a doua jumătate a lunii martie şi durează pînă în ultima 
decada a lunii aprilie. Producţia obţinută variază în funcţie de soi de la 1 la 4 kg 
fructe pe metru pătrat. 
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Abstract. The author presents, with competence and passion, a research from the 

agrobiologic and economic points of view with regard to a range of  17 varieties of black 
currant, cultivated at present in the Republic of Moldavia, in order to generalise in 
production the best ones. 
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INTRODUCERE 
Coacăzul negru este o cultură foarte apreciată pentru valoarea alimentară 

şi terapeutică a fructelor. Acestea conţin cantităţi mari de vitamina C şi  substanţe 
biologice active, cu efect terapeutic pentru organismul uman. 

Soiurile mai vechi, avînd o productivitate joasă şi fiind atacate de boli şi 
dăunători au limitat răspîndirea largă a acestei specii, atît fostele gospodării 
agricole cît şi pe loturile individuale. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Reabilitarea  coacăzului negru, precum şi extinderea plantaţiilor necesită 
înmulţirea şi răspîndirea rapidă a soiurilor valoroase de înaltă productivitate. În 
acest scop au fost studiate 75 de soiuri. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În condiţiile Republicii Moldova la soiurile de coacăz negru studiate 
mugurii se desfac la începutul lunii martie – jumătatea a doua a lunii aprilie. În 
funcţie de particularităţile primăverii termenul obişnuit de înflorire a coacăzului 
negru are loc în perioada 15-27 aprilie şi se prelungeşte 16-20 zile. Sfîrşitul 
înfloririi, de obicei, coincide cu prima decadă a lunii mai. 

Cercetările efectuate denotă că fructele la coacăzul negru prind a se  matura 
începînd cu decada a doua a lunii iunie, faza încheindu-se, în funcţie de condiţiile 
climatice a primăveri, în prima decadă a lunii iulie.  

Suma temperaturilor necesare pentru începerea coacerii fructelor la soiurile 
timpurii oscilează între 310 şi 3200C, iar la cele tîrzii 410-4400C.  

Cele mai devreme (13-15 iunie) se coc fructele la soiurile Golubka, 
Seianeţ Golubki, Dikovinka, Cernoglazaia. În termene semitimpurii se coc fructele 
la soiurile Minai Şmîriov, Leskoviţa, Belorusskaia sladkaia, Blec revat, Pamiati 
Juckova, Kosmiceskaia, Katiuşa. Dintre soiurile cu epoca tîrzie de coacere s-au 
evidenţiat Zagadka, Ojebun şi Detskoseliskaia. 

Deosebirile dintre termenele de maturare a fructelor la soiurile timpurii şi 
cele tîrzii pot constitui 10-12 zile. Fructele de coacăz negru la majoritatea soiurilor 
se coc toate odată, putînd fi recoltate într-o singură repriză. 



 266 

Coacăzul negru este o cultură precoce, care întră timpuriu pe rod. În cadrul 
experienţelor efectuate, o parte din soiurile plantate în anul următor au dat recolte 
de 0,2-0,3 t/ha, iar în al treilea an – cîte 1,95-2,5 t/ha. 

Odată cu vîrsta şi întrarea lor în perioada de fructificare deplină, sporesc nu 
numai recoltele la unitatea de suprafaţă, dar se evidenţiază şi deosebirile  dintre 
soiuri în ceea ce priveşte acest indice. 

Tabelul 1 
Productivitatea şi eficienţa economică a producerii fructelor de coacăz negru  

(cîmpul experimental al I.C.P., media pe anii 1995-2006) 
Producţia medie  

Soiuri 
 t/ha În %faţă de 

martor 

Masa medie a 
unui fruct 

Beneficiul  
la 1 t, lei 

Rentabilitatea, 
% 

Timpurii      
Golubka 2,95 100,0 0,62 402,0 11,2 
Seianeţ Golubki 3,55 120,3 0,95 938,6 30,7 
Krupnaia Zotovoi 2,80 93,9 0,90 232,1 6,2 
Dikovinka 3,96 134,0 0,95 1211,9 43,5 
Cernoglazaia 4,85 164,4 0,98 1645,8 98,9 
DL005 0,13     
Semitimpurii      
Minai Şmîriov 4,75 100,0 0,75 1605,3 67,0 
Leskoviţa 4,60 96,8 0,70 1540,9 62,7 
Beloruskaia sladkaia 4,70 98,9 0,70 1584,2 65,6 
Blec revat 4,45 93,7 0,65 1472,4 58,3 
Pamiati Juckova 4,50 94,8 0,60 1495,6 59,7 
Kosmiceskaia 4,72 99,4 0,70 1592,6 66,2 
Leningradskii 
velican 4,27 89,8 0,70 1383,6 52,9 

Katiuşa 4,65 97,8 0,65 1562,8 64,1 
Tîrzii      
Zagadka 4,95 104,2 0,85 1684,8 72,8 
Ojebun 4,85 102,1 0,75 1645,8 69,9 
Detskoseliskaia 4,32 90,9 0,70 1409,0 54,4 
Dl 005 0,23     

 
Datele  tabelului 1 confirmă că există rezerve esenţiale vizînd sporirea 

recoltelor de coacăz negru- în primul rînd prin alegerea corectă a soiurilor. Astfel, 
printre soiurile cu epoca de coacere timpurie, recolta soiului Cernoglazaia a 
întrecut soiul martor cu 64,4 %, la cele medii şi tîrzii se evidenţiază soiurile 
Zagadka şi Ojebun. 

Dintre toate speciile de arbuşti fructiferi coacăzul negru are cele mai 
mărunte fructe, mărimea oscilînd între 0,6-1,1 g. 

S-a observat că odată cu vîrsta tufelor, mărimea fructelor se reduce. Dintre 
soiurile studiate cele mai mari fructe le au soiurile: Seianeţ Golubka, Dikovinka, 
Cernoglazaia, Krupnaia Zotovoi. 
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Din punct de vedere a eficienţei economice cei mai înalţi indici se 
înregistrează la soiurile timpurii: Seianeţ Golubki, Cernoglazaia, iar din grupa 
soiurilor tîrzii – Zagadka şi Ojebun. 

 
CONCLUZII 

1. Pentru sporirea productivităţii recoltei de bace, odată cu implementarea 
soiurilor omologate Belorusskaia sladkaia şi Minai Şmîriov, urmează a fi urgentată 
implementarea soiurilor noi: Seianeţ Golubki, Dikovinka, Cernoglazaia (timpurii) 
şi Zagadka, Ojebun (tîrzii, care rodesc  bine şi în gospodăriile particulare. 

2. Se impune prelungirea studierii şi implementării soiurilor noi înalt 
productive, rezistente la boli, cu fructe mari, cultivate în Rusia ( Oriol, Moscova), 
Bielorusia (Minsk), Ucraina (Lvov), Romănia (Cluj -Napoca) şi alte ţări. 
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INDICII DE CREŞTERE  A CAPŞUNULUI  ÎN FUNCŢIE DE 
DISTANŢELE DE PLANTARE ŞI SISTEMUL DE FERTILIZARE   

 
CARAMAN ION, TCACI VALENTINA 

Institutul de Pomicultură 
 
Abstract. The best correlation between caracters of plants growth vas determinate 

in the variants when the density was 70 -80 thauthand plants per 1ha and the rates of 
fertilization N100 P100 K100.  

Key words: strawbery, varianty, distance of plantation, rates of fertilization. 
 

INTRODUCERE 
În Republica Moldova sunt condiţii naturale şi economice favorabile 

pentru cultura căpuşunului, această specie fiind cea mai răspîndită din grupa 
arbuştilor fructiferi. Însă suprafeţele de teren ocupate de această specie, recolta la 
unitatea de suprafaţă şi volumul producţiei globale rămân mici faţă de cerinţele 
consumului intern şi cele de export. 

În redresarea situaţiei create un rol de bază îi revine înbunătăţirii 
sortimentului şi complexului de măsuri agrotehnice, în primul rînd acelora, de care 
în cea mai mare măsură depinde productivitatea plantaţiilor – asigurarea unei 
densităţi optime de plante la 1 ha şi fertilizarea solului în condiţii de asigurare 
suficientă cu umezeală. 
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Gradul de studiere a problemelor indicate, în plantaţiile de căpuşun  în 
condiţiile Moldovei nu corespunde cerinţelor necesare pentru intensificarea culturii 
acestei specii. Foarte puţine cecetări experimentale sunt efectuate în plantaţiile – 
mamă de căpuşun şi în cele pentru fructe. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cecetările au fost efectuate conform metodelor în vigoare de studiere a 
productivităţii biologice şi economice ale plantelor în diferite condiţii 
pedoclimatice şi tehnologice. Experienţile din cîmp au fost însoţite de investigaţii 
fitometrice, fiziologice şi agrochimice, calcule economice urmate de sinteză a 
principiilor teoretice şi recomandaţiilor practice. 

Experienţile au fost montate cu soiurile de căpuşun Senga Sengana şi Red 
Gauntlet în gospodăria experimentală a Institutului de Cercetări pentru Pomicultură 
cu soiurile Surprise des Halles şi Red Gauntlet. Densitatea plantelor a oscilat între 
55,5 şi 83,3 mii plante la 1 ha, pe diferite fonduri de îngrăşăminte minerale: Martor 
(fără îngrăşăminte); N50P50K50; N100 P100 K100; N150 P150 K150. 

Distanţele de plantare au fost următoarele: 90x20cm – 55,5 mii plante la 
1 ha; 80x20cm – 62,5 mii plante la 1 ha; (80+40)x20cm – 83,3 mii plante la 1 ha. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatele studierii sistemului radicular la căpuşun demonstrează că în 
adîncime acesta se răspîndeşte, în fond, pînă la 40 cm. La o adâncime mai mare se 
întîlnesc doar rădăcini răzleţe care pătrund pînă la 50 – 75 cm. În stratul 0 – 10 cm 
se repartizează pînă la 19 % din rădăcini, iar 70 – 75 % - în stratul 10 – 30 cm. 
Peste 90 % din rădăcini se răspândesc în stratul cu adâncimea de 0 – 30 cm. 

Odată cu mărirea numărului de plante la o unitate de suprafaţă, sistemul 
radicular pătrunde în sol mai adînc. Astfel, în schema de plantare 90x20 cm (55,5 
mii plante la 1 ha) în stratul 30 – 40 cm au pătruns 6,6 % din rădăcini, în timp ce la 
schema de plantare 80x15 cm (83,3 mii plante la 1 ha)în acest strat au pătruns 13%. 

Prin urmare, concomitent cu sporirea numărului de plante la 1 ha trebuie 
mărită şi adîncimea pregătirii solului pînă la 40 cm. 

Micşorarea suprafeţii de nutriţie pînă la demensiuni optime, sistemul 
radicular al unei plante se reduce, iar numărul şi masa rădăcinilor la o unitate de 
suprafaţă şi volum al solului sporeşte, ceea ce permite utelizarea mai intensă a 
substanţelor nutritive şi apei din sol, obţinîndu-se astfel productivitate mai înaltă. 

Odată cu micşorarea distanţelor de plantare se reduce şi masa midie a 
plantelor, precum şi a organelor lor. 

În fiecare variantă cu diferite distanţe de plantare, îngrăşămintele, în 
funcţie de doza folosită, contribuie la mărirea masei plantelor de la 3 pînă la 30 %. 
Astfel, masa filamentelor în varianta martor (90x20 cm) a fost de 2,6g, iar 
variantele cu îngrăşăminte – 3,2 – 3,3 g, sau de 1,2 – 1,3 ori mai mare. 

În varianta martor cu densitatea 80x20 cm (62 mii plante la ha)  masa 
medie a unei plante, unde n-au fost introduse îngrăşăminte a fost de 16,4 g, iar în 
varianta cu 83,3 mii plante la hectar – de 13,3 g, sau de 1,2 ori mai mică. La 
aceleaş densităţi în varianta cu îngrăţăminte (N150 P150 K150 ) masa medie a plantei 
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este respectiv de 19,0 şi 17,2 g, sau de 1,1 ori mai mică. Datele obţinute dovedesc 
că pentru a căpăta plante bine dezvoltate, cu un poztenţial de fructificare, trebuie 
stabilite corect distanţele optime de plantare şi dozele de fertilizare a solului. 

     
CONCLUZII 

Cel mai favorabil raport dintre indicii de creştere la o plantă (masa medie, 
suprafaţa foliară) şi cea la un hectar în plantaţiile de căpşun pentru fructe se creează 
în variantele cu densitatea de 70 – 80 mii plante şi dozele de fertilizare N100 P100 
K100 kg/ha. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
ТАМБОВСКОЙ РАВНИНЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЖИМОЛОСТИ  

 
ЗАЙЦЕВА Г.А., ТРУНОВ И.А. 

Мичуринский Государственный Аграрный Университет, Россия  
 
Abstract. This material is devoted to the study of influence of weather-climatic 

conditions of Tambov plain on the process of growth and development of honeysuckle and 
its yields. 

As a result the dependence of efficiency of honeysuckle productivity on weather-
climatic conditions has been established. The possibility of its wide adaptation in different 
geographical regions has been proved as well. 

Key words: weather-climatic conditions, Tambov plain, honeysuckle, productivity.  
  

ВВЕДЕНИЕ 
Жимолость – название этому обширному роду кустарников дано в 

честь немецкого врача и ботаника Лоницера (Lonicera) – является растением 
северного полушария. Она легко выносит незначительное затенение, доста-
точно зимостойка и засухоустойчива, прекрасно переносит стрижку и 
пересадку в любой период вегетации. 

Адаптация жимолости в разных географических районах, в основном 
определяется, погодно-климатическими условиями, которые являлись 
важной составной частью нашей работы при изучении водного и пищевого 
режимов чернозема выщелоченного под воздействием жимолости в условиях 
Тамбовской равнины. 

Южная граница культуры жимолости в Европейской части России, по 
мнению М.Н. Плехановой (1994), по всей вероятности, проходит через 
южные области ЦЧЗ. Выращивание сортов жимолости садоводами-любите-
лями в Курской, Липецкой областях, опыты по сортоизучению Ф.Г. Бело-
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соховым (1990) во ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск) 
Тамбовской области, свидетельствуют о пригодности почвенно-климати-
ческих  условий ЦЧЗ для этой культуры.  

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыты проводились на плантациях  жимолости  во ВНИИС им. 
И.В.Мичурина в 2001-2004 годы. 

2001 год -  умеренно-влажный и теплый (ГТК – 1,5; ∑t>10
о
С  = 2522,3). 

2002 год -  сухой и теплый (ГТК – 0,78; ∑t>10
о
С   = 2790,0). 

2003 год -  холодный и влажный (ГТК – 1,6; ∑t>10
о
С   = 2338,7). 

2004 год  - холодный и влажный (ГТК – 2,0; ∑t>10
о
С   = 2231,0). 

Погодно-климатические условия в годы исследований были различны 
и колебались от переувлажнения до засухи. Несмотря на такие колебания в 
погодных условиях в годы исследований, в ранневесенний вегетационный 
период, когда растения жимолости пробуждались, создавались благо-
приятные условия и по сумме эффективных температур в почве, и по запасам 
влаги (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Сумма эффективных температур в почве на глубине 30 см 

ДЕКАДЫ 2001 Г. 2002 Г. 2003 Г. 2004 Г. 
3-я дек. Апреля 142 131 82 82 
1-я дек. Мая 163 172 128 145 
2-я дек. Мая 155 170 171 155 
Сумма эффективных температур за три 
декады 460 473 381 382 

Сумма эффективных температур в % к 
2001 г. 100 103 83 83 

 
Таблица 2 

Запасы влаги в пахотном слое почвы  
Продуктивные запасы влаги, мм 

Даты наблюдений 
2001 2002 2003 2004  

3-я дек. апреля 66,3 37,7 38,9 51,3 
1-я дек. мая 60,4 26,8 56,3 40,7 
2-я дек. мая 62,3 32,9 66,6 42,8 
 
Более или менее заметный рост корней у жимолости начинается при 

температуре, близкой к 0оС, которая без большой ошибки может быть 
принята для корней жимолости за физиологический нуль. Были рассчитаны 
подекадные суммы эффективных температур, то есть температуры выше 0оС 
(в почве на глубине 30 см). 

По данным исследований, снижение суммы эффективных температур 
отразилось на росте и активности корневой системы и на сроках 
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формирования листового аппарата, что, в свою очередь, повлияло на 
урожайность жимолости.    

Известно, что при средних за декаду запасах продуктивной влаги в 
пахотном горизонте меньше 5 мм, как правило, ростовые процессы 
практически отсутствуют. Удовлетворительное состояние растений соответ-
ствует средне-декадным запасам влаги, равным 15 мм, наиболее высокие 
оценки отмечаются при влажности, близкой к наименьшей влагоемкости, 
выше 15 мм (Качинский, 1936, Роде, 1969). 

Заметное снижение активной влаги в годы исследований показывает 
различие в погодно-климатических условиях зоны, что, однако, ни в коей 
мере не сказывается на развитии растений жимолости и весьма благоприятно 
для вегетационного периода. 

Различие в погодно-климатических условиях по годам определяет 
варьирование сроков прохождения фенологических фаз растений жимолости 
(рис. 1). 

 
 1  2  3 2001 
 1  2  3 2002 

 1  2  3 2003 
 1  2  3 2004 

апрель         май         июнь         июль         август         сентябрь         октябрь 
 

Рис.1. Фенологические ритмы развития растений жимолости 
Условные обозначения: 

1 – цветение; 2 – созревание ягод; 3 – листопад. 
 
Следовательно, погодно-климатические условия оказывают влияние 

на активность корневой системы, развитие листового аппарата, длину 
побегов и варьирование фенологических фаз в течение вегетации, что в 
конечном итоге влияет на урожайность жимолости (табл. 3). 

Таблица 3 
 Средняя урожайность в насаждениях жимолости 

Ц/ГА СОРТА 2001 2002 2003 2004 
Синяя птица 36,3 23,1 26,4 24,5 

Голубое веретено 26,4 19,8 23,1 22,8 
Камчадалка 31,4 21,5 24,8 23,8 

НСР05 0,322 0,276 0,295 0,284 
     
В 2001 году урожайность была самой высокой по сравнению с 

другими годами исследований, а самой низкой урожайность была в 2002 
засушливом году – наиболее экстремальном для растений жимолости.    

Не типичность погодно-климатических условий Тамбовской равнины 
в годы исследований в значительной степени повлияла на рост и развитие 
жимолости, что в значительной степени сказалось на урожайности. Но, в то 
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же время, данные исследований показывают, что для роста и развития 
жимолости погодно-климатические условия были благоприятные.  

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основным критерием влияния погодно-климатических условий при 

выращивании жимолости, является урожайность и экономическая эффектив-
ность ее возделывания (табл. 4). 

Таблица 4 
Эффективность производства плодов жимолости  

Эффективность 
водопотребления 

Эффективность 
основных элементов 

питания (кг/кг) 
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2001 1946 36,3 2,0 0,03 0,05 0,03 16,37 38,08 232,6 
2002 580 23,1 4,0 0,06 0,07 0,05 18,16 28,04 154,4 
2003 884 26,4 3,0 0,05 0,12 0,05 33,41 25,29 142,8 
2004 1076 24,5 2,3 0,04 0,13 0,06 44,66 77,84 174,3 

 
В условиях Тамбовской равнины производство ягод жимолости 

рентабельно на протяжении 4-х лет, хотя погодно-климатические условия и 
другие факторы оказывали влияние на урожайность жимолости. Чистый 
доход в 1,5 раза выше прямых затрат, что позволяет говорить об эконо-
мическом эффекте данной культуры.  

 
ВЫВОДЫ 

Результаты эффективности производства ягод жимолости подтверждают 
наши выводы о влиянии погодно-климатических условий на рост и развитие 
культуры. Данные исследований позволяют предполагать, что возможна ее 
широкая адаптация в различных географических районах. 
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PRODUCTIVITY AND BERRY QUALITY OF SOME RASPBERRY 
VARIETIES STUDIED IN REPUBLIC OF MOLDOVA 
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Research Institute in Horticulture, Republic of Moldova 
 
Abstract. Today raspberry is one of the most popular commercial berry crops in 

Republic of Moldova. In 2004 there were about 390 ha of raspberry and now it is in 
creasing. The most of production is used for fresh local markets. The raspberry varieties, 
which are mostly used for fruit production, are:  Barnaulisca, Scromnitsa, Delbard Magnific 
and Rubin Bulgarian. These are reported results of our investigations made during the 
2002-2004 that we studied the productivity and quality of 26 raspberry varieties introduced 
in Republic of Moldova. 

Key words: raspberry, varieties, productivity, fruit quality, climatic conditions, 
Republic of Moldova. 

INTRODUCTION 
One of the most widespread berries in world it is the raspberry. Among  the 

biggest purveyors on raspberry fruits are: Europe, which yield is 115200 t, and 
represents 50 % from the world production, CSI countries – 40 % and about 10 % 
come from SUA and Oceania. The most important under raspberry cultivate crop 
countries are: Russia – 90000 t, Poland – 40000 t, Hungary – 18000 t, Germany-
20000 t, Great Britain – 11000 t, France – 8000 t [1]. 

Raspberries have a lot of calories; they are rich in vitamins and minerals. It 
has a great importance in digestion and the current researches say that the berry has 
a lot of good elements combating cancer [2]. 
  

MATERIAL AND METHODS 
The experiment was set in 2001 in the Research Institute for Horticulture at 

Chisinau. We are studying 29 varieties of raspberries. The standard is Barnaulisca. 
The planting distance was 2, 5x0, 5 m. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Moldavian growers are interested in introducing the raspberry varieties 
with good quality fruits in different periods of berries ripening for getting higher 
prices. Republic of Moldova does not have raspberry varieties created on its own 
climatic conditions. That is why it is necessary to study the adaptability of the 
raspberry varieties created for similarly conditions and introduced in Moldova. 
Keeping all of good qualities among which the propagation capacity of raspberry 
varieties, give the possibility to achieve it in our conditions. The datum of climatic 
conditions are presented in tab.1 



 274 

  Table 1 
Climatic conditions on Republic of Moldova  

Rainfall, mm Temperature, oC Humidity, % 

Month 
Mean 
1891-
1980 

2002 2003 2004 
Mean
1891- 
1980 

2002 2003 2004 
Mean
1891- 
1980 

2002 2003 2004 

I 33 16,7 56,1 87,8 -3,5 -1,9 -3,0 -3,8 85 84 85 88 
II 33 1,8 22,6 97,9 -2,2 4,9 -5,5 -0,4 82 68 80 81 
III 31 58,7 12,4 31,0 2,6 7,2 1,0 5,4 76 58 77 71 
IV 39 30,6 34,9 28,0 9,7 10,4  8,5 10,8 63 64 59 53 
V 52 10,4 20,6 75,0 15,9 17,9  11,6 14,8 61 54 49 62 
VI 72 60,1 21,6 11,0 19,4 20,1  21,2 19,3 64 65 53 56 
VII 64 133,4 17,4 101 21,4 24,3 21,6 21,7 62 62 69 63 
VIII 49 80,6 27,4 25,6 20,7 21,3  22,6 21,1 62 66 59 68 
IX 38 47,1 52,7 69,6 16,0 16,6  15,6 15,9 67 69 71 71 
X 34 84,2 62,1 33,4 10,1 9,5 9,9 11,4  74 76 73 76 
XI 42 76,2 9,9 72,3 4,1 6,5 5,4 5,2 84 83 87 81 
XII 36 18,2 38,7 19,3 -0,8 -4,8 0,4 2,1 86 66 83 81 
Sum/ 
year 523 618,0 376,4 651,9 - - - - - - - - 

Sum 
III-X 379 505,1 249,1 374,6 - - - - - - - - 

Mean/ 
year - - - - 9,45 11,0 9,04 10,29 72,2 67,9 70,4 70,9 

Mean 
III-X - - - - 14,50 15,9 13,9 15,05 66,1 64,3 63,8 65,0 

 
Moldavian climate is characterized by more frequent warm winter with less 

snow covering. Sometimes winter injury affects the raspberry plants on depending 
on variety hardiness. Often the summer often is droughty (300-600 mm of rainfall 
per year) and with high temperatures (21, 6 -24, 3 º C on an average). The studied 
raspberry varieties begin its vegetation in beginning of April. 

The productivity and berry quality of raspberry varieties depends on 
rainfall, temperature and humidity during the season, variety (tab.2). 

From calculated datum and presented in tab.2 we had establish that the 
weight of raspberry on mean is 2,02 g with the limit of variation included between 
1,1g on June variety and 3,3g  on Stolicina variety. The mean number of yield per 
ha is 6, 63 t/ha with the limit of variation included between 4, 1-10, 6 t/ha.  The 
varieties Stolicina (3,3g), Hybrid Bulgarian (3,0g), Rubin (2,8g) had better number 
mean of berry weight than standard variety Barnaulisca (1,8g). The high yield had 
the varieties Rubin (10, 55 t/ha), The Latham (10, 41 t/ha), Rubin Bulgarian (9, 56 
t/ha), Hybrid Bulgarian (8, 4 t/ha).  
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Table 2 
Productivity and quality of some raspberry varieties 2002-2004 

Varieties Weight 
of  berry, g 

Yield, 
t/ha 

Coefficient 
sugar /acid 

Note of  berry 
taste 

1.Barnauliskaia 1,4 6,79 2,92 4,52 
2.Indian Summer 1,5 5,07 5,87 4,53 
3.President 2,7 5,46 3,09 4,80 
4.Paphinder 1,5 6,96 3,7 4,56 
5.Chirjaci 2,1 6,87 2,24 4,61 
6. Stolicinaia 3,3 6,36 3,21 4,60 
7. Rubin Bulgarian 2,2 9,56 2,40 4,60 
8.Hibrid Bulgarian 3,0 8,40 2,52 4,67 
9. June 1,1 5,33 4,70 4,49 
10.Marfilk 2,7 6,93 3.05 4,92 
11.Kobfuller 2,7 4,11 2,55 4,46 
12.Mallling promise 2,1 7,83 4,72 4,59 
13.Meteor 1,6 5,63 4,21 4,64 
14.Lazarevskaia 2,4 6,45 4,09 4,72 
15.Brigantina 1,5 6,11 3,33 4,67 
16.Balzam  2,0 4,25 4,07 4,72 
17.Solnâşco 1,7 7,19 2,93 4,73 
18.Lloyd George 2,7 5,59 3,72 4,71 
19.Rubin 2,8 10,55 2,50 4,69 
20.September 2,5 6,80 2,42 4,63 
21. Walfried 1,6 7,13 5,65 4,64 
22.Taylor 2,0 7,65 5,20 4,64 
23.The Latham 1,9 10,41 5,37 4,61 
24.Mallling Jewel 2,2 8,03 2,64 4,69 
25.Roşu Wadenswil 1,6 7,93 3,93 4,71 
27.Paul Camerzind 1,8 5,41 5,45 4,55 
The limit of variation 1,1-3,3 4,1-10,6 2,4-5,65 4,46-4,92 
Mean 2,02 6,63 3,59 4,47 

 
Table 3 

Limit of variation of productivity and berry quality  
of some raspberry varieties 

Indicators 2002 2003 2004 Mean 
 

Weight of  berry, g 1,1 - 4,9 0,8 - 3,4 0,7 - 2,6 0,9 - 3,6 
Yield, t/ha 0,4 - 8,0 3,6 - 20,8 1,8 - 9,6 1,9 - 12,8 
Sugar / acid 1,72 - 6,62 1,5 - 6,44 2,4 - 9,02 1,87 - 7,36 
Note of  berry taste 4,5 - 4,88 4,42 - 4,96 4,42 - 4,79 4,45 - 4,88 

 
Appreciation of berry quality is the coefficient sugar/acid and note of berry 

taste. Than increase these indicators, the berry quality of raspberry varieties 
increase too. The coefficient sugar /acid had high index on varieties Indian summer 
(5, 87), Walfred (5, 87), Paul Camerzind (5, 45), The Latham (5, 37). On the 
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indicator note of taste we had the best fruits on the varieties Marfilk (4, 92), 
President (4, 8), Lazarevsca and Balsam (4, 72). 

 
CONCLUSIONS 

Based on the results during 2002-2004 the productivity of raspberry 
depend on varieties, climatic condition and the limit of variation on yield mean was 
between  1,9 and 12,8 t/ha,  the coefficient sugar/acid was between 1,87-7,36 and 
on the note of berry taste was between 4,45-4,88.          
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CONTRIBUŢII LA  STUDIERA SOIURILOR DE ZMEUR 
 

SAVA PARASCOVIA 
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Abstract. In this article are prezented the rezults of our investigations made during 

the 2002-2005 on study the productivity of  28 raspberry varieties introduced in Republic of 
Moldova. It was found that the highest average crop yield for 4 years was obtained at the 
varieties: The Latham– 10,3 t/ha, Rubin –– 9,5 t/ha, Chirjaci - 9,4 t/ha, Delbard Magnific – 
9,3 t/ha on planting distance 2,5x0,5 m. 

Key words: raspberry, variaty, productivity, crop yield.  
 

INTRODUCERE 
Сultură zmeurului este larg răspîndită pe plan mondial. Printre cei mai mari 

furnizori a fructelor de zmeur sunt: Europa, căreia îi aparţine 152000 t, adică 50 % 
din producţia mondială, îările CSI – 40%  şi cam 10% provine din SUA şi Oceania. 
Ţările mari cultivatoare de zmeur sunt: Rusia- 90000 t, Polonia, Jugoslavia – 
40000 t, Ungaria-18000 t, Germania –20000 t, Anglia-11000 t, Franţa – 8000 t [1]. 

Zmeurul este cultura, care intră rapid pe rod, la al  2 –lea an de la plantare, 
dă o producţíe de 0,6-0,8 kg/m2 şi se valorifică la un preţ bun, fiind căutat pe piaţa 
de cumpărători [3]. 

Mulţimea soiurilor de zmeur deşi sunt înmulţite vegetativ şi au ereditate 
relativ stabilă, manifestă totuşi un anumit grad plasticitate ecologică,adică se pot 
adapta într-o oarecare măsură şi la condiţii de mediu întrucîtva diferit de acelea  pe 
care le-a avut iniţial la creare [2]. 

Soiurile de zmeur introduse în Republica Moldova necesită să fie studiate 
pentru a aprecia cele mai adaptabile pentru condiţiile ţării noastre, care vor permite 
de a obţine recolte sporite de fructe înalt calitative. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat conform metodelor acceptate pentru studierea 

soiurilor de zmeur [5], colecţia de 28 de soiuri a fost înfiinîată după distanţá de 
plantare 2,5x0,5 m în a.2001 în cîmpul experimental al ICP.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Diversitatea de soiuri create au un potenţial înalt de productivitate, 
deosebindu-se însă, prin sensibilitate şi receptivitate la fluctuaţile mediului. 
Cunoaşterea potenţialului de toleranţă a soiurilor în vederea cultivării lor în diferite 
zone ecologice, devine necesar pentru determinărea căilor de optimizare a realizării 
mai complexe a potenţialului lor productiv [4].   

Tabelul  1 
Productivitatea soiurilor de zmeur, media pe anii 2002-2005, ICP. 

Soiul Masa unui 
fruct,g 

Recolta la 1 
m.l., kg/m.l. 

Recolta la tufă, 
t/ha 

Nota de 
degustare 

1.Barnauliskaia  1,6 1,5 5,8 4,74 
2.Indian Summer 1,6 1,5 5,8 4,65 
3.President 2,7 1,4 5,5 - 
4.Paphinder  1,5 1,5 5,9 4,61 
5.Chirjaci 2,4 2,3 9,4 4,53 
6. Stolicinaia 3,0 1,5 6,1 4,73 
7.Delbard Magnific 3,0 2,3 9,3 4,62 
8. Rubin bulgăresc 2,4 2,1 8,9 4,69 
9.Hibrid bulgăresc 3,2 2,2 8,6 4,68 
10. June 1,3 0,6 2,1 4,42 
11.Marfilk 2,7 2,6 8,3 - 

12.Kobfuller 2,8 1,2 4,6 4,49 

13.Mallling promiss 1,9 1,8 7,2 4,86 

14.Meteor 1,7 0,8 3,3 - 
15.Lazarevskaia 2,4 1,6 6,4 4,54 
16.Brigantina 1,6 1,5 6,0 4,68 
17.Balzam  2,0 1,4 5,4 4,63 
18.Solnâşco 1,9 1,8 7,3 4,63 
19.Lloyd George 2,6 1,9 7,4 4,71 
20.Rubin 2,9 2,4 9,5 4,64 
21.September 2,8 1,7 7,2 4,66 
22. Walfried 1,6 1,8 7,1 4,47 
23.Taylor 1,9 1,7 5,8 4,62 
24.The Latham 1,9 2,6 10,3 4,65 
25.Mallling Jewel 2,2 1,9 7,5 4,64 
26.Roşu Wadensvil 1,6 1,8 7,1 4,28 
27.Paul Camerzind 1,9 1,3 5,0 4,54 
28.Kuthbert 1,4 0,5 2,0 4,62 
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O mulţíme de factori îşi lasă amprentele sale asupra recoltei şi calităţii 
fructelor ca tehnologia aplicată, condiţiile mediului, etc. Clima secetoasă din 
perioada cercetărilor ne –a permis să scoatem în evidenţă anume cele mai rezistente 
soiuri din colecţia de 28 soiuri de zmeur. În rezultatul observărilor efectuate s-a 
stabilit  perioada de înmugurire a zmeurului care a avut loc între 9 – 21.04.  
Perioada de înflorire a zmeurului a decurs între 13.05 – 3. 06, perioada de maturare 
a fructelor de zmeur a decurs între 15.06 - 13.07. 

Cercetările efectuate pe parcursul anilor 2002-2005 la studierea soiurilor de 
zmeur în condiţiile secetoase ale ţării noastre au permis să scoatem în  evidenţă 
principalele lor calităţi  printre care şi potenţialul productiv, iar rezultatele obţinute 
sunt expuse în tabelul1.  

Mărimea, este un criteriu important comform căruia  se apreciază calitatea 
comercială a fructelor la utilizarea lor in stare proaspătă. Cu cît fructele sunt mai 
mari cu atît mai bine vor fi comercializate asigurînd un venit sigur producătorilor 
de fructe. După masa medie a fructelor s-au evidenţiat soiurile:  Hibrid bulgăresc – 
3,2g, Delbard Magnific, Stolicinaia - 3,0 g, Rubin – 2,9 g. Cea mai mică masă 
medie a fructelor s-a stabilit la soiurile June-1,3g, Pathfinder-1,5g. 

Calitatea şi gustul fructelor au fost apreciate prin degustarea lor în stare 
proaspătă. Cele mai înalte note le-au obţinut soiurile: Marfilk-4,92 ; Mallling 
Promiss - 4,86; Barnauliscaia – 4,74; Stolicinaia – 4,73; Lloyd George – 4,73. 

Un soi de zmeur pe lîngă faptul că trebuie să corespundă cerinţelor pieţii 
după calitatea fructelor trebuie să fie şi productiv. Reeşind din rezultatele medii 
obţinute (tab.1) cele mai productive soiuri sunt: The Latham– 10,3 t/ha, Rubin –– 
9,5 t/ha, Chirjaci - 9,4 t/ha, Delbard Magnific – 9,3 q/ha. 

 
CONCLUZII 

Soiurile de zmeur introduse şi studiate în anumite condiţii de sol şi climă 
ale Republicii Moldova se deosebesc substanţial conform indicilor biometrici, 
fiziologici. Începutul şi perioada desfăşurării, durata dintre fazele fenologice 
depind de particularităţile biologice ale soiului şi condiţiile climatice ce se stabilesc 
la începutul vegetaţiei, în timpul înflorii şi maturării fructelor, de condiţiile în care 
se cultivă. S-au evidenţiat printr-o recoltă sporită soiurile de zmeur: The Latham– 
10,3 t/ha, Rubin –– 9,5 t/ha, Chirjaci - 9,4 t/ha, Delbard Magnific – 9,3 t/ha la 
distanţa plantare 2,5x0,5 m. 
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REZULTATE PARŢIALE PRIVIND INFLUENŢA SUBSTRATULUI 
DE PLANTARE ASUPRA CREŞTERII ŞI FRUCTIFICĂRII 

SOIURILOR NOI DE AFIN: SIMULTAN, LAX ŞI AZUR 
 

ANCU IRINA, MLADIN PAULINA, IANCU MIHAI, ANCU SERGIU 
Institutul De Cercetare - Dezvoltare Pentru Pomicultură, Piteşti-Mărăcineni, România 

 
Abstract. The investigation on behaviour of some new blueberry cultivars planted 

in three different substrata and nutrition conditions were carried out. In the first two years 
after planting  the best growth and fruiting results with acid peat plus decomposed manure 
(50% +50%) with sulphur- one tratament, and without sulphur (40g/hole)  the other 
treatment were obtained for all three cultivars. The coniferous  soil from the forest seems to 
be a not promising substratum 

Key words: blueberry, growth, fruiting, treatment. 
 

INTRODUCERE 
Cultura  afinului cu tufa înaltă a fost introdusă în România pentru prima 

dată, în anul 1968, la ICDP-Piteşti – Mărăcineni. De-a lungul anilor s-au  efectuat 
cercetări asupra tehnologiei de cultură şi înmulţirii, cât şi asupra îmbogăţirii 
sortimentului cu soiuri noi (Mladin şi Mladin , 2001). Factorul limitativ în 
extinderea plantaţiilor de afin este reprezentată de cerinţele acestei specii faţă de 
aciditatea solului, respectiv pentru un interval optim al     pH-ului cuprins între 4,8-
5,5. În ţara noastră în categoria solurilor acide, propice pentru cultura afinului cu 
tufa înaltă se încadrează solurile turboase din zonele înalte, podzolurile şi solurile 
brune podzolice, dar şi acestea necesită măsuri ameliorative privind fertilitatea  şi 
proprietăţile fizico chimice (Botez şi colab.,1984). În acest sens la ICDP Piteşti –
Mărăcineni, în perioada 2005-2006 s-au desfăşurat unele cercetări în vederea 
stabilirii celor mai adecvate substraturi de plantare care să favorizeze creşterea şi 
fructificarea unor soiuri noi de afin pe un sol podzolic pseudogleizat slab acid, 
sărac în materie organică. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat într-o plantaţie de afin cu tufa înaltă (Vaccinium 
corymbosum L.) înfiinţată în toamna anului 2004 la ICDP Piteşti-Mărăcineni. 
Tufele au fost plantate la o distanţă de 2,8 x 1 m pe un sol plan cu un pH de 5,8 pe 
adâncimea de 0-40 cm. A fost organizată o experienţă bifactorială (soi-substrat de 
plantare), variantele fiind dispuse în teren după metoda parcelelor subdivizate în 3 
repetiţii, numărul de tufe în parcele repetiţie fiind de 6. Factorul A cuprinde 4 
graduări, reprezentate de cele 4 soiuri luate în studiu, iar factorul B, 3 graduări 
reprezentate prin 3 substraturi adăugate în groapa de plantare: B1= substrat alcătuit 
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din turbă 50% şi mraniţă 50% (5kg turbă+5kg mraniţă); B2=substrat alcătuit din 
litieră de conifere, 100%; B3=substrat din amestecul turbă 50% (5Kg) +mraniţă 
50% (5kg) şi 40 g sulf.  

Pentru colectarea datelor referitoare la fructificarea şi creşterea soiurilor 
s-au efectuat următoarele observaţii, măsurători şi determinări: lungimea şi 
numărul creşterilor anuale, numărul de muguri floriferi, de inflorescenţe şi fructe 
pe tufe şi pe repetiţii; numărul de flori în inflorescenţă care s-a determinat la câte 
10 inflorescenţe pe varianta experimentală (tufă şi repetiţie). Producţia s-a 
înregistrat prin recoltarea şi cântărirea fructelor celor 6 tufe din fiecare parcelă 
repetiţie la fiecare soi, iar greutatea (masa) medie a unui fruct s-a stabilit prin 
cântărirea a 100 fructe. În lucrarea de faţă sunt prezentate datele din anul 2006, 
când tufele au avut o încărcătură normală de fructe, iar pentru prelucrarea statistică 
s-a folosit analiza varianţei. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Investigaţiile efectuate (fig. 1) constată că pe substratul turbă+mraniţă în 
părţi egale, cea mai bună creştere vegetativă au realizat-o soiurile Lax, urmat de 
soiul Simultan şi de Azur, toate cele 3 soiuri depăşind soiul martor Blueray. Pe 
substratul B2-litieră de conifere toate soiurile au avut o lungime a creşterilor 
vegetative mai mică, cel mai slab dezvoltându-se soiul Azur. Pe substratul B3 toate 
soiurile, inclusiv martorul s-au comportat destul de bine cu diferenţe 
nesemnificative. 
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Fig.1. Influenţa substratului asupra lungimii medii a creşterilor anuale(a)  

şi asupra numărului acestora (b) la soiurile experimentate, la ICDP  
Piteşti-Mărăcineni, România 

 
În ce priveşte numărul creşterilor vegetative, rezultatele cele mai bune s-au 

obţinut pe substratul turbă+mraniţă şi adaos de câte 40g sulf, urmat de substratul cu 
aceiaşi compoziţie, însă fără sulf (B1). Pe ambele substraturi (B1 şi B3) s-au 
comportat cel mai bine soiurile Simultan şi Azur, iar soiul martor pe substratul B3. 

Referitor la influenţa substraturilor de plantare asupra organelor generative 
ale soiurilor (fig.2) s-a constatat că numărul mugurilor floriferi la cele 3 soiuri a 
fost diferit pe cele 3 substraturi, cu diferenţe foarte semnificative între substraturile 
B1 şi B3 comparativ cu substratul B2, cu litieră de conifere. Soiul Simultan a 
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dezvoltat cel mai mare număr de muguri floriferi pe tufă pe substraturile cu turbă şi 
mraniţă (B1 şi B3), urmat de soiul Lax. Pe substratul litieră de conifere reducerea 
cea mai puternică a numărului de muguri s-a constatat la soiurile Azur, Lax şi 
Blueray. Şi în ce priveşte numărul de inflorescenţe pe tufă cele mai scăzute valori 
s-au înregistrat tot pe substratul B2, litieră de conifere. De asemenea între B1 şi B3 
s-au găsit diferenţe semnificative , toate soiurile cu excepţia soiului Simultan, 
reacţionând mai bine  pe substratul B3, la care s-a adăugat şi sulful ca element 
acidifiant. Numărul de flori în inflorescenţă a fost indicatorul cu cea mai mică 
variabilitate, pe cele 3 substraturi, fiind o caracteristică evidentă de soi, determinată 
de zestrea genetică a fiecărui soi. 
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Fig.2. Influenţa substratului asupra numărului de muguri floriferi(a), 
numărului de inflorescenţe(b) şi asupra numărului de flori în inflorescenţă  

(c) la soiurile experimentate, la ICDP Piteşti-România 
 
Numărul de fructe pe tufă de asemenea, a variat de la un substrat la celălalt 

(fig.3), înregistrându-se diferenţe foarte semnificative între substraturile B1 şi B3 şi 
faţă de B2, cel mai bine reacţionând soiul Simultan pe ambele substraturi B1 şi B3, 
urmat de soiul Azur, în timp ce la celelalte soiuri rezultatele obţinute au fost mai 
slabe pe toate cele 3 substraturi. 

Indicatorul cel mai concludent, producţia de fructe, a scos de asemenea în 
evidenţă influenţa benefică a substraturilor B1 şi B3, în cazul soiurilor Simultan şi 
Azur. Soiul Lax s-a comportat mai bine pe substratul turbă + mraniţă +sulf, iar 
soiul Blueray a realizat o producţie asemănătoare pe ambele substraturi  ce conţin 
turbă şi mraniţă (B1 şi B3). 

Rezultatele din tabelul 1 redau indicatorii de creştere şi fructificare pentru 
cele 3 soiuri comparativ cu soiul martor Blueray. Dintre soiurile studiate, cea mai 
bună comportare sub aspectul creşterii vegetative şi a productivităţii au avut-o 
soiurile Simultan şi Azur. 
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Fig.3. Influenţa substratului asupra  numărului de fructe /tufă (a) şi asupra 

producţiei / tufă (b) la soiurile 
experimentate, la ICDP Piteşti-România 

 
Tabel 1 

Variabilitatea indicatorilor de creştere şi fructificare în urma comparării între 
graduările factorului A 

Graduările factorului A (soiurile) Diferenţe limită Indicatorii de creştere şi 
fructificare Simultan Azur Lax Blueray 

(MT) 
DL 
5% 

DL 
1% 

DL 
0,1% 

Nr. de creşteri anuale /tufă 12,8 11,6 7,8 9,3 2,4 3,4 4,7 
L. medie a creşterilor 
anuale (cm) 20,1 17,8 19,0 19,0 2,9 4,0 5,5 

Nr. de muguri floriferi/tufă 29,2 21,6 21,8 17,0 6,9 9,6 13,2 
Nr. de inflorescenţe/ tufă 20,4 15,5 18,1 11,2 5,1 7,1 9,9 
Nr. de flori / inflorescenţă 6,6 7,9 7,5 7,4 2,1 2,9 4,0 
Nr. de fructe / tufă 226,3 158,1 61,6 85,9 54,8 75,8 104,7 
Gr. medie a unui fruct (g) 1,3 1,9 2,0 1,6 0,2 0,3 0,4 
Producţia / tufă (g) 324,3 321,0 136,0 151,7 94,8 131,4 181,3 

 
CONCLUZII 

După numai doi ani de experimentare, deşi este prematur să formulăm 
unele concluzii, evidenţiem faptul că utilizarea amestecului turbă şi gunoi de grajd 
descompus, în părţi egale şi adăugarea sulfului ca element acidifiant, favorizează 
creşterea şi fructificarea  celor trei soiuri  de afin cu tufa înaltă. 
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Abstract. During 2000-2006 at the Research Institute for Fruit Growing Pitesti the 

evaluation of some seabuckthorn and bluehoneysuckle cultivars and selections was 
conducted aiming to introduce the best ones into assortment. Main characteristics of plant 
and fruits were evaluated: flowering and ripening season, yield, berry weight, size, color 
and bloom, pedicel length, berry common chemical content: soluble solids, total sugars, 
total acids, tannins and pectines and main antioxidant compounds (vitamins: C (ascorbic 
acid), E (α-tocopherols) and A (β-carotenes), too. Two seabuckthorn cvs., Piteşti-1 and 
Piteşti-2, and the blue honeysuckle cv. „Cera” were released in the last years. Also, two 
selections SL-55 and SL-57 were outstanding for their berry quality for fresh consumption 
and high anthocyanins content.  

Key words: seabuckthorn, bluehoneysuckle, flowering, yield, weight, size, color, 
bloom, chemical content. 

INTRODUCERE 
În ultimii ani, asistăm la reconsiderarea şi la creşterea importanţei arbuşti-

lor fructiferi ca surse naturale de vitamine, substanţe biologic active, antioxidanţi, 
uleiuri esenţiale, etc. Dintre aceşti arbuşti cătina albă şi lonicera fructiferă prezintă 
un mare interes pentru fitoterapie şi pentru cultură, date fiind particularitatea 
cătinei de a acumula o mare diversitate de compuşi biochimici (vitamine, uleiuri, 
aminoacizi, etc.) şi de a fixa prin sistemul său simbiotic azotul atmosferic (1, 4, 6) 
şi a lonicerei  cu maturare extratimpurie şi fructe bogate în plifenoli-antocianozide 
şi vitamina C (2, 3, 5). Pentru identificarea şi introducerea de noi soiuri în 
sortimentul deficitar din România care să răspundă exigenţelor de cultură şi de 
valorificare a fructelor, la ICDP Piteşti-Mărăcineni, în perioada 2000-2006 s-au 
organizat cercetări în câmpurile de selecţie şi în culturile comparative asupra unor 
soiuri şi selecţii valoroase de cătină albă şi lonicera fructiferă. 

Obiectivele de selecţie au avut în vedere pe lângă o productivitate ridicată 
şi o calitate superioară a fructelor (cu deosebire un conţinut biochimic cât mai 
bogat în provitaminele E, A, C, în polifenoli – antociani şi calităţi organoleptice).  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul biologic a constat din selecţii şi soiuri noi comparate cu soiurile 
martor din sortiment. Materialul a fost obţinut, selecţionat şi înmulţit la ICDP 
Piteşti-Mărăcineni din biotipuri de cătină selecţionate din flora spontană, şi din 
puieţi hibrizi obţinuţi din polenizarea liberă a speciei Lonicera caerulea L. var. 



 284 

kamachatka. Organizarea experienţelor în câmp s-a realizat după metoda blocurilor 
randomizate în 3 repetiţii cu câte 3 plante în parcela repetiţie. Distanţele de plantare 
au fost de 3x2 m la cătină şi 3x1,2 m la lonicera.  

Metodele de lucru în câmp şi laborator au constat în înregistrarea fazelor de 
vegetaţie şi fructificare, a producţiei de fructe, măsurători şi determinări asupra 
însuşirilor fizico-chimice ale fructelor.  

Conţinutul biochimic s-a determinat prin următoarele metode: refracto-
metrie digitală pentru substanţa uscată solubilă, tritrimetrică (acid malic) pentru 
aciditate, volumetrică (titrare cu iod şi cu dicromat de K pentru vitamina C), 
Fehling-Soxhlet pentru zaharuri totale, Lawenthal Neubeur pentru taninuri, 
precipitare cu alcool şi hidroliză la rece cu NaOH pentru pectine. Determinarea 
cantitativă a antocianilor s-a realizat prin metoda HPLC, cromatografie de înaltă 
presiune pe strat subţire, provitamina E (α-tocoferolul) prin lichid cromatograf de 
înaltă presiune, iar provitamina A (β-carotenul) prin metoda spectrofotometrică. 

 
REZULTATE  ŞI DISCUŢII 

Soiurile şi selecţiile de cătină albă şi lonicera s-au evidenţiat prin înflorire 
extratimpurie, comparativ cu alte specii fructifere de arbuşti, fenofaza desfăşurân-
du-se chiar din prima decadă a lunii martie şi până spre sfârşitul lunii aprilie. 
Maturarea fructelor de lonicera s-a produs eşalonat în intervalul 10 mai-20 iunie, 
cu diferenţe de 4-8 zile între diferite soiuri şi selecţii, iar a soiurilor de cătină în 
cursul lunii septembrie. Soiurile Piteşti -1 şi Piteşti-2 au realizat o producţie medie 
de 14,5 şi respectiv 16,6 t/ha, sel. Moldova G 15,5 t/ha, iar soiul martor 17,5 t/ha 
(tab. 1).  Lonicera s-a caracterizat printr-un nivel de fructificare mult mai scăzut 
comparativ cu cătina, producţiile fiind cuprinse între 3,3 şi 5,6 t/ha, selecţiile SL-55 
şi SL-57 fiind cele mai productive. Soiurile Piteşi -1 şi selecţia Moldova G s-au 
evidenţiat prin fructe mari şi foarte mari, asemănătoare soiului martor Moldova. 
Selecţiile de Lonicera SL-55 şi SL-57 s-au caracterizat prin fructele cele mai mari, 
iar soiul Cera prin fructe mijlocii-mari.  

Tabelul 1 
Producţia de fructe obţinută la unele soiuri şi selecţii de cătină şi lonicera  

(anii 5-7 după plantare) 

Nr. crt. Soiul/selecţia Producţia kg/plantă 

D
L 

5%
 

Producţia T/Ha 

1 Piteşti-1 8,7 14,5 
2 Piteşti-2 10,0 16,6 
3 Moldova G 9,3 15,5 
4 Moldova MT 10,5 

0,
49

 

17,5 
5 Cera 1,41 3,9 
6 SL-55 1,87 5,2 
7 SL-57 2,00 5,6 
8 Loni-MT 1,20 

0,
08

 

3,3 
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După conţinutul în compuşi biochimici comuni, s-a constatat că soiul de 
cătină Piteşti-1 a acumulat un conţinut ridicat în s.u.s. (12,0%), zaharuri totale 
(1,16%) aciditate 2,95 %, şi substanţe tanoide 0,305% (tab. 2). Soiul Piteşti – 2 a 
acumulat o cantitate mai scăzută de zaharuri şi s.u.s. însă, cel mai ridicat conţinut 
în acizi organici (3,75%) şi cele mai puţine taninuri.  

Tabelul 2 
Conţinutul în principalii compuşi biochimici ai  fructelor de cătină albă şi  

lonicera fructiferă  
Nr. 
crt. Soiul/selecţia 

Substanţa uscată 
solubilă 
%brix 

Zaharuri 
totale % 

Aciditate 
totală% 

Substanţe 
tanoide % 

Substanţe 
pectice% 

1 Piteşti-1 12,0 1,16 2,95 0,305 - 
2 Piteşti-2 9,9 0,68 3,75 0,166 - 
3 Moldova G 10,5 1,25 2,54 0,268 - 
4 Moldova P- MT 11,6 1,05 2,41 0,300 - 
5 Cera 14,7 6,31 2,70 0,295 0,335 
6 SL-55 17,0 8,40 2,14 0,192 0,376 
7 SL-57 12,5 7,44 1,85 0,247 0,428 
8 Loni-MT 16,1 6,66 1,89 0,256 0,330 

 
Referitor la conţinutul fructelor de cătină în compuşi cu acţiune 

antioxidantă (tab. 3) cel mai bogat conţinut în provitamina E s-a obţinut la soiul 
Piteşti-2, urmat de soiul martor Moldova, iar Piteşti-1 şi Moldova G cu valori mult 
mai mici. După conţinutul în provitamina A, ierarhizarea soiurilor în ordine 
descrescândă a fost următoarea: soiul martor Moldova, cu cel mai bogat conţinut, 
Piteşti-1 şi Piteşti-2 cu valori superioare, iar Moldova G cu cel mai scăzut nivel. 

Tabelul 3 
Conţinutul fructelor de cătină în compuşi antioxidanţi (provitaminele e,a şi c)  

Acid ascorbic Nr. 
crt. Soiul/selecţia Α-tocoferol 

(mg/100 g fruct) 
Β-caroten 

μg/100gfruct Mg/100 ml suc Mg/100g 
fruct 

1 Piteşti-1 6,46 4762,32 0,98 79,2 
2 Piteşti-2 20,40 4648,02 1,11 39,60 
3 Moldova G 6,02 2266,78 2,50 61,60 
4 Moldova MT 10,38 4854,65 3,20 107,36 

 
Soiul Moldova s-a evidenţiat prin concentraţia  cea mai ridicată în vitamina 

C atât în suc, cât şi în fructele proaspete. Soiul Piteşti-1 a acumulat un conţinut 
mediu  de vitamina C în  fructul proaspăt vitamina C şi o cantitate redusă în sucul 
de fructe, iar soiul Piteşti 2 un conţinut mai scăzut. Soiurile şi selecţiile de lonicera 
s-au dovedit bogate în antociani, 670,2 până la 888,3 mg/100g fruct (tab. 4), 
confirmându-se datele din literatură despre bogăţia lonicerei în aceşti componenţi. 
Fructele de lonicera au acumulat între 48,40 şi 60,12 mg/100 g fruct vitamina C. 
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Tabelul 5 
Conţinutul fructelor de  lonicera fructiferă în compuşi antioxidanţi  

(antociani şi provitamina C)  
Acid ascorbic Nr. 

crt. Soiul/selecţia Antociani 
(mg/100 g fruct) Mg/100ml suc Mg/100g fruct 

1 Cera 722,3 19 55,44 

2 SL-55 888,3 25 48,40 
3 SL-57 856,5 25 65,12 
4 Loni-MT 670,2 25 60,13 

 
CONCLUZII 

În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că unele soiuri şi selecţii, 
comparativ cu soiurile martor, au întrunit cele mai multe caracteristici de 
productivitate şi de calitate a fructelor, fapt ce a permis introducerea acestora în 
sortiment, respectiv soiurile de cătină Piteşti-1 şi Piteşti-2 şi lonicera albastră Cera, 
iar selecţiile de lonicera SL-55 şi SL-57 pentru calităţile remarcabile ale fructelor, 
mărime, aspect gust şi conţinut ridicat în antociani şi vitamine, au fost propuse 
pentru omologare. Soiurile de cătină constitue surse naturale deosebit de bogate în 
provitamina E (Piteşti-2 şi Moldova) şi în provitamina A (Moldova, Piteşti -1, 
Piteşti-2), iar selecţiile şi soiurile de loniceră  în compuşi polifenolici cu acţiune 
antioxidantă (antocianozide). 
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COACĂZULUI NEGRU 
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Abstract. In submountain zones from Romania, are the important surfaces with 

soils with reduced fertility that are exploited with low efficiently. The researches 
effectuated in period 1970-2006 in the north counties Arges, on lands with altitudes 
between 680 and 864 m, with specific soils from submountain zones, put in obvious the 
possibility for cultivation with success of blackcurrant. 

Results of researches effectuated on 78 varieties and the hybrids of blackcurrant 
from 7 selection fields, drove to conclusion that the productive kinds can achieve the 
average production of 7-8 tones, after 6 years from planting, even on soils with low his 
fertility, with the condition of a adhibition technologist of proper culture, with accent on the 
abundant fertilization with organic material. 

Key words: blackcurrant, varieties, hybrids, production, planting, fertility. 
 

INTRODUCERE 
În zonele submontane şi montane din România, sunt importante suprafeţe 

de teren ce sunt exploatate cu o eficienţă scăzută, ca păşuni şi fâneţe. În partea de 
nord a judeţului Argeş, la Bilceşti, la o altitudine de 840m, funcţionează din anul 
1949 o unitate de cercetare în domeniul pomicol, ce aparţine de SCDP Voineşti-
Dâmboviţa. În decursul anilor, aici s-au efectuat cercetări la majoritatea speciilor 
pomicole ce găsesc condiţii în general favorabile din punct de vedere climatic în 
zonele cu altitudini ridicate. Cercetările au pus în evidenţă posibilitatea cultivării cu 
succes a arbuştilor fructiferi, chiar şi pe soluri cu fertilitate scăzută, mai puţin 
favorabile sau chiar improprii altor culturi pomicole sau agricole. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe 78 de soiuri şi hibrizi de coacăz negru din 7 
culturi de concurs amplasate pe o rază de cca.10 km în jurul oraşului Câmpulung, 
la altitudini între 680 şi 864m. Observaţiile şi determinările au avut în vedere  
dezvoltarea tufelor, comportarea în procesul polenizării, mărimea medie a 
fructelor, comportarea faţă de principalele boli şi influenţa accidentelor climatice, 
dar în mod deosebit producţiile realizate. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În anul II şi III de la plantare producţiile medii pe tufă au avut valori 
cuprinse între 0,05 kg şi 0,90 kg, pentru repetiţiile celor 78 de soiuri şi hibrizi. 
Producţiile medii pe tufă în aceşti ani au fost de numai 0,18 kg respectiv 0,30 kg 
(fig 1). Dintre toate producţiile medii pe repetiţii de la cele 78 de variante,  doar 3% 
respectiv 2% au avut valori mai mari de 0,50 kg în anul II şi III de la plantare. 
Având în vedere acest aspect, se poate aprecia că la coacăzul negru în ciuda 
precocităţii speciei, producţiile realizate până în anul III au un nivel scăzut de până 
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la 3t/ha chiar şi la cele mai productive soiuri, în condiţiile ecopedologice din zona 
Muscel şi a aplicării unei agrotehnici comparabile cu cea aplicată în cele 7 culturi 
de concurs. 

Producţiile medii pe tufă la 78 de soiuri şi hibrizi de coacăz negru din 
anul II până în anul VI de la plantare

0

0,5

1

1,5

2

anul II anul III anul IV anul V anul VI

kg

Fig.1. Producţiile medii pe tufă, la 78 de soiuri şi hibrizi de coacăz negru din 
anul II până în anul VI de la plantare 

 
În anul IV de la plantare, la o parte din variantele pe care s-au făcut 

cercetările s-a înregistrat un salt semnificativ de producţie. Acest fapt este 
confirmat şi de producţia medie pe repetiţiile celor 78 de variante, ce a fost de 0,75 
kg, faţă de 0,30kg valoarea aceluiaşi indice pentru anul III de la plantare. Valorile 
medii ale producţiilor pe repetiţii s-au grupat  45% între 0,51-1,00kg şi 17% în 
clasa 1,01-1,50kg/tufă. Producţii mai ridicate de peste 1,51kg/tufă s-au înregistrat 
doar în 5% din cazuri. În anul V de la plantare, producţia medie pe repetiţii a 
crescut de la 0,75 în anul IV, la 1,11kg/tufă. Producţiile medii pe repetiţii s-au 
încadrat între 0,19kg şi 2,49kg/tufă. 

În anul VI de la plantare, s-au înregistrat cele mai mari producţii medii pe 
repetiţiile celor 78 de soiuri şi hibrizi din cele 7 culturi de concurs. Indicele mediu 
pentru anul VI, a avut valoarea de 1,51kg/tufă. Producţii ridicate în intervalul 2,51-
4,00kg, ce corespund unor producţii la hectar de 8,36 -13,33 tone, s-au înregistrat 
la 17% din variantele analizate. 

După indicele mediu pe repetiţii, cel mai ridicat nivel al producţiei medii 
pe tufă au înregistrat Tor Cross(Incintă I) pentru anul II-0,89kg, Bogatâr(Incintă 
III) pentru anul III- 0,90 kg, Tsema(Incintă I) pentru anul IV- 2,49 kg, H 88-2-9 
(Poiana Mare II) şi H 88-7-75(Poiana Mare I) pentru anul V-4,70kg,  Daniel's 
September(Hodor IV) pentru anul VI-5,48kg (fig. 2.). 

 
 

Producþiile medii pe tufã maxime din anul II pânã în anul VI de la plantare de  la 78 de  
soiuri ºi hibrizi de coacãz negru din 7 culturi de concurs 
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kg 

Fig.2. Producţiile medii maxime pe tufă, de  la 78 de soiuri şi hibrizi de coacăz 
negru din anul II până în anul VI de la plantare 
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O analiză a comportării aceloraşi soiuri pe amplasamente diferite, în care s-
au avut în vedere producţiile pe tufă din anii 6-7 de la plantare, când caracterul de 
productivitate se poate manifesta deplin, urmare a încetiniri proceselor de creştere a 
tufelor şi intrării plantelor în perioada de plină rodire, relevă o comportare a 
variantelor destul de diferită. În condiţiile aceluiaşi potenţial productiv genetic, se 
constată că între producţiile realizate pe cele 3 amplasamente la soiurile Tinker şi 
Rod Knoop sunt diferenţe semnificative deşi calitatea materialului săditor utilizat şi 
agrotehnica aplicată au fost comparabile. În culturile de concurs Hodor şi 
Laboratoare, producţiile pe tufă corespund unor producţii la hectar de 5,75 tone şi 
4,20 tone la soiul Tinker şi de 6,83 respectiv 6,23tone la soiul Rod Knoop (fig.3.). 
În cultura de concurs Grui, pe un amplasament cu un conţinut ridicat în argilă, cele 
două soiuri au realizat producţii mult mai mici de numai 2,87 respectiv 1,73t/ha. 

Producţiile medii pe 2 ani (VI, VII) la 2 soiuri de coacăz negru din 3 culturi de concurs 
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Fig.3. Producţiile medii pe 2 ani (VI,VII) la soiurile de coacăz negru Tinker şi 
Rod Knoop din 3 culturi de concurs 

 
Pornind de la aceste rezultate (fig.4), în anul 2003 s-a înfiinţat un câmp 

experimental pentru efectuarea de cercetări privind agrotehnica plantări pe terenuri 
cu conţinut ridicat în argilă, cu amestecuri de plantare 50% gunoi de grajd 50% sol. 
În anul III de la plantare s-au obţinut producţii ridicate la toate variantele utilizate. 
Astfel, producţiile medii pe variante, au fost cuprinse între 1,05kg la V1(gropi de 
30x30x30cm) şi 1,39 kg la V4 (şanţ de 50x30cm).  

Producţiile medii şi maxime realizate la 5 variante de plantare 
în anul III de la plantare  la soiul Tsema
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Fig. 4. Producţiile medii pe tufă, obţinute la soiul Tsema într-un câmp în care 
se fac cercetări privind sistemele de plantare 

 
Producţiile obţinute, pot fi apreciate ca foarte ridicate, având în vedere că 

producţia  după indicele mediu pe 78 de soiuri şi hibrizi, corespunzătoare anului III 
de la plantare, a fost de 0,30 kg. Influenţa utilizări unor cantităţi ridicate de gunoi 
de grajd la plantare este pusă în evidenţă şi de faptul că producţiile realizate în 
acest câmp experimental au fost superioare producţiilor  maxime de până la 1kg 
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înregistrată  în anul III în cele 7 culturi de concurs în care s-au făcut cercetări pe 
parcursul a peste 30 de ani la Bilceşti. 

 
CONCLUZII 

1. În zonele submontane şi montane din România, sunt suprafeţe impor-
tante cu soluri ce au fertilitate scăzută, improprii majorităţii culturilor pomicole şi 
agricole. 

2. Pe terenurile cu fertilitate scăzută şi conţinut ridicat în argilă, se poate 
cultiva coacăzul negru, dar în condiţiile unei tehnologii de cultură inadecvate 
producţiile sunt scăzute 1-2 t/ha. 

3. Prin aplicarea unei tehnologii de cultură cu accent pe fertilizarea 
organică, la soiurile cele mai productive se pot realiza producţii de 7-8 t /ha sau 
chiar mult, chiar şi pe soluri degradate.  
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INFLUENŢA SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERE ASUPRA 
RITMULUI DE CREŞTERE AL AFINULUI CU TUFĂ ÎNALTĂ ÎN 

PRIMII ANI DUPĂ PLANTARE 
 

BĂDESCU CĂTĂLIN, BĂDESCU ALEXANDRA 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, România 

 
Abstract. Although first culture of blueberry from Romania was established in 

1968, the cultivated surfaces with high bush blueberry very little. Starting from the premise 
as the this situation  were determined by the slow rhythm of growing of the plants in first 
years after planting, in the year 2002 was established an experimental field for the 
effectuation studies of  with 5 system of soil management. To which variants where the 
system of maintenance was mulching with peat  had the best rhythm of growth from the 
experimental field. 

Amongst the materials used as mulches, the most suitable proved to be the 
residuals of distillation and conifer’s sawdust. The mulching with peat presupposes higher 
costs and the mulching with mixed layer resulted from conifers ensures a rhythm of growth 
with only 15 % higher than the plants cultivated in clean cultivation. 

Key words: blueberry, growing,  planting, 5 system of soil management, mulching. 
  

INTRODUCERE 
După 1968, când la Bilceşti a fost înfiinţată prima cultură de afin din 

România, la această unitate de cercetare, ce aparţine de SCDP Voineşti, s-au 
efectuat cercetări de sortiment, genetică şi ameliorare, protecţie, înmulţire, irigaţii, 
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agrotehnică. Cu toate că cercetările efectuate la Bilceşti, au demonstrat posibilitatea 
realizării unor producţii medii multianuale de cca 8-10 tone/ha, începând din anii 
6-8 de la plantare, ce pot asigura venituri de 20-30 mii $ la hectar, cultura afinului 
ocupă în prezent suprafeţe mici în România, urmare a reticenţei cultivatorilor faţă 
de o cultură nouă, nivelului  relativ mare al investiţiei, ritmului mai lent de creştere 
a plantelor în primii ani. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate într-un câmp experimental înfiinţat în toamna 

anului 2002, cu 80 de variante în care s-au utilizat 5 sisteme de întreţinere: ogor 
lucrat, mulcire cu turbă, mulcire cu rezidii de distilare, mulcire cu rumeguş şi 
mulcire cu litieră de conifere. 

Pentru cuantificarea influenţei sistemului de întreţinere, s-au făcut deter-
minări privind numărul de creşteri, lungimea medie a unei creşteri şi suma 
lungimilor creşterilor pe plantă. În perioada 2003-2006, s-au determinat integral 
lungimile  creşterilor la cele 800 de plante din câmpul experimental. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La variantele întreţinute ca ogor lucrat, valorile indicelui I-slc (suma 
lungimilor creşterilor) cumulate pe cei 4 ani, au fost cuprinse între 212 cm/plantă la 
V6 şi 1472cm/plantă la V61. Majoritatea variantele au avut o sumă a creşterilor sub 
50cm. Doar variantele  V61 şi V41 au avut lungimi ale creşterilor pe 4 ani de peste 
10 m/plantă (fig.1.). 

Suma lungimilor cresterilor pe planta din perioada 2003-2006 la variantele 
întreţinute ca ogor lucrat
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Fig.1. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare, la variantele întreţinute ca 

ogor lucrat 
 
Variantele întreţinute prin mulcire cu turbă, au însumat lungimi ale 

creşterilor pe 4 ani între 207cm/plantă şi 1881cm/plantă din care 4 au avut valori 
mai mari ale acestui indice, de peste 10 m, V62- 18,81m, V 42-15,73m, V22-13,86 m 
şi V32-10,38m. (fig. 2.). 

Suma lungimilor cresterilor pe planta din perioada 2003-2006 la variantele 
mulcite cu turbă
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Fig.2. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare, la variantele mulcite cu turbă 
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La variantele mulcite cu rezidii de distilare, 6 din cele 16 din câmpul 
experimental, au înregistrat sume ale creşterilor pe 4 ani mai mari de 10m, între 
10,52 la V60 şi 19,36 la V45 (fig.3.), iar cea mai mică valoare a avut V10 cu 
401cm/plantă. 

Suma lungimilor cresterilor pe planta din perioada 
2003-2006 la variantele mulcite cu rezidii de distilare
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Fig.3. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare, la variantele mulcite cu 

rezidii de distilare 
 
La variantele mulcite cu rumeguş de conifere, lungimile creşterilor pe 

primii 4 ani au însumat între 235cm la V9 şi 1735cm la V64 (fig.4.). Alte trei 
variante au mai avut sume ale lungimilor creşterilor mai mari de 10m, V59-10,54m, 
V79-10,68m şi V24-11,31m. 

 
Suma lungimilor cresterilor pe planta din perioada 

2003-2006 la variantele mulcite cu rumeguş de conifere
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Fig.4. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare, la variantele mulcite  

cu rumeguş de conifere 
 
La mulcirea cu litieră de conifere, doar două variante au avut valori ale 

sumei lungimilor creşterilor pe 4 ani mai mari de 10m, V63 şi V23 cu 11,41 
respectiv 11,40m (fig.5.). Celelalte variante s-au încadrat între 256cm- V8 şi 
902cm-V43. 

 
Suma lungimilor cresterilor pe planta din perioada 

2003-2006 la variantele mulcite cu litieră  de conifere
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Fig.5. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare,  la variantele mulcite cu 

litieră de conifere 
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Analizând indicii medii pe cele 16 variante ale sistemelor de întreţinere, se 
constată că variantele mulcite  asigură un ritm de creştere superior celor întreţinute 
ca ogor lucrat. Astfel, după ce în anul 2003, toate variantele au avut o comportare 
comparabilă cu valori ale I-slc între 51 şi 61cm, în anul 2004 la variantele mulcite 
s-au înregistrat sume medii ale creşterilor între 203cm (litieră de conifere) şi 243cm 
(rezidii de distilare), faţă de numai 170cm la ogor lucrat (fig. 6.). 

 
Indicele mediu I-slc pe ani pe variante de intretinere
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Fig.6. Valorile I-slc  în primii 4 ani de la plantare,  indici medii pe variante de 

întreţinere 
 
În anul 2005, valorile înregistrate la variantele mulcite au fost între 148cm 

(litieră) şi 327 cm (rezidii distilare), faţă de 114cm (ogor lucrat). În anul 2006 
variantele mulcite au avut valori între 227cm şi 312cm, faţă de 204cm la ogor 
lucrat. Din analiza sumelor creşterilor pe plantă pe 4 ani, indice mediu, se constată 
că cel mai ridicat ritm de creştere au avut variantele mulcite cu rezidii de distilare 
cu 935cm/plantă. Un ritm mai accelerat de creştere au asigurat şi variantele mulcite 
cu turbă şi rumeguş, cu valori ale indicelui analizat de 757 respectiv 747cm (fig.7.). 
Cel mai scăzut ritm de creştere l-a asigurat litiera de conifere cu 629cm/plantă, dar 
superior variantelor întreţinute ca ogor lucrat, la care indicele mediu a fost de 
numai 549cm.  

Suma lungimilor cresterilor pe planta in primii 4 ani de la plantare
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Fig.7. Valorile I-slc cumulate pe 4 ani  (2003-2006),  

indici medii pe variante de întreţinere 
 

CONCLUZII 
1.Variantele mulcite cu turbă acidă, rezidii de distilare, rumeguş de 

conifere şi litieră, au avut sume ale lungimilor creşterilor pe plantă pe 4 ani, după 
indicii medii, între 935 şi 629cm faţă de 549cm la variantele întreţinute ca ogor 
lucrat. 
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2. Mulcirea asigură un ritm de creştere mai ridicat al plantelor de afin în 
primii ani de la plantare, faţă de alte sisteme de întreţinere. 

3. Cele mai indicate materiale pentru mulcire prin prisma efectului asupra 
ritmului de creştere al plantelor şi a costurilor, sunt rezidiile de distilare şi 
reumeguşul de conifere.  
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REZULTATE PARŢIALE ALE CERCETĂRILOR PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE ÎNFIINŢARE A 

CULTURILOR DE AFIN CU TUFĂ ÎNALTĂ 
 

BĂDESCU CRISTINA, BĂDESCU CĂTĂLIN 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, România 

 
Abstract. The high bush blueberry cultures could ensure incomes above 25-30 

thousands $/ha. The high level of investment and the duration of around 5-6 years needed 
for its recovery contributed to the very slow promotion of this valuable culture in Romania. 
Between 2002-2006 researches were concerning about the improving of the establishment 
of this culture. After the determinations from the first 4 years after planting, the values of I-
slg indicator (the sum of the growth’s lengths) of the 4 systems of planting ranged between 
478 cm/plant (30x30x30cm holes) and 993 cm/plant (100x30cm ditches). 

From the varieties of planting mixture, the peat and manure ensured the higher 
rhythm of growth with average I-slg of 1189 cm/plant followed by the mixtures in which 
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2/3 of the total peat was replaced by distillation residuals or conifer’s sawdust, with I-slg 
values of 706 and 579cm/plant. 

Key words: bush, blueberry, planting, growth. 
 

INTRODUCERE 
Deşi, în România se efectuează cercetări la afinul cu tufă înaltă de aproape 

40 de ani (prima cultură a fost înfiinţată la Bilceşti în 1968), cultura afinului în 
România nu s-a extins pe suprafeţe importante în ciuda acţiunilor din anii 80, când 
se preconiza plantarea într-o primă etapă de 4-5 ani, a 1000 ha. Cercetările 
efectuate la Bilceşti, au demonstrat posibilitatea realizării unor producţii medii 
multianuale de cca. 8-10 tone/ha. Pentru diminuarea perioadei de recuperare a 
investiţiei, o soluţie este accelerarea ritmului de creştere a plantelor în primii ani 
după plantare.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat într-un câmp experimental înfiinţat în anul 2002, 

cu soiul Coville. Pentru sistemul de plantare s-au utilizat 4 variante, iar pentru 
amestecul de plantare 4 variante, rezultând pentru cei 2 factori 16 variante. Pentru 
cuantificarea influenţei celor 2 factori, determinările au avut în vedere, în principal, 
creşterile din perioada 2003-2006. În cei 4 ani, s-au determinat indicii I-slc medii 
anuali şi cumulaţi pe 4 ani pe fiecare variantă, prin măsurarea integrală a 
lungimilor creşterilor la toate plantele din câmpul experimental. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În primul an de la plantare, creşterea plantelor a fost influenţată în mică 
măsură de sistemul de plantare şi de compoziţia amestecului adaus de plantare. 
Astfel indicele I-slc (suma lungimilor creşterilor) a fost cuprins, pentru sistemul de 
plantare între 42 şi 59 cm/plantă şi între 53 şi 60 cm/plantă pentru compoziţia 
amestecului de plantare. În următorii 3 ani, între cele 4 variante de plantare s-au 
înregistrat diferenţe semnificative, în mod deosebit în anul 2004 şi anul 2006. În 
anul 2 de la plantare (2004), indicele I-slc a avut valori cuprinse între 173 
cm/plantă la varianta cu gropi de 30x30x30 cm şi 378 cm/plantă la varianta de 
plantare în şanţuri de 100x30 cm (fig.1.). După ce în anul 3 de la plantare (2005), 
amplitudinea de variaţie a fost ceva mai scăzută, între 136 cm/plantă la V1 şi 240 
cm/plantă la V3, în anul 2006 între valoarea indicelui I-slc de la varianta V4 (şanţuri 
de 100x30 cm) de 541 cm/plantă şi cea mai mică valoare de 111 cm/plantă 
înregistrată la V1 (gropi de 30x30x30 cm) diferenţa a fost foarte semnificativă. 

Amestecul adaus de plantare a influenţat semnificativ creşterea plantelor 
începând din anul 2 de la plantare. Cele mai mari valori ale acestui indice s-au 
înregistrat la variantele cu amestec de plantare cu turbă şi gunoi de grajd. La aceste 
variante indicele mediu I-slc a avut valori de 359 cm/plantă (2004), 346 cm/plantă 
(2005) şi 427 cm/plantă în 2006, anul 4 de la plantare (fig. 2.). 

La polul opus, s-au situat variantele cu amestec adaus de plantare cu turbă, 
litieră de conifere şi gunoi de grajd, la care valorile indicelui I-slc au fost 114 
cm/plantă, 100 cm/plantă şi 163 cm/plantă în anii 2004, 2005 şi respectiv 2006. 
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Indicele mediu I-slc funcţie de sistemul de plantare
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Fig.1. Indicele suma lungimilor creşterilor pe plantă. la soiul Coville, în primii 
4 ani de la plantare, pe variante de plantare 

   
Indicele mediu I-slc funcţie de compoziţia amestecului de plantare
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Fig.2. Indicele suma lungimilor creşterilor pe plantă, la soiul Coville, în primii 
4 ani de la plantare, pe variante de amestec adaus de plantare 

 

Valorile indicelui I-slc cumulat pe primii 4 ani de la plantare funcţie de sistemul de plantare
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Fig.3. Indicele suma lungimilor creşterilor pe plantă, la soiul Coville,  
în primii 4 ani de la plantare, valori medii, maxime şi minime,  

funcţie de sistemul de plantare  
 
În primii 4 ani de la plantare, creşterile pe plantă au avut lungimi cumulate 

destul de diferite, funcţie de sistemul de plantare. La sistemul de plantare în gropi 
de 30x30x30 cm acest indice a avut valori între  207 cm/plantă şi 909 cm/plantă 
(fig.3.). Analizând valorile medii ale indicelui I-slc cumulat pe 4 ani, se constată o 
creştere de la 478 cm/plantă la variantele cu cel mai redus volum (gropi 30x30x30 
cm),  la 642cm/plantă (gropi 50x50x30 cm), la 782 cm/plantă (şanţuri de 50x30cm) 
şi la 993 cm/plantă la variantele cu cel mai mare volum al amestecului de plantare( 
şanţuri de 100x30 cm). Valorile maxime ale indicelui analizat, au crescut de la 9,09 
m/plantă şi 13,86 m/ plantă la variantele în gropi la peste19 m/plantă la variantele 
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în şanţuri. Valorile minime au fost de 2-2,5 m la 3 din cele 4 variante, cu excepţia 
variantelor în şanţuri, la care valoarea cumulată medie a  I-slc a fost de 4,52 
m/plantă. 

Dintre amestecurile de plantare, cel mai ridicat ritm de creştere au asigurat  
variantele cu turbă şi gunoi de grajd, la care indicele I-slc cumulat (2003-2006) a 
fost de 1189 cm /plantă (fig.4.). 

 
Valorile indicelui I-slc cumulat pe primii 4 ani de la plantare funcţie de compoziţia 

amrestecului adaus de plantare
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Fig.4. Indicele suma lungimilor creşterilor pe plantă, la soiul Coville, în primii 
4 ani de la plantare, valori medii, maxime şi minime, funcţie de compoziţia 

amestecului adaus de plantare  
  
Variantele  cu turbă + rumeguş  de conifere + gunoi de grajd  şi cu turbă + 

rezidii de distilare + gunoi de grajd,  au asigurat un ritm mediu de creştere, cu 
valori ale indicelui I-slc de 706cm/plantă şi respectiv 579 cm/plantă. Litiera de 
conifere s-a dovedit un material organic mai puţin indicat pentru amestecul de 
plantare, indicele I-slc mediu  fiind de numai 403 cm/plantă. 

 
CONCLUZII 

1. După 4 ani de la plantare, sistemele de plantare au asigurat o sumă a 
lungimilor creşterilor în general proporţională cu volumul dislocat la plantare, între 
478 cm/plantă (gropi 30x30x30 cm) şi 993 cm/plantă la varianta în şanţuri de 
100x30 cm. 

2. Amestecul de plantare cu turbă şi gunoi de grajd a asigurat cel mai 
ridicat ritm de creştere, cu o valoare medie pe cele 20 de variante plantate în acest 
sistem, de 1189 cm, cu valori pe variantă între 407 cm/plantă şi 1936 cm/plantă. 

3. După rezultatele preliminare pe 4 ani, se poate aprecia că la plantarea 
afinului de cultură se pot utiliza limitat rumeguşul de conifere şi rezidiile de 
distilare în amestec cu turbă şi gunoi de grajd, variantele acestea asigurând valori 
medii cumulate ale lungimilor creşterilor de 706 respectiv 579 cm/plantă.  
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Conform concepţiei dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova  în 

perioada anilor 2006-2015 producţia anuală de fructe va constitui 967 mii tone. În 
rezolvarea acestor obiective un rol deosebit i se atribuie speciilor bacifere, cultura 
cărora este destul de rentabilă în majoritatea ţărilor avansate. Printre speciile 
bacifere  un loc deosebit i se atribuie căpşunului care permite obţinerea producţiilor 
timpurii. 

Întru satisfacerea cu fructe a cererii  pieţei cu producţie timpurie  se impune 
majorarea producţiei globale prin înfiinţarea de noi plantaţii mai productive. Aceste 
obiective pot fi realizate prin alegerea raţională a soiurilor cu productivitate înaltă, 
adaptate la condiţiile pedoclimatice ale republicii şi prin desăvîrşirea tehnologiei de 
cultivare a lor în cultura protejată. Un element de bază al culturii intensive protejate 
îl constituie alegerea metodei eficiente de protejare a solului şi plantelor.  

Pentru obţinerea unei producţii de fructe calitative  timpurii este necesar da 
a alege succind soiurile care întră cel mai devreme pe rod. Soiurile de căpşun care 
sunt în republică au diferite epoci de coacere. Din ele am menţiona: Honcoye, 
Polka, Camarosa, Selena şi Senga Sengana. Din aceste soiuri de căpşun, cel mai 
timpuriu întră în rod soiurile Honcoye şi Polka. În cazul cînd aceste soiuri sunt 
cultivate în tuneluri, atunci este posibilitatea de a obţine producţii cu mult mai 
devreme. Soiurile de căpşun de tipul  Selena, Camarosa şi Senga Sengana întră mai 
tîrziu în rod. Aceste soiuri fiind cultivate în tunele, se va obţine producţii 
concomitent cu soiurile timpurii care sunt cultivate fără acoperire pe teren deschis. 
Din acest motiv nu prezintă interes pentru cultura forţată, mai ales din punct de 
vedere economic.  

În concluzie am accentua că pentru a obţinere producţiei timprii mai 
preferabil ar fi folosirea soiurilor de căpşun care întră timpuriu pe rod. 
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CARACTERISTICA BIOLOGICĂ A SOIRILOR NOI DE CĂPŞUN 
 

VRABIE ADRIAN 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Datorită implimentării soiurilor cu un potenţial înalt de productivitate, 

inclusiv şi de tipul (zi neutră), în decursul a 30 ani (1974-2006) s-a majorat 
producţia globală de căpşune de la 224 mii tone pînă la 1 mln tone. Aceste rezultate 
au fost obţinute în baza înnoirii permanente a sortimenului utilizat în cultură. Rolul 
principal în acestă activitate îi revine Universităţii din California, soiurile căreia 
fiind implementate numai în acest stat asigură cca. 75% din producţia globală pe 
ţară. După părerea savanţilor din acesată universitate, folosirea soiurilor de (zi 
neutră) va facilita majorarea producţiei globale şi în alte state ale SUA. Este 
necesar de menţionat că cca. 70% din cheltuielile referitor le cercetările pentru 
căpşun sînt destinate anume investigaţiilor legate de crearea soiurilor noi. În 
rezultat au fost obţinute soiurile Camarosa, Chandler, Oso Grande, Pajaro, 
Seascape, Selva, Sparcle etc. potenţialul cărora în plantaţiile de producţie depăşeşte 
cota de 50t la hectar de fructe. Fiecare soi este destinat pentru anumite condiţii de 
cultură, atît pe teren deschis, cît şi protejat. Soiurile respective au un nivel înalt de 
valorificare a spaţiului nutririv şi capacitatea de a forma mai multe tulpini 
subterane în primii ani de vegetaţie. Aceste soiri sunt în stadie de investigare în 
cultura pe teren deschis în condiţiile zonei de centru a republicii. Pentru o mai bună 
familiarizare descrierea se redă în limba originalului 

Chandler. Inventor, Bringhurst, University of California. A short-day 
variety released in 1983, this is presently the predominant variety in southern 
California and San Luis Obispo County plantings and is planted to a lesser extend 
in central counties. It accounts for 50% of the statewide acreage in 1989. Chandler 
is winter-plaqnted in southern California and is used with both systems in central 
California. It has very high yielding, although it is not as early as Douglas and 
tends to have a sherper peak in production than Douglas. Fruit flavor and color are 
exceptional and fermness and shipping qualities are superior to Douglas, but not 
outstanding because it has a somewhat tender skeen. Chandler fruit shape is similar 
to Douglas and noy as seedy. A vigurous variety, high yields have been 
experienced throughout the Carolinas and California. Due to their lack of winter 
hardiness, this variety is not well suited for northern locations above the Mason-
Dixon Line. Typical winter-planting recommendation are similar to those for 
Douglas, although Chandler has a somewhat high chilling requierment. Plant vigor 
can be low if chilling in the nersery is insufficient, and 1 to 2 weeks of 
supplemental storage are often beneficial. Alternatively, Chandler treated with 
more than 2 weeks of storage can be excessively vegetative, with substencialy 
reduced yields. Summer-planting recommandation for this variety are similar to 
those for Pajaro, carrying the precaution that early plantings in coastal sites have 
reduced vegetative growth and have resultet in smaller fruit size. 

Camarosa. Inventor, Voth, Universitaty of California. Developed by the 
Universitaty of California and introduced in 1993 as a short-day strawberry 
cultivar, characterized by excellent early, med-and late- season produciton of large, 
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conical or flat-oblat-conical fruit, with excellent internal and external color. 
Camarosa firmness and fruit size are greater than Chandler, fruit is moderately 
rain-tolerant, and post harvest shipping and handling qualities are excellent. Plants 
are vigurous, with moderate susceptibility to Xanthomonas and powdery mildew. 
Camarosa best adapted to the Southern growing areas, producing consistent high 
yields of large fruit and good quality. More than any other variety tested, Camarosa 
is well-adapted to early nersery digging. Early production high total yields, 
consistently large attractiv fruit and good firmness, shipping and post harvest 
qualities make Camarosa and attractiv variety for both growers and shippers. 
Camarosa firmness alows greater flexibility in sheduling fruit harvests, and well as 
flexibility in the market. In Southern California in 1995, Camarosa size, quality 
and firmness permitted fresh shipments in late May and June, something that 
would be difficult for mostn other short-day varieties. The Camarosa plant is more 
vigurous than Chandler, and production programs may need to be modified to 
maximise yield and fruit quality, and may benefit from a wider plant spacing than 
that used for Chandler. Camarosa appears to be more susceptible than Chandler to 
Colletotrichum fruit rot, Xanthomonas and powdery mildew. As with all varieties, 
the use of clean nersery stock is essential. 

Seascape. Inventor, Bringhurst, University of California. Released by the 
University of California, Davis in 1991, Seascape is one of the most productive 
everbearing varieties yet. Planting treatments that have worked well for Selva also 
do well for this variety. The cause Seascape doesn't need much chill to set fruit, it's 
very well suited for warmer climates. Produces large berries with excellennt flavor, 
over along season, fruiting is concetrated in late spring with high yields into the 
fall. Each cluster produces one extra-large berry (called the king berry). This 
variety has good desease resistance but is somewhat susceptible to leaf rot. 

 
 

INFLUENŢA DISTANŢEI DE PLANTARE ASUPRA CREŞTERII 
PLANTELOR TINERE DE CĂPŞUN PE TEREN DESCHIS 

 
VRABIE ADRIAN 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Distanţa de plantare constituie unul di elementele de bază ale sistemului de 

măsuri agrotehnice utilizate în sporirea productivităţii plantelor pomicole. Ea 
determină structura plantaţiei şi influienţează esenţial asupra productivitaţii şi 
calităţii recoltei, termenului intrării pe rod, durata de exploatare a plantaţiei, 
eficienţa economică a investiţiilor capitale utilizate la fondare. 

Desimea plantelor modifică esenţial nivelul de utilizare a fondului funciar 
disponibil producătorului, factorilor ecologici şi pedologici ale zonei de cultură, 
rezistenţa la afectarea plantelor de către boli, dăunători şi calamităţile naturale. 
Amplasarea raţională a plantelor facilitează posibilitatea folosirii la maximum a 
tehnicii la întrţinerea plantaţiilor şi recoltarea fructelor. De structura plantaţiei 
depinde în mare măsură nivelul de manifestare a soiului utilizat în cultură. La 
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evaluarea structurii plantaţiei este necesar de a ţine cont de particularităţile 
biologice ale speciei luate în cultură. 

Pentru prima dată în condiţiile zonei pomicole centrale ale Republicii 
Moldova va fi realizat un studiu complex referitor la influienţa structurii planaţiei 
şi soiului asupra obţinerii producţiei ecologice de fructe de căpşun cu utilizarea 
tehnicii moderne de întreţinere. 

Rezultatele investigaţiilor vor fi implementate pe terenurile afiliate SA '' 
OrheiVit '' şi a fermierilor din zona pomicolă centrală a republicii. 

Obiecte de cercetare vor servi plantele de căpşun de 1- 3 ani ale soiurilor: 
Red Gauntled, Camarosa, Seascape, Chandler, Selena, Elsanta. Investigaţiile se vor 
efectua în cadrul catedrei de pomicultură a Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, experimentele de cîmp-pe terenurile agricole ale SA ''OrheiVit'' şi 
Gospodăriei Ţărăneşti ''VRABIE Nicolae'', după metode de cîmp şi laborator, larg 
utilizate în cercetările cu speciile pomicole. Experimentul la SA ''OrheiVit'' a fost 
fondat în toamna anului 2005, iar cel din Gospodăria Ţărănească ''VRABIE 
Nicolae'' în toamna anului 2006 cu rozete devirozate.  

Desimea plantelor a fost determinată în funcţie de fertilitatea solului şi 
vigoarea relativă a soiurilor utilizate. Solul terenurilor experimentale-ciornoziom 
obişnuit, asigurat cu cantitatea necesară de humus şi elemente ale nutriţiei minerale 
pentru cultura intensivă a căpşunului. Irigarea permanentă prin aspersiune şi 
picurare.  

Sa investigat  următoarele structuri ale plantaţiei: 
Ø Lăţimea benzii productive a rîndului: de la 20 pînă la 70 cm (cu 1,2 şi 3 

rînduri). 
Ø Numărul de rînduri în bandă: rînduri solitare (martor); 2 rînduri; 3 

rînduri. 
Ø Numărul de plante la ha de la 45 pînă la 100 mii/ha 
În decursul primului an după înfiinţarea plantaţiei, desimea  de plantare n-a 

influienţat asupra procentului de prindere a rozetelor. Procentul de prindere a 
constituit pe soiuri respectiv: Camarosa, Seascape, Chandler - 90%; Red Gauntled, 
Selena -  90-92%; Elsanta -  85%. 

Rezultatele investigaţiilor efectuate în anii ce urmează vor deschide noi 
perspecive de utilizare a soirilor cu productivitae înaltă şi mai bine adaptate la 
condiţiile pedologice şi ecologice concrete de cultură, structurii plantaţiei pentru 
crearea condiţiilor favorabile de realizare a potenţialului plantelor de căpşun. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ 
 

ДОРОШЕНКО Т.Н., ОСТАПЕНКО В.И., РЯЗАНОВА Л.Г. 
Кубанский государственный аграрный университет, г.Краснодар, Россия 

 
Abstract. Stock influence on commodity qualities of apple – tree variety Florina 

fruits and Stanley variety plum has been studied. It has been determined that it is possible to 
form fruits with planned quality parameters under uage  of different stocks depending on 
growth. 

Key words: apple–tree, variety, stock, plum-tree, growth. 
  

ВВЕДЕНИЕ 
Общеизвестно влияние подвоя на различные характеристики приви-

того на нем сорта. Пожалуй, наиболее значимой  из них является уро-
жайность. Можно привести многочисленные примеры, когда деревья 
определенного сорта  и одной силы роста, но привитые на разных типах 
подвоев, обеспечивали получение урожаев плодов, разнящихся в течение 
ряда лет в 1,5 -2,0 раза и более / 5/.  

Уместно, однако, напомнить, что привой сохраняет свои сортовые  
признаки независимо от того, на каком подвое его выращивают, а изменения 
в интенсивности роста, начале, нарастании и характере плодоношения 
находятся строго в генетически обусловленных пределах  /2/. 

Следует признать, что под влиянием подвоя происходит перестройка 
в метаболизме плодовых растений. Именно поэтому подвой является наибо-
лее доступным и активным средством регулирования их роста и плодо-
ношения  /2/. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами изучения были сорта яблони и сливы, привитые на разные 

по силе роста подвои. Экспериментальная работа   проводилась в 2004-2005 
гг. на базе учхоза «Кубань» КубГАУ  и  А/Ф «Солнечная».  Почвы опытных 
участков – черноземы выщелоченные. Учеты и наблюдения осуществляли по 
общепринятым методикам /4/. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что средняя масса плодов с 

деревьев яблони сорта Флорина, привитых на клоновых подвоях М9 
(карликовый), М26 (полукарликовый) и ММ106 (среднерослый), была на 11-
23% больше, чем с деревьев на семенном подвое – сеянцах яблони 
культурной. В аналогичных агроэкологических условиях плоды с деревьев 
сливы сорта Стенлeи, выращиваемого на вегетативно размноженных подвоях  
Кубань 86 (сильнорослый) и Эврика 99 (среднерослый), характеризовались 
большей средней массой, чем плоды того же сорта, но привитого на 
семенном подвое (рисунок 1). Вместе с тем в наших экспериментах не 
удалось выявить четко выраженной зависимости между рассматриваемым 
показателем и интенсивностью роста используемых клоновых подвоев /1/. 
Другое дело, если речь идет о накоплении в генеративных органах сухих 
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веществ.  В этом случае показатели средней массы плодов (выраженные в 
граммах сухого вещества) определенного сорта на разных подвоях 
выстраиваются в ряд, точно соответствующий порядку расположения 
применяемых подвоев с учетом их силы роста. Причем в данном ряду 
минимальная масса плодов свойственна сорту, привитому на сильнорослом 
семенном подвое, а максимальная – деревьям на карликовом (или в опыте со 
сливой – на среднерослом) клоновом подвое (рисунок 2).  
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                                А)                                                                    Б) 

Рисунок 1 - Средняя масса плодов (на сырое вещество) яблони сорта 
Флорина (А) и  сливы  сорта Стенли (Б) в зависимости от типа подвоя 
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                             А)                                                                          Б) 
Рисунок 2 - Особенности накопления сухого вещества в плодах яблони 

сорта Флорина (А) и сливы сорта Стенли (Б в зависимости от типа подвоя 
                         
Полученные результаты вполне укладываются в рамки существую-

щей теории о влиянии подвоя на характер распределения вновь синтези-
рованной массы между различными частями и органами дерева. Как 
отмечают некоторые авторы /2/, здесь сказываются поглотительная способ-
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ность корней, состояние транспортных путей, функциональная активность 
основного фотосинтезирующего и транспирирующего органа – листа, 
особенности синтеза веществ гормональной и негормональной природы, 
регулирующих интенсивность и направленность процессов метаболизма. 

Исходя из приведенных материалов, слаборослые подвои способны 
повысить уровень обеспеченности генеративных органов пластическими 
веществами, синтезированными в листьях. В результате на слаборослых 
деревьях формируются плоды, отличающиеся, как правило, большой массой 
и соответственно высокими товарными качествами. Вместе с тем сильно-
рослые подвои, по – видимому, активизируют вегетативную функцию 
деревьев. При дефиците веществ для развития генеративной сферы на них 
образуются плоды меньших размеров и привлекательности. 

Промежуточное положение по указанным характеристикам занимают 
среднерослые привойно-подвойные комбинации. 

Для дальнейшего уточнения излагаемой концепции было изучено 
влияние подвоя на химический состав плодов (таб. 1). Как видно из приве-
денных данных, в изменении химического состава плодов, происходящего 
под влиянием подвоя, прослеживается некоторая тенденция. Чем слабее 
интенсивность роста используемого подвоя, тем выше содержание в яблоках 
суммы сахаров (фруктозы, глюкозы и сахарозы) и ниже -  витамина С. Вместе 
с тем содержание титруемых кислот в плодах яблони мало зависит от типа 
подвоя. Исключение составляют лишь яблоки, собранные с деревьев на 
карликовом подвое М9. 

В этом случае рассматриваемый показатель несколько меньше, чем в 
других вариантах опыта, что может быть связано с ослабленным дыханием 
созревающих плодов и соответственно сниженным расходом сахаров на 
образование органических кислот: яблочной, лимонной и др. Полученные 
результаты и имеющиеся в нашем распоряжении литературные данные 
позволили выстроить цепь логических рассуждений, суть которых сводится к 
следующему. 

Общеизвестно, что основная масса формирующихся плодов состоит 
из углеводов, поступающих из листьев и образованных в процессе фотосин-
теза. Вместе с тем по мере развития генеративных органов продукты фото-
синтеза претерпевают серию сложных биохимических  превращений. Причем 
одни из них приводят к образованию крахмала, а  в дальнейшем – сахаров: 
фруктозы, глюкозы, сахарозы /5/.  

Таблица 1 
Химический состав  плодов яблони сорта Флорина в зависимости от 

силы роста используемого подвоя (в среднем за  2004-2005 гг.) 
Сумма 
сахаров 

Общая 
кислотность Подвой Сила роста 
% 

Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100 г 

Сеянцы яблони культурной Сильнорослый 10,0 0,5 5,7 
ММ106 Среднерослый 10,3 0,5 4,2 
М26 Полукарликовый 10,8 0,5 4,0 
М9 Карликовый 10,9 0,4 3,7 
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Другие же обеспечивают одновременный синтез аскорбиновой 
кислоты /3/. Логично предположить, что под влиянием подвоя, изменяющего 
(в соответствии с силой роста) гормональное поле растения в плодах 
активизируется определенная цепь биохимических реакций с участием 
углеводов в ущерб другим процессам их обмена. В пользу этой гипотезы 
свидетельствуют результаты наших исследований. Исходя из приведенных в 
таблице  данных, при использовании карликового подвоя в плодах яблони 
усиливается образование суммы сахаров и ослабляется синтез аскорбиновой 
кислоты. Такая направленность биохимических превращений в генеративных 
органах слаборослых деревьев сопряжена, с повышенным накоплением в них 
сухих веществ и увеличением размеров. Напротив, в случае применения 
сильнорослого семенного подвоя равновесие в обмене углеводов сдвигается в 
сторону образования витамина С. При этом в плодах ослабляется накопление 
пластических веществ, что неминуемо ведет к уменьшению их массы. Вместе 
с тем, по полученным данным, гармоничное сочетание  в плодах 
питательных веществ (сахаров) и аскорбиновой кислоты  может быть 
достигнуто только при прививке сорта на среднерослый (или, по крайней 
мере,  полукарликовый) подвой.  

 
ВЫВОДЫ 

Правильный выбор определенного по силе роста подвоя обеспечит 
после вступления  дерева в плодоношение соответствующую корректировку 
процессов обмена углеводов в нужном направлении и, в конечном счете, 
формирование  плодов с запланированными параметрами качества. 
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EUROPEAN CRITERIA TO APPRECIATE THE CHERRIES’ 
QUALITIES 
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Abstract. The European criteria to appreciate the cherries qualities are formulated 

by the authors quoted as a general concept or are particularized according to the optimum 
moment of harvesting, destination as concrete reference marks in the appreciation of the 
exiting assortment or of some recent creations for harvesting. We may distinguish criteria 
of appreciation of first importance for the acceptability of cherries by the consumers in 
different European countries, criteria that recommend in the culture a certain cultivator that 
produces fruits with distinct qualities, quality criteria regarded in the dynamics of the 
maturation and post-harvesting, during valorization as well as specific criteria regarding the 
production and valorization directions consecrated (consumption in the fresh state, 
differentiated industrialization). The study undertaken indicates the complexity of the 
qualitative evaluation criteria and shows the importance of this sector of production at the 
European level. The reduced space given for publication did not allow the presentation of 
all aspects and their existing implications. 

Key words: cherries, quality, criteria, European acceptation 
 
The qualitative evaluation methodology used in the characterization of the 

assortment or only some assortments of more recent creation is specific to each of 
the European authors.  

Buret, M. (1990) makes a large study on the relation between the quality of 
cherries and their degree of maturation. He groups the evaluation criteria in 5 
categories: physical criteria (weight, density, firmness, and colour), nutritional 
criteria (soluble dry substance, sugars, acidity, pigments, pectic substances, and 
vitamins), hygienic criteria (the presence of some noxious substances), 
organoleptic criteria (visual, smell, flavour, texture) and technological criteria 
(preservability, favorable qualities for conservation – trading – industrialization).   

Kaack, K & co. (1996) establish a series of quality criteria specific to the 
cherries destined to processing: size and uniformity of the fruit, aspect, colour, 
flavour, succulence, the pulp percentage and firmness. The sensitiveness to 
chapping or diseases, the maturation period, the productivity and the adaptability to 
the mechanized harvesting matter a lot. 

Edin, M. (1996) appreciates from the qualitative viewpoint the French 
assortment of cherries referring to the firmness degree, the sensitiveness to 
chapping, the general aspect, caliber, the crispy aspect, the sugar contents, acidity 
and the gustative quality in general.  

Simard, Valerie & co. (1998 – 2006 – a series of articles) assert that the 
date of harvesting the cherries is a difficult decision – though colour remains one 
good (visual) criterion, one must not neglect firmness, the sugar contents and the 
acidity. Firmness may vary a lot from one year to another, to an equal colour. They 
consider a “utopia” the possibility to mention the quality of an assortment on 
account of a certain colour stage.  The caliber and colour are interdependent and 
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are influenced in their turn by the conditions of the culture year and the tree 
loading. The cherries quality may be related to the climactic conditions of a certain 
year, but it is more important to harvest each assortment at the right time. They 
evaluate the quality for the cherry assortment cultivated in France on account of 
some relatively limited criteria: sensitiveness to chapping, firmness, caliber and the 
colour characteristic to the optimum moment of harvesting besides productivity. 

Albertini, A (2001) characterizes from the qualitative viewpoint the cherry 
assortments according to size, fruit shape, colour and pulp consistency, skin aspect 
and taste (including the ratio sugar/acidity). He also mentions the stone size, the 
contents of dry substance, resistance to manipulation, adaptability for some 
assortments to the mechanized harvesting and industrialization.  

Sportelli, G. F. (2004), assessing the cherry assortment recommended in 
the south of Italy, refers to, without giving priority to a certain criterion, the ratio 
sugar/acidity, the pulp consistency (firmness), size, sensitiveness to chapping, 
uniformity, peduncle length, colour, resistance to manipulation and transport and 
certain diseases, respectively. 

Predieri, S. (2005) makes a complex evaluation of the qualitative criteria 
specific to cherries. At first, he mentions the exterior aspect and the internal 
qualities (including the sensorial ones). He refers to the Regulations of the 
European Committee establishing the specific norms for trading applicable to 
cherries (214 of 06.02.2004), underlining the compulsoriness of the state of 
freshness and turgescence, defining also the calibers that characterize the category 
Extra (at least 20 mm), respectively I and II (17 mm). He highlights the importance 
of the exterior aspect, the absence of malformations and flaws, size, intensity, the 
colour homogeneity and tonality and the peduncle and fruit freshness.  

A complex sensorial evaluation distinguishes for each main criterion a 
series of specific nuances. The taste is nuanced by sweetness, flavour, extract and 
acidity. The consistency (firmness) is related to the optimum valorization. The 
colour and the soluble dry substance appear in a tight correlation. Cherries have a 
high variability of the fruit size according to their position on the branch and in the 
tree (the interior – exterior of the top crown, exposure etc). The sensorial analysis 
must take into consideration the maximal importance that the exterior features have 
(colour, size, uniformity, shining). The acceptability of the cherry taste relies on an 
equilibrium of the ratio sugar/acidity in favour of sugar. The taste is nuanced 
negatively by the contents in tannin and chlorogenic acid and the flavour is not 
completely relevant.  

Neri, Fiorella and co. (2005) evaluate the quality of cherries in the context 
of their valorization. They give special importance to the fruit colour and shining, 
pulp turgescence (freshness) and the gustative typical features. After harvesting the 
cherries are exposed to phenomena of alteration provoked by Monilinia, Botrytis, 
Penicillium, Alternaria, Rizophus and senescence respectively in the context of the 
loss of humidity. Gradually, they lose their crispy character, freshness, one can be 
see the withering and darkening of stalks and finally other phenomena of staining 
and pathogen alteration of fruits. They mention the importance for quality of the 
optimum moment of harvesting followed by pre-cooling and immediate valori-
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sation or temporary refrigerating conservation. The features considered to be of 
first importance for the sensorial evaluation refer to aspect (size, skin colour, pulp 
colour) and taste (sweetness, acidity, predominant taste, flavour/grassy taste).  

Charlot, G. and co. (2005) study the perception of the cherry quality by the 
French consumer. They notice the preference for the red cherries to the detriment 
of the bicolor ones. They appreciate the initiative of some producers to offer 
commercial brands (label) of cherries sorted to a caliber much bigger than the 
provisions for the category extra (32-34 mm), as well as the preoccupation in this 
context for freshness, the sugar contents and even a characteristic flavour. 

Roselli, G. (2006) characterizes cherries of Italian origin from the morpho-
logical instrumental, chemical and sensorial viewpoints. He insists on the firmness 
of epidermis and pulp, the contents of simple sugars   (glucose, fructose) and 
organic acids (apple acid, tartaric), the fruit size and the contents in anthocyanic 
acids. The instrumental analysis focused on the colour hue, weight and caliber and 
the chemical analyses centered on the determination of pH, acidity, soluble dry 
substance and sugars. 

Lugli, S. (2006) mentions a group of 6 basic criteria for the qualitative 
analysis of cherries: weight, pulp firmness, epidermis elasticity, epidermis colour, 
soluble dry substance and the titrating acidity.  
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CALITATEA ŞI REZISTENŢA FRUCTELOR LA BOLI ÎN 
FUNCŢIE DE UTILIZAREA SBA 

 
BUJOREANU N. 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM 
 
Abstract. Utilization of retardant-type preparation (BAS „Regalis”) with 

concentration 0.025% for the treatment of apple trees in the phase of pink flower buds lead 
to increasing fruit resistance to Venturia inaequalis, improving fruit quality and 
productivity of apple trees. 

Key words: apple trees,  BAS „Regalis”, Venturia inaequalis, fruit quality. 
 

INTRODUCERE 
Pomicultura ca ramură de bază a horticulturii are o importanţă majoră în 

economia naţională. Pe parcursul ultimilor ani volumul de producţie a scăzut 
considerabil în rezultatul reducerii suprafeţelor de livadă, lipsei materialului 
săditor, ne respectării tehnologiilor de creştere a fructelor şi măsurilor de comba-
tere a bolilor şi vătămătorilor în perioada de vegetaţie. 

În prezent în unele gospodării agricole se atestă o înviorare privind 
recoltarea fructelor cu respectarea tehnologiilor cunoscute, precum şi imple-
mentarea unor metode şi procedee progresive, ce ţin de utilizarea substanţelor 
biologic active, îndeosebi a celor de tip retardant. 

Ajunsurile ştiinţifico-practice din ultimii ani în domeniul dat confirmă rolul 
important al inhibitorilor de creştere. Aceştea, fiind utilizaţi în diferite faze ale 
perioadei de vegetaţie contribuie la optimizarea, iar în unele cazuri, chiar şi la 
dirijarea proceselor de creştere şi dezvoltare a pomilor fructiferi, volumului de 
producţie şi calităţii acesteia (1,2,6,8). 

Din aceste considerente, cercetările din această  lucrare au fost orientate 
spre evidenţierea particularităţilor de reglare a volumului de producţie şi calităţii 
acesteia prin utilizarea substanţei biologic active de tip retardant „Regalis”. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Ca obiect de studiu au servit fructele de soiurile Idared şi Gloster recoltate 
în livezile SRL „Colicauţanul”, com. Colicauţi, r-nul Briceni. 

Retardantul „Regalis” (firma BASF, Germania) a fost utilizat în formă de 
tratamente extraradiculare în faza „bobocului roz” cu concentraţia soluţiei apoase 
de 0,025%.  Pentru comparaţie, pomii de măr de soiurile nominalizate au fost 
trataţi cu apă.  

Determinarea gradului de maturare a fructelor de soiurile luate în studiu şi 
a perioadei optime de recoltare s-a efectuat prin aprecierea conţinutului de amidon 
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(5) şi substanţelor solubile uscate, utilizând refractometrul RL-3. Recoltarea 
fructelor a fost efectuată în ambalaje din lemn cu dimensiunile 33 x 50 x 35 cm, iar 
calitatea lor prin utilizarea standardului european EC nr.1619/2001. Gradul de 
afectare a fructelor cu bolile micotice, îndeosebi cu Venturia inaequalis (rapăn) a 
fost determinat, utilizând metodele propuse de (3,4). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În perioada de recoltare a fructelor de soiurile Idared şi Gloster în livada 
acestei gospodării, a fost efectuată evidenţa roadei privind aplicarea SBA 
„Regalis”. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a obţinut, că în variantele utilizării 
substanţei nominalizate cantitatea fructelor de calitate a fost mai superioară celei 
din variantele martor la ambele soiuri cercetate şi a constituit la soiul Idared cu 
12,7 q/ha, iar la soiul Gloster cu 14,1 q/ha (tab.1). 

Tabelul 1 
Volumul şi calitatea fructelor de măr în dependenţă  

de utilizare a SBA „Regalis” 

Calitatea fructelor exprimată prin 
dimensiunile în diametru 
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276,4 
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231,4 
217,3 

29,6 
40,8 
18,7 
25,5 

 
De menţionat,  că  în  variantele  tratate cantitatea fructelor de clasa „extra”  

(75 - 85 mm) a depăşit cu mult numărul acestora din variantele martor la ambele 
soiuri.                        

Retardantul utilizat, încetinind procesele de creştere la pomii fructiferi, a 
contribuit la majorarea volumului şi masei fructelor, sporind prin urmare cantitatea 
producţiei şi calitatea acesteia (tab.1). Rezultatele obţinute privind utilizarea SBA 
„Regalis” denotă, că această substanţa, de rând cu inhibarea proceselor de creştere, 
posedă şi proprietăţi fungicide. Analiza vizuală a fructelor recoltate de pe pomii 
trataţi şi martor a scos în evidenţă, că preparatul utilizat a avut o influenţă deosebită 
asupra gradului de afectare a acestora cu rapăn (Venturia inaequalis). Cantitatea 
fructelor afectate cu această maladie pe parcursul perioadei de vegetaţie în 
variantele utilizării substanţei nominalizate, a fost cu mult mai inferioară, în raport 
cu fructele martor şi a constituit la soiul Gloster cu 6,8%, iar la Idared cu 11,2 %. 
Rezultate similare au obţinut şi alţi autori (7,9) privind acţiunea fungicidă a 
prohexadione-Ca (SBA „Regalis”). 
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CONCLUZII 
1. Utilizarea SBA „Regalis” în livada de meri, a condus la sporirea calităţii 

fructelor cercetate şi volumului de producţie; 
2. S-a stabilit, că de rând cu inhibarea proceselor de creştere la pomii 

fructiferi în perioada de vegetaţie, SBA „Regalis” posedă şi proprietăţi fungicide, 
reducând esenţial pierderile la fructe, provocate de rapăn (Venturia inaequalis). 
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PARTICULARITĂŢILE STRUCTURALE A UNOR  
SOIURI NOI DE MĂR 

 
MARINESCU M., BUJOREANU N. 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM  
 
Abstract. The investigation has demonstrated the structural differences in the 

storage dynamics in apple fruit pericarp of 6 new cultivars.   
Key words: apple, pericarp, cultivars.  
 

INTRODUCERE 
Cercetările anatomice la fructele a 6 soiuri noi de măr au fost efectuate 

privind determinarea legăturii reciproce dintre particularităţile anatomice şi 
capacitatea lor de păstrare. Au fost studiaţi indicii: grosimea cuticulei şi gradul ei 
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de pătrundere în straturile hipodermei, numărul straturilor ale hipodermei, spaţiile 
intercelulare, compacticitatea  ţesuturilor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Ca obiect de studiu  au servit fructele de soiurile tardive de măr Idared, 
Florina, Ionica, Golden Reinders, Jonogored şi Braienburn cultivate în livada de 
meri a SRL „Codru ST”, st. Bucovăţ, r-nul Străşeni. 

Cercetările anatomice la fructele de soiurile studiate au fost efectuate 
conform metodei propuse de (2). 

Tabelul 1 
Indicii anatomo-morfologici a fructelor de măr 
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Jonogored 17,5-
20 

pătrundere 
neânsemnată 15-25 5-6 15-40 2-3 puţine, 
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alternarea 
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Braienburn 18-21 până la 
hipodermă 15-20 4-6 15-30 2-3 puţine, 

mic 
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Idared 17-20 pătrundere 
neânsemnată 15-42 6-7 17-45 2-3 puţine, 
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cele înfoiate 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În rezultatul cercetărilor efectuate s-a obţinut, că cei mai reuşiţi indici 

structurali şi cea mai mică perisabilitate naturală o posedă fructele de soiurile 
Idared, Braienburn şi Ionica (1). Spre exemplu, la soiul Idared această situaţie se 
confirmă prin compacticitatea celulelor epidermale, numărul mare de straturi 
celulare ale hipodermei şi colenchimatizarea lor, numărul redus şi dimensiunile 
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mici ale spaţiilor intercelulare a parenchimului. Fructele de soiul Braienburn s-au 
evidenţiat prin cuticula groasă, care a pătruns până la al doilea strat de celule ale 
hipodermei, forma optimală a celulelor epidermei, parenchimului compact cu 
spaţiile mici intercelulare. Soiul Ionica nu s-a evidenţiat prin indicii structurali 
(multe straturi ale hipodermei, forma optimă a celulelor epidermei, spaţiile mici 
intercelulare ale parenchimului), însă fructele acestui soi s-au caracterizat prin 
stratul gros al cerei epicuticulare, pătrunderea substanţială a cuticulei până la stratul 
2 al hipodermei şi colenchimatizarea pereţilor celulari ai hipodermei, precum şi 
prin numărul redus de lenticele (6,83 / cm2), în raport cu celelalte soiuri (tab.1). 

Din datele obţinute (1) rezultă, că cele mai mari pierderi în greutate au 
înregistrat fructele de soiurile G.Reinders, Jonogored şi Florina. Pierderile mari în 
greutate la fructele de soiul G.Reinders sunt confirmate de spaţiile intercelulare 
mari ale parenchimului, grosimea mică a cerii epicuticulare şi cuticulei, precum şi 
numărului sporit de lenticele (9,88/cm2). Pierderile mari în masa fructelor de soiul 
Jonogored se explică prin pătrunderea slabă a cuticulei între rândurile hipodermei 
şi prin spaţiile mari intercelulare ale parenchimului. La soiul Florina pierderile mari 
în masa fructelor au fost înregistrate din cauza stratului cerifer subţire, gradului 
slab de răspândire a cuticulei, precum şi numărului mic de straturi ale hipodermei. 

 
CONCLUZII 

1. Analiza structurală a fructelor demonstrează următoarele particularităţi: 
soiurile Braienburn, Ionica şi Idared posedă de cei mai reuşiţi indici structurali, 
spre deosebire de soiurile Golden Reinders, Jonogored şi Florina, care se deosebesc 
prin grosimea stratului cerifer şi a cuticulei, gradului de răspândire a cuticulei în 
hipodermă, mărimea spaţiilor intercelulare şi a numărului de lenticele; 

2. Capacitatea sporită de păstrare a fructelor se asigură prin îmbinarea unor 
indici structurali, care sunt caracteristici pentru soiul dat. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ 
ДЖЕМОВ НА БАЗЕ МЕСТНОГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО 

СЫРЬЯ 
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Abstract. A technology of production development of low-caloric jams on the 

basis of local raw material with a various composition of fruits keeping and dried 
substances. The manufacturing process assures significant savings of raw material and 
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energy resources in comparison with the production of high sugared jam. The manufacture 
of jams with a low content of sugar allows to cope with the problem of extra-weight and 
related physical dysfunctions. 

Key words: low-caloric jams, local raw material, production,  sugared jam.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Коррекция структуры питания ставит во главу угла показатель 

калорийности пищи и задачу создания низкокалорийных продуктов питания, 
в т.ч. с пониженным содержанием углеводов. Потребление легкоусвояемых 
углеводов населением экологически развитых стран сопряжено с развитием 
таких заболеваний как сахрный диабет, ожирение, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, кариес и др. [5] Поэтому согласно современным между-
народным рекомендациям свуточное потребление углеводов взрослыми 
людьми должен составлять 27% от общей энергетической ценности рациона в 
отличие от 55-60% существующей нормы для взрослого человека [2]. 

В связи с этим актуальной была и остается проблема создания 
фруктовых консервов в т.ч. низкокалорийных джемов с пониженным 
содержанием сахара, в которых массовая доля растворимых сухих веществ не 
превышает 50%. 

Для изготовления таких продуктов обычно используют низкометили-
рованный пектин. Однако,  использование одного пектина недостаточно, из-
за увеличения опасности синерезиса. Для снижения опасности этого явления 
по литературным данным рекомендуется использование совместно с 
пектином загустителей – гуаровой камеди, камеди рожкового дерева, 
каррагинана, карбоксиметилцеллюлозы и др. [1,3]. 

В Институте Пищевых Технологий ранее была разработана техно-
логия производства джема с содержанием сухих веществ 30%, в котором 
структура достигалась за счет смешанного гелеобразования полисахаридов и 
белков [4], но консистенция таких продуктов была достаточно жесткой и 
склонной к синерезису. 

  
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследований изготавливали модельные образцы джемов на 
яблочном пюре, используя в качестве студнеобразователей низкометилиро-
ванный пектин и его сочетание с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ) и 
гуаровой камедью. В образцах варьировали содержание сухих веществ, 
плодового компонента и дозировки студнеобразователей. 

В образцах джемов определяли рН, содержание растворимых сухих 
веществ, оценивали склонность к синерезису, исследовали реологические 
свойства джемов на ротационном вискозиметре, определяя динамическую 
вязкость до и после разрушения структуры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Физико-химические показатели и результаты реологических исследо-
ваний джемов с плодовой частью 45% приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристики джемов с содержанием сухих веществ 45% и 50% 

Студнеобразователи 
Показатели 

качества 
джема 

Динамическ
ая вязкость, 

спз ·10-2 № 

наименование концент-
рация, % СВ, % рН 1* 2* 

Характеристика джема 

1 пектин 0,6 50,0 2,9 378 174 синерезис слабый 
2 пектин 

КМЦ 
0,6 

0,12 
50,0 2,8 349 203 синерезис меньше,  

чем в 1 
3 пектин 

гуаровая камедь 
0,6 

0,12 
50,0 2,7 290 148 синерезис отсутсвует 

4 пектин 0,7 45,5 3,0 407 116 синерезис меньше,  
чем в 1 

5 пектин 
КМЦ 

0,7 
0,14 

46,0 2,8 400 232 синерезис слабый 

6 пектин 
гуаровая камедь 

0,7 
0,14 

45,8 2,8 349 174 синерезис отсутсвует, 
посторонний привкус 

1* До механического разрушения 
2* После механического разрушения 

  
Данные исследований свидетельствуют о том, что добавление КМЦ и 

гуаровой камеди несколько уменьшают плотность джема, но также снижается 
и склонность к синерезису. Гуаровую камедь возможно использовать в 
концентрации не выще 0,12% во избежание появления в продукте посторо-
ннего привкуса.  

Результаты исследований джема с содержанием СВ 30% и добавле-
нием в качестве белоксодержащей добавки сухого обезжиренного молока 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристики джемов с содержанием сухих веществ 30% 

Студнеобразователи 
Показатели 

качества 
джема 

Динамическая 
вязкость, 
спз ·10-2 № 

наименование концент-
рация, % СВ, % рН 1* 2* 

Характеристика джема 

1 пектин 1 30,0 3,4 407 261 синерезис видимый 
2 пектин 

КМЦ 
1 

0,15 
30,0 3,45 436 232 синерезис слабый 

3 пектин 
КМЦ 

0,8 
0,12 

28,6 3,45 349 116 То же 

4 пектин 
гуаровая 
камедь 

1 
0,15 

29,0 3,45 523 349 - // - 

5 пектин 
гуаровая 
камедь 

0,8 
0,12 

29,5 3,45 349 232 - // - 
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При изготовлении этого джема наблюдается преждевременное 
студнеобразование, вследствие чего склонность к синерезису увеличивается: 
синерезис наблюдается во всех образцах. Для замедления студнеобразования 
использовали буферную соль, добавление которого в начале варки позволило 
получить джем, в котором синерезис не наблюдается. 

На основании проведенных исследований разработаны базовые 
рецептуры низкокалорийных джемов и изготовлены опытные образцы 
продукции из местного сырья:  абрикосов, вишни, малины, клубники, тыквы. 
Дегустационная комиссия института отметила хорошие органолептические 
показатели низкокалорийных джемов и рекомендовала их для внедрения в 
производство. 

ВЫВОДЫ 
Проведены исследования и определены пути снижения синерезиса в 

низкокалорийных джемах. Разработана технология и утвержден в уста-
новленном порядке комплект нормативно-технической документации на 
производство низкокалорийных джемов с содержанием сухих веществ 50, 45 
и 30%.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEVIA REBAUDIANA BERTONI ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

ПОПЕЛЬ С.  
Институт Пищевых Технологий, Кишинев, Республика Молдова 

 
Abstract. Chemical composition of domestic stevia and process of water 

extraction of sweet components cotained in leafs of a plant were studied.Technology of 
extract production was developed. Recipes and technologies of production of food products 
with stevia extract in cannery, bakery, confectionery, flour and milk branches of industry 
were developed. Safety of stevia extract, as well as possibility of application of products on 
its basis in the nutrition of diabetes patients were confirmed by researches performed in 
medicinal centers of republic. 

Key words: chemical composition, food product, stevia, diabetes patients.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В Республике Молдова из 3,59 млн. жителей 38,0 тысяч страдают 

заболеванием - сахарный диабет. За последние четыре года  число заболев-
ших в  нашей республике возросло с 11 до 15 человек на 10 тысяч жителей. 
Первостепенное значение для всех больных имеет соблюдение лечебного 
питания, в том числе и в домашних условиях.  

В Молдове с 1992 года начаты работы по выращиванию уникального  
растения Stevia Rebaudiana Bertoni (стевия), в НПО "Порумбень" создана 
технология культивирования этого растения [1]. Уникальность растения 
состоит в том, что в листьях стевии содержится комплекс дитерпеновых 
гликозидов, которые обладают сладостью в 150-450 раз превышающих 
сладость сахара [2, 3, 4]. Подслащивающие вещевства из стевии широко 
используют в Японии, Китае, Таиланде, Парагвае, Бразилии, Мексике, США, 
России, Украине и других странах [3, 4, 5]. 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В работе использованы действующие стандартизированные  методы  
анализа пищевых продуктов, а также методы, разработанные специально для 
выполнения поставленных задач, в частности метод определения гликозидов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Химический состав стевии, произрастающий в Республике  Молдове,  
представлен в таблице 1. 

Установлено, что содержание в листьях стевии гликозидов, 
обладающих сладким вкусом, составляет 7,8-13,5%, в т.ч. от 5,0 до 8,8% 
стевиозида и от 2,6 до 3,4% ребаудиазида А, что обосновывает целесообраз-
ность использования растения для промышленной переработки, как источ-
ника подслащивающих веществ  [6, 7]. Урожай сухих листьев достигает  2 
т/га;  при содержании гликозидов 12%  с гектара можно  получить 48 т 
сладости эквивалентной сахарозе. В стеблях концентрация сладких компо-
нентов не превышает 0,8%, что не представляет промышленного интереса. 

В Институте Пищевых Технологий разработаны технология получе-
ния экстракта стевии, который может вырабатываться двух видов: со сте-
пенью сладости 2 и 40 единиц по отношению к сахарозе. Экстракт стевии 
помимо подслащивающих веществ содержит в своем составе полифенолы, 
витамины, минеральные вещества, аминокислоты, что повышает пищевую 
ценность продуктов с его использованием [8, 9].  

В институте разработаны технологии производства  консервов с 
экстрактом стевии,в том числе: компотов; соков с мякотью; овощных и 
фруктовых маринадов; творожных сырков и сырковых масс; хлебобулочных 
изделий, в том числе крекеров  и  булочек [10, 11, 12]. Все разработанные 
технологии запатентованы и апробированы в промышленных условиях.  
Полученные производственные партии продукции исследованы в Молдавском 
научно-исследовательском институте профилактической и клинической 
медицины.  
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Таблица  1 
Физико-химические показатели сухих листьев стевии 

Наименование показателя               Листья стевии (сухие) 
Массовая доля сухих веществ, % 91,8 

Массовая доля гликозидов, % 
в листьях 
стволах 

 
7,8-13,5 
0,4-0,8 

Массовая доля сахаров, % 
общих 

редуцирующих 
фруктоза 
глюкоза 

 
2,17 
1,48 

не обнаружено 
1,48 

Хлорофилл, мг/100г (а+в) 104,94 + 96,73 
Массовая доля клетчатки,% 17,28 

Полифенолы, мг/100г 450 
Витамины, мг/100г: 

С 
РР 
В2 

ß – каротин, мг/100г 

 
47,77 
0,30 
0,13 
0,3 

Нитраты, мг/кг 1486- 1980 
Общий азот, % 2,15 
Зольность, % 17,5 

Минеральный состав, мг/100г: 
Na 
K 
Ca 
Mg 

мг/кг: 
Fe 
Zn 
Cu 
Pb 
Cd 

 
21,2 
2909 
460 
157 

 
158 
34,0 
5,1 
0,6 

не обнаружено 
Синильная кислота, мг/кг следы 
 

ВЫВОДЫ 
На основании исследований реализован комплексный подход при 

создании натурального подсластителя в виде экстракта растения стевии, 
произрастающего в Республике Молдова и ряда пищевых продуктов 
консервной, мучной, молочной промышленности на его основе, предназна-
ченного для массового потребления, а также для больных сахарным 
диабетом. 
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РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧИСТЫХ И 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

ПЛОДОВ  ZIZIPHUS JUJUBA MILL 
 

НИКОЛАЕВА ДИАНА1, ПОДОГОВА МАРИНА1,  
ЛИНДА ЛЮДМИЛА1, КНЯЗЕВА СВЕТЛАНА2 

1Институт Пищевых Технологий, 2Институт плодоводства, Кишинев, Р.Молдова 
 
Abstract.  It was developed the technology   of natural paste-like processed food 

(pastes and puree) from Ziziphus. The content of native vitamins C and P is kept during the 
period of production and storage at the level of 150-200 mg%. 

The products are recommended as natural vitamin food additive for children’s 
food and tea as a source to decrease  blood pressure and strengthen  blood vessel.  

Key words: paste, puree, Ziziphus.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Обогащение и витаминизация рациона питания населения в странах 

Европы и США в настоящее время  производится во все расширяющих 
объемах с помощью дикорастущих ягод, плодов и так называемых  « 
экзотических растений», особенно произрастающих в южном климате.  
Плодовая порода  Ziziphus   Jujuba Mill   относится  к высокоценному сырью, 
имеющему в равной степени как пищевую, так и биологическую ценностью.  
Растения этой культуры устойчивы к вредителям и болезням и не  
обрабатываются  ядохимикатами, что  является предпосылкой производства  
экологически чистой продукции. 

В Молдове  - в Институте  Плодоводства проводится интродукция и 
селекция сортов,  таких как  Та-ян-цзао,  Китайский 60,  Таджикский, Вахш, 
Кишиневский –3,  Бурним.       

 
MЕТОДИКА И  МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование способов использования плодов зизифуса в пищевой 
промышленности выполнено в лабораториях ITA в соответствии с  «Методи-
ческими указаниями по химико-технологическому тестированию, фруктов, 
овощей и ягод». Изготовление пюре,  паст проведено по традиционным 
технологиям.       

      
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследования плодов зизифуса проводились период с 1990 г до 2005 

г,  как сырья с целью использования его пищевой отраслью при создании 
биологически ценной продукции, а испытание создаваемой продукции прово-
дилось совместно с медицинскими учреждениями. 

Плоды  зизифуса являются  высоковитаминным сырьем, что обуслав-
ливает его биологическую ценность. В плодах зизифуса, по сравнению с 
другими породами содержится витамина С (аскорбиновой кислоты)   до 1100 
мг/100г.         
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Другим важным биологически активным веществом плодов зизифуса 
являются Р- активные вещества (полифенолы), содержание которых состав-
ляет в плодах   (150-750) мг/100г.  

В таблице 1 приведены данные физико-химического анализа плодов 
зизифуса  исследуемых сортов. 

Таблица 1   
Физико-химические  показатели  плодов зизифуса 

Массовая доля углеводов 
№ 
п/п Название сорта 

Массовая 
доля сухих 
веществ,% 

Витамин  
C,  

mg/100g 

Массовая 
доля  

кислот,% глюкоза фрукто-
за 

саха-
роза 

1 К-3 21,2 532,68 1,48 6,2 6,55 0,05 
2 Я-цзао 30,2 401,56 0,45 7,8 15,6 2,6 
3 Китайский-60  36,3 352,39 0,72 9,7 16,6 1,7 
4 Суан-цзао 34,8 417,95 0,87 10,9 11,2 1,7 
5 Бурним 27,6 417,95 0,18 7,7 7,5 1,2 
6 Та-ян-цзао,  28,8 336,00 0,52 9,5 8,1 1,0 
7 Кишиневский –3 31,5 388,9 1,15 - - - 
8 Вахш  27,0 265,8 0,32 - - - 
9 Бурним,  25,5 282,7 0,41 - - - 
10 Лан-цза-зао,  30,0 373,4 0,21 - - - 
11 Таджикский,  30,8 331,1 0,41 - - - 
12 1-10-25 30,2 324,9 0,61 - - - 

 
Плоды различных сортов отличаются по содержанию витамина С в 

мякоти -  от 327 мг / 100 г  до  533 мг / 100 г, количеству накапливаемых 
сухих веществ - от 21% до 37,2% , кислотности  - от 0,36% до 1,48%. 

Необходимо отметить, что в процессе тепловой обработки, приме-
няемой для получения консервированных продуктов из зизифуса, содержание 
этого важного витамина не снижается и сохраняется в течение всего процесса 
производства и хранения,   таким образом, появляется возможность получать 
и потреблять натуральные продукты круглый год без добавления искусствен-
ных витаминов. 

В Институте Пищевых Технологий разработана технология  произ-
водства, технологическая документация на консервы – пасты, пюре нату-
ральные и в сочетании с другими фруктами. Паста из плодов зизифуса 
прекрасно сочетается с молоком, не вызывая денатурацию белка. 

Испытания пасты из плодов зизифуса были проведены в детской 
клинике младшего возраста и в радиологических лабораториях (Киев, 
Украина). Исследования показали, что применение этого продукта в питании 
больных детей в течение 10-12 дней способствует ликвидации авитаминоза, 
положительно влияет на  показатели красной крови  (гемоглобин, количество 
эритроцитов), усиливая защитные функции организма к различным 
простудным,  легочным и другим заболеваниям. 

Выращивание плодовой культуры зизифуса в Молдове в промыш-
ленных масштабах занимается Институт Плодоводства, таким образом, 



 323 

появилась возможность организовать промышленное производство витамин-
ной продукции. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследованы сорта китайские и среднеазиатские, интродуцирован-

ные и выращиваемые в  Молдове. 
2. В условиях Молдовы все исследуемые сорта зизифуса  накапли-

вают высокие количества сухих веществ и витамина С  в мякоти плодов.  
3. Разработаны и испытаны в детской клинике пасты и пюре из 

плодов зизифуса. Испытания показали возможность использования этих 
продуктов в детском питании и усиление не специфического иммунитета  -  
защитных функций организма, благодаря ликвидации авитаминоза. 
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CALITATEA UNOR GENOTIPURI DE MĂR OBŢINUTE PRIN 
MUTAGENEZĂ INDUSĂ PĂSTRATE ÎN DEPOZIT CU 

VENTILAŢIE MECANICĂ 
 

DARJANSCHI GINA, CEPOIU N., NICOLAE D.,  
STANCIU IULIANA, PETRE VALERIA 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România 
 
Abstract. The researches regarding the quality of some apple genotypes obtained 

by induced mutation were made at 6 genotypes obtained at S.C.D.P. - Voineşti. 
There were analysed: fruits’ weight and firmness, water content, total dry matter 

and soluble solids, vitamin C, total acidity and mineral substance content. 
The results obtained showed that the most important byotip is H3/73, which had 

the biggest values of the physicals and biochemicals indices. 
Key words: apple genotypes, mutation, fruit, byotip. 
 

INTRODUCERE 
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-a extins mult folosirea 

agenţilor fizici, biochimici şi biotici pentru obţinerea de mutaţii artificiale în 
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ameliorarea speciilor pomicole. Cercetări în acest sens au fost efectuate la măr de: 
Stadler şi Murneek (1930), Grober K. (1959), Dommergues P. (1960), Campbell A. 
I. şi Lancey C.N.D. (1973), Blazek I. (1976), Campbell A.I. (1983), Petre Valeria 
(1989) ş.a. 

Rezultatele obţinute au condus la concluzia că procesul de inducere a 
mutaţiilor poate duce la realizarea unor mutante  valoroase care pot depăşi martorul  
ca producţie şi calitate. Din aceste mutante 60% sunt stabile. 

Obiectivele cercetării: 
Ø Aprecierea calităţii unor genotipuri de măr, în vederea omologării lor ca 

soiuri; 
Ø Alegerea genotipurilor de măr cu o durată mare de păstrare a fructelor în 

depozit, prin folosirea foliei semipermeabile. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru  cercetare s-au folosit fructe de la 6 genotipuri de măr, obţinute din 

seminţe iradiate (cu raze de 1.000-15.000 R) de la soiurile: Prima, Voinea, Frumos 
de Voineşti, Jonathan, Pionier şi a unor combinaţii hibride. 

Din numărul mare de genotipuri existente în cultura de concurs de la 
S.C.D.P. - Voineşti, au fost reţinute 6 şi anume: H2/5; H2/58; H3/73; H4/84; 
H4/101 şi H4/131, care îşi păstreză fructele şi în timpul iernii. 

Pentru aprecierea valorii unor indicatori fizici şi biochimici ai fructelor 
s-au făcut determinări de laborator după 146 zile de la recoltare (2.09.2006). S-a 
determinat masa fructelor prin cântărire, fermitatea fructelor cu penetrometrul 
digital Turoni, substanţa uscată totală şi solubilă, vitamina C prin metoda 
iodometrică, aciditatea totală titrabilă (exprimată în acid malic) şi conţinutul în 
elemente minerale. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
După o perioadă îndelungată de păstrare a fructelor într-un depozit cu 

ventilaţie mecanică şi analize fizice şi biochimice de laborator, s-au constatat mari 
diferenţe între aceste genotipuri (tab. 1). 

Pierderile în greutate a fructelor acoperite cu folie semipermeabilă au fost 
mai mici cu 0,5 g (H4/84) până la 27,6 g (H4/101) decât la cele expuse direct 
circulaţiei aerului. 

În aceleaşi condiţii, rezistenţa pulpei la penetrare, a fost mai mică la 
fructele neprotejate, cu 0,08 kgf/cm2 (H4/101) până la 0,2 kgf/cm2 (H2/58). 

Conţinutul în apă al fructelor neprotejate a scăzut continuu, de la 0,65% 
(H4/131) până la 2,06% (H3/73) în raport cu cele acoperite cu folie. 

Substanţa uscată totală înregistrată la unele genotipuri a comportat valori 
contradictorii, mai ridicate la fructele descoperite (H4/84, H4/101) şi mai scăzute la 
cele acoperite (H2/5; H2/58; H2/84; H4/131). 

Diferenţele de conţinut în substanţă uscată solubilă între fructele protejate 
şi neprotejate (cu folie) au fost mici şi nesemnificative. 

Conţinutul în vitamina C s-a menţinut relativ constant şi la un nivel 
superior, la fructele neacoperite, înregistrându-se astfel un plus de 2,67 mg/100 g 
(H3/73) până la 12,75 mg/100 g produs proaspăt (H4/101) faţă de cele acoperite. 
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Tabelul 1 
Calitatea fructelor la unele genotipuri de măr obţinute  

prin mutageneză indusă 

Genotipul Masa 
(g) 

Fermitatea 
pulpei 

(kgf/cm2) 

Apa 
(%) 

S.u. 
totală 
(%) 

S.u. 
solubilă 

(%) 

Vitamina 
C  

(mg/100g) 

Aciditatea 
totală 

titrabilă 
(%) 

Cenuşa 
(%) 

A 154,0 3,54 85,49 13,16 12,05 22,81 0,45 2,70 H2/5 B 172,0 3,84 86,62 15,38 12,00 17,35 0,47 1,92 
A 182,0 2,75 85,71 13,10 11,40 18,69 0,28 2,38 H2/58 B 190,6 2,95 87,23 13,99 10,95 9,90 0,53 2,13 
A 162,0 4,36 83,66 16,67 11,90 25,99 0,58 4,17 H3/73 B 187,0 4,98 85,72 16,88 10,50 23,32 0,71 2,33 
A 182,0 2,75 85,71 14,29 11,40 18,69 0,28 2,38 H4/84 B 182,5 3,93 87,10 12,90 11,15 14,48 0,55 3,23 
A 159,0 2,85 85,49 15,51 10,70 33,00 0,31 2,70 H4/101 B 186,6 2,93 86,29 14,71 11,05 20,25 0,53 2,94 
A 187,0 3,39 85,40 13,89 11,30 17,76 0,21 2,78 H4/131 B 207,0 3,62 86,05 13,95 11,00 14,40 0,28 2,33 

A = fructe păstrate fără folie; 
B = fructe păstrate cu folie. 

 
Aciditatea la fructele păstrate în depozit fără folie, a realizat valori 

inferioare celor cu folie, de la 0,02% (H2/5) la 0,27% (H4/84). 
 Cenuşa obţinută din calcinarea fructelor, păstrate în aceleaşi condiţii, a fost 

diferită de la un genotip la altul. Mai bogate în cenuşă au fost genotipurile H3/73 
(4,17%) fără folie şi H4/84 (3,23%) cu folie. 

 
CONCLUZII 

ü Fructele neprotejate cu folie au pierdut cantităţi mai mari de apă în 
timpul depozitării, cu efecte negative asupra greutăţii şi fermităţii lor; 

ü Reducerea conţinutului în apă a condus la creşterea valorii substanţei 
uscate totale şi solubile, a vitaminei C şi cenuşei; 

ü Prin acoperirea fructelor cu folie, valoarea indicatorilor fizici s-a 
menţinut constant, ca o garanţie a prelungirii duratei de păstrare; 

ü  Genotipul care s-a remarcat prin valori crescute ale indicatorilor fizici 
şi biochimici a fost H3/73. 
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STUDIUL COMPARATIV AL CONŢINUTULUI BIOCHIMIC LA 
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Abstract. There have been made researches regarding the study of the biochemical 

content of some persimmon cultivars, comparative with the rootstock D. virginiana L. 
There have been studied 4 cultivars: Sharon, Hana Fuyu, Coroa de Rei and  ANPL*, 
engrafted on  D. virginiana L.  

The analyse was made on: fruits’ weight, firmness, water content, total dry matter 
and soluble solids, vitamin C, total acidity and  mineral substance content. 

From all the studied cultivars Hana Fuyu was remarcable because it had a bigger 
content in dry matter and soluble solids, having, in the same time, a better acidity. 

Key words: kaki, cultivar, rootstock, weight, firmness, fructifition 
 

INTRODUCERE 
Fructele de Diospyros kaki Lf. (= D. kaki Thunb.) sunt bace mari, gustoase 

şi bogate în elemente nutritive. Se consumă în stare proaspătă, uscate, precum sau 
sub formă de preparate (gem, peltea, compot etc.). Se folosesc totodată şi pentru 
obţinerea unor preparate alcoolizate şi nealcoolizate. Fructul se recoltează la 
maturitatea fiziologică, când se menţine încă ferm, iar culoarea şi aroma sunt deja 
formate.  

Principalele componente nutritive ale fructelor de kaki sunt: carotenoizii 
(5-6 mg/100 g), vitamina C (50 mg/100g), taninurile solubile (0-4%), substanţele 
pectice (0,7-1%), şi zaharurile (14-18 g/100 g fruct). Consumul de fructe provine 
apariţia bolilor cronice digestive, reducerea hipertensiunii arteriale şi are un 
important efect antibacterian şi anticancerigen. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în cadrul Câmpului didactico-experimental al 
Catedrei de Pomicultură din cadrul U.Ş.A.M.V. Bucureşti. S-au folosit soiurile: 
Sharon, Hana Fuyu, Coroa de Rei şi ANPL* altoite pe Diospyros virginiana L. 
(abanos de Virginia) şi plantate la distanţa de 4/3 m. La aceste soiuri pornirea în 
vegetaţie a început în ultima decadă a lunii aprilie iar înfloritul şi legatul fructelor 
au avut loc în ultima decadă a lunii mai şi începutul lunii iunie, iar la ANPL* şi la 
portaltoi până la jumătatea acestei luni. Pomii luaţi în studiu au fructificat în primii 
ani de la plantare. În condiţiile ţării noastre, în anul 2006, fructele s-au recoltat de 
la începutul lunii octombrie până la începutul lunii noiembrie. În timpul vegetaţiei 
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s-au efectuat 2 fertilizări locale (sub proiecţia coroanei) şi 2 irigări. Solul a fost 
întreţinut ca ogor negru şi mulcit local. Nu s-au aplicat tratamente fitosanitare.   

După recoltarea fructelor de kaki au fost efectuate analize cu privire la: 
masa fructelor, fermitatea lor (utilizând penetrometrul digital Turoni), con ţinutul în 
apă, substanţă uscată totală şi solubilă, vitamina C (prin metoda iodometrică), 
aciditatea totală titrabilă (exprimată în acid malic) şi conţinutul în cenuşă al 
fructelor.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În anul 2006 soiurile de kaki Sharon, Coroa de Rei, Hana Fuyu şi ANPL* 

au fructificat normal, realizând o producţie 8 kg/pom. Cele mai mari recolte au fost 
obţinute de Coroa de Rei. În condiţiile unei recolte variate, creşterea fructelor în 
greutate a fost diferită dar s-au menţinut particularităţile fiecărui soi. În acest 
context (tab. 1) se constată că cele mai mari fructe au fost asigurate de Coroa de 
Rei (133,97 g), urmat de Sharon (93,67 g) şi Hana Fuyu (69,36 g). Pomul ANPL* a 
prezentat fructe mici, mult mai apropiate de portaltoiul D. virginiana L. (22,16 g 
faţă de 12,27 g obţinute la portaltoi). 

Tabelul 1 
Conţinutul biochimic al fructelor la unele soiuri de kaki şi la portaltoi  

(D. virginiana L.) 

Specia Soiul 
Greutatea 
medie a 

fructelor (g) 

Fermitatea 
pulpei 

(kgf/cm2) 

Conţinutul 
în apă 
(%) 

s.u. totală 
(%) 

Coroa de 
Rei 133,97 0,22 76,14 23,86 

Sharon 93,67 0,21 73,47 26,53 
Hana Fuyu 69,36 0,21 73,02 26,98 

D. kaki Lf. 

ANPL* 22,16 1,91 68,42 31,58 
D. virginiana L.  12,27 0,35 69,64 30,36 

ANPL* – America de Nord Populaţii locale. 
continuare tab. 1 

Specia Soiul Cenuşa 
(%) 

s.u. solubilă 
(%) 

Vitamina C 
(mg/100 g) 

Aciditatea 
totală titrabilă 

(%) 
Coroa de Rei 1,79 18,75 20,24 0,14 

Sharon 2,04 19,80 26,40 0,11 
Hana Fuyu 1,59 21,00 21,12 0,19 D. kaki Lf. 

ANPL* 1,75 26,83 54,56 0,19 
D. virginiana L.  1,79 25,64 44,00 0,22 

 
Studiul fermităţii pulpei fructelor arată că diferenţele între soiuri sunt mici 

şi nesemnificative. Cu toate acestea, mai ferme sunt fructele soiului Coroa de Rei 
(0,22 kgf/cm2), urmat de Sharon şi Hana Fuyu cu fermitatea la maturare de 0,21 
kgf/cm2. Fructele populaţiei ANPL* au prezentat cea mai mare fermitate (1,91 
kgf/cm2) iar la portaltoi fermitatea a fost de 0,35 kgf/cm2. 

Conţinutul  în apă  a fost de asemenea variabil, de la 68,42% la ANPL* la 
76,14% la Coroa de Rei. Soiul Sharon a prezentat valori intermediare (73,47%). 
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În ceea ce priveşte cantitatea de substanţă uscată totală, aceasta a fost mai 
mare la ANPL* şi la portaltoi (peste 30%) şi mai mică la celelalte soiuri (valori 
cuprinse între 23,86 şi 26,98%).  

Substanţa uscată solubilă se remarcă într-un procent ridicat la ANPL* 
(26,85%) şi la portaltoi (25,64%) şi mai scăzut la Coroa de Rei (18,75%) şi Sharon 
(19,80%). 

Conţinutul în cenuşă a înregistrat valori superiore la soiul Sharon (2,04%), 
care a depăşit cu 0,45% celelalte soiuri. Populaţia ANPL* şi portaltoiul D. 
virginiana L.  au prezentat valori intermediare (1,75% şi respectiv 1,79%). 

Cea mei mare cantitate de vitamina C a fost înregistrată de populaţia 
ANPL* (54,56 mg/100 g) şi D. virginiana L. (44,00 mg/100 g). Cel mai valoros soi  
de kaki în condiţiile zonei Bucureşti s-a dovedit a fi Sharon cu 26,40 mg/100 g. 

În ceea ce priveşte aciditatea totală titrabilă, valorile sunt mai mici la soiuri 
(între 0,11-0,19%) şi mai mari la portaltoi (0,22%).   

 
CONCLUZII 

Ø După mărimea fructelor, pe primul loc s-a situat soiul Coroa de Rei; 
Ø ANPL* şi D. virginiana L. au prezentat un conţinut mai redus în apă, 

dar ridicat în substanţă uscată totală şi solubilă, vitamina C şi o 
aciditate mai mare; 

Ø Dintre soiurile din sortiment s-a detaşat soiul Hana Fuyu, care a avut 
un conţinut mai mare în substanţă uscată totală, solubilă şi aciditate. 
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Abstract. The paper represents a short review over the Romanian researches in 

regard to the technological features which confers the quality of the cherries and which are 
take in consideration of the amelioration programs in order to ensure the market success of 



 329 

these fruits. In this context, the following technological features are discussed: ripening 
period; skin resistance; pulp firmness, consistence and succulence; adhesion of the pulp at 
the stone; crush colour; stone size; fruits shape, dimension, weight, colour, flavour and 
fragrance, as well as their chemical composition.  

Key words: cherry cultivars, fruits quality, technological features, Romania.  
  
For evaluating the quality of cherries, a series of criteria such as: the skin 

resistence, the firmness of the pulp, its succulence and consistency, the adherence 
of the pulp to the stone, the juice colour, the stone size etc., are taked into account. 
The morphological features (shape, size and skin colour) or the sensorial 
characteristics (taste, flavour) of the fruits are also important, as well as their 
chemical compositions (the contents in humidity, sugars, acidity, the sugars/acidity 
ratio etc). According to the usage directions, the ripening time, the easiness of the 
peduncle detachment, the cracking resistance etc. have their importance too. 

In the following lines, we present a synthesis of the researches on these 
characteristics of the fruits that are followed carefully in the amelioration 
Romanian programs of the sweet cherry trees.   

The skin resistance. It is an important feature for the fruits’ resistance to 
cracking  and also for the cultivars which are transported to long distances. It is 
appreciated by 1-3 points in the tasting bulletins (Ghena, 1967).  

The pulp firmness determines the moment and the way of harvesting, 
packing and transport as well as the during storage. To describe the pulp firmness 
for the newly created cultivars they use grades and reference cultivars for a highly 
objective appreciation, as follow (Petre & Iurea 2006): 1-very soft (Kunzes 
Kirsche); 3-soft (Early Rivers, Kasins Fruhe, Knauffs Schwarze); 5-medium 
(Bigarreau Burlat); 7-firm (Hedelfinger, Kordia, Van, Sam); 9-very firm (Bing, 
Starking Hardy Giant, Schneider Spate). 

Pulp succulence and consistency. In the tasting bulletins they appreciate 
positively the hard crunchy pulp (firm), with a moderate succulence and negatively 
the soft pulp excessively moist or less suculent (Petre et al. 2005). Pulp succulence 
and consistency are appreciated by 3-1 points in the tasting bulletins (Beceanu et 
al., 2003).  

The adherence of the pulp to the stone is appreciated by 3-1 points in the 
tasting bulletins (Beceanu  et al. 2003) and has importance at the cultivars meant to 
be processed under the form of gems or maraschino. From this point of view there 
are cultivars with a non-adherent, adherent and semiadherent  pulp to the stone 
(Beceanu şi colab 2003; Petre şi colab 2005). 

The juice colour is important from the fruits processed industrially 
(Beceanu et al. 2003; Petre et al. 2005) and it is appreciated as follows (Petre et al. 
2006): 1-colourless (Napoleon); 3-pink (Reverchon); 5-red (Sam, Van); 7-purple 
(Hedelfinger); 9- black (Amar Maxut). 

The stone size is appreciated by 3-1 points, the small stones being 
preferred so that the pulp/ stone ratio be higher (Beceanu et al. 2003).   

The fruit shape is a constant feature of cultivars and could be: round 
flattened (Gobet mare), round (Spaniole), frustum-shaped (Fruheste der Mark), 
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heart-shaped (Napoleon), kidney-shaped (Cetăţuia), egg-shaped (Băşicate), 
elongated egg-shaped (Hedelfinger) and elliptical (Marasca moscata). 

As far as this aspect is taken into account, the fruit must be uniform, 
without deformations, using an appreciation scale by three stages (between 1 and 3 
points) (Ghena et al.1967; Petre 2006). 

The fruit size  varies a lot from one cultivar to another, even within the 
same cultivar, according to the rootstock, the tree age, farm practices, the soil and 
climate factors, the fruit load etc. When appreciating the fruit size they take into 
account both their diameter and weight. The actual trend is to produce more 
cultivars with as large size fruits as possible modifying also the appreciation 
classes for the fruit size. In the 60’s were considered large size fruits the ones with 
a weight over 6g  (Ghena et al. 1967), but now these must have minimum 7 g 
(Petre et al. 2005). In the same time, it follows a more uniformity of the fruits size 
(Petre  et al. 2005). According with size fruits, the sweet cherry quality for fresh 
market destination have 4 categories as follows: extra quality from 20 mm 
(Branişte et al. 1999) to 21 mm (Beceanu et al. 2000), I and II classes quality from 
17 mm (Branişte et al.1999) to 18 mm (Gherghi 1994), III classes quality at 15 mm 
in diameter (Branişte et al. 1999). At the very early and early cultivars (Cetăţuia, 
Cătălina, Seneca, Rivan, Muncheberger fruhe) and also at the bitter cherry 
cultivars (Amar Maxut, Amar Galata, Amare Adamache) the fruits weight are 
smaller (2 to 5,5 g) (Petre 2006, Vulpe 1995). 

The skin colour is apreciated using the reference cultivars and colour 
codes acknowledged in the international descriptions (European Prunus Database), 
as follows (Petre & Iurea 2006): 1-yellow (Bigarreau Donissen, Bigarreau 
Drogan); 3-half yellow half red (Napoleon, Vega); 5-red (Schneider Spate, Van); 
7- dark red (Hedelfinger, Sam); 9- black (Knauffs Schwarze). They appreciate 
positively the uniform coloured fruits, the shining colors harmoniously combined 
(Petre et al. 2005). Generally speaking, they prefer the cultivars with light red skin, 
intense and shining, to the detriment of the dark red colour towards black (Budan 
& Gradinariu 2000). 

Taste. In the tasting bulletins to the national competitions of cherries, they 
use the largest scale of appreciation with 6-1 points, 6 being the highest grade that 
may be obtained for a feature (Beceanu et al. 2003). After other authors, they are 
appreciated positively sweet cherries with balanced sweet and nice tart taste, 
without astringency (Petre  et al. 2005). 

The flavour contributes to the defining of the fruits sensorial qualities and 
could be noted in the tasting bulletins with grades between 1 to 4 points (Ghena & 
Mihăescu 1967; Beceanu et al. 2003). 

The humidity contents was cited in literature as follows:  75,40-89,21% 
(Popescu M. et al. 1982) ; 78,7 % (Beceanu et al. 2003) ; 75-87 % (Gherghi  et al. 
2001) ; 75,30-89,21% ( Budan et al. 2000). The high contents of humidity of the 
sweet cherries determines a high level of perishableness of them, they being one of 
the very perishable horticultural products (Beceanu et al. 2003; Gherghi et al. 
2001). 



 331 

The sugars sweet cherries contents varies as follows:  7-13% (Rudi 1992; 
Bădescu et al. 1992); 7,70-16,8 % (Popescu et al. 1982); 15-18% (Beceanu et al. 
2003); 6,4-15,3% (Gherghi et al. 2001). This character differs according with 
cultivars (over 11% at  Hedelfinger, Germersdorf, Bigarreau Esperen) and with 
soil and climate conditions, too (Gherghi  et al. 2001). 

The titrable acidity (in malic acid expression) of the sweet cherries is 
between 0,37% (Fruheste der Mark) and 1,07% (Amare Negre) (Rudi 1992; Vulpe 
1995). 

The tanoids components are present between 0,05% (Boambe de Cotnari 
and Roz de Mărculeşti) (Rudi 1992) and 0,30% (Negre zaharoase) (Radu et al. 
1957). The cultivars with  intensively color of fruits have more tanoids than others 
(Silva with 0,257% and Amara with 0,267%) (Rudi 1992).  

The pectins components are very  important in gems and jelly processing 
(Radu et al. 1957; Bădescu et al.1992; Beceanu et al. 2003). The sweet cherries  
have a low content in pectins, generally between 0,10% and 0,82% (Rudi 1992).  

The sugar/acidity ratio determines the taste of the fruits. The most 
common Romanian cultivars present a different sugars/acidity ratio. For instance, 
Boambe de Cotnari has this value between 9,7 - 21,8 while Fruheste der Mark has 
this value between 14,1 - 16,5  and  Germersdorf  has this value between 12,4 and 
23,7 (Radu et al.1957).  
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Abstract. Sweet cherries are one of the most appreciated fruits in the world, 

especially for the fresh fruits market, and the improvement of their quality is the main 
subject discussed in many national and international scientific meetings. 

In this workpapers, the authors made a short review of the world trends regarding 
the amelioration of the sweet cherry technological features, on the bassis of the recent 
bibliographical sources. 

Key words: sweet cherry, fruits quality trends, technological features. 
 
The main aspects followed in the world to achieve an optimal sweet cherry 

utilisation are refering both at ripening date extension, and at the improvement of 
other technological, morphological, chemical and sensorial features of these fruits.  

Ripening date extension. Ripening date has great influence in establishing 
the prices for sweet cherries, all over the world. For example, South America’ s 
growers are very much advantaged by the very high prices they obtein for theirs 
yields, having the ripening dates from November to December. The world trend  in 
amelioration programs is to create new cultivars with extend ripening date. From 
this point of view,  we can find cultivars with ripening date that extense almost 
throughout the year, thus we can consume fresh sweet cherries any time from 
national or intenational market. In Chile, the actual assortment comprises cultivars 
with ripening from November to December, with a trend to extend the harvest from 
October to February (Lemus & Valenzuela 2005). In Europe they are also 
conducting studies to extend the harvest of sweet cherries, which at the moment, in 
France is from 12 May to 29 June (Simard 2006), in Italy is from 14 May to 20 
June (Sansavini & Lugli 2005) or in Hungary is from 15 May to 15 July (Apostol 
2005). 

Increasing flesh firmness. They established that the great majority of 
buyers prefer firm flesh fruits (Webster et al. 1996), and this is the reason why  
sweet cherry flesh firmness is so studied. Decreasing of flesh firmness during 
maturation was demonstrated (Barrett &  Gonzalez 1994, cited in Webster et al. 
1996; Tudela et al. 2005). At Ambrunes  (Spain)  the flesh firmness declined from 
6,5 N (at 59 days after full blossom) to 4,9 N (at 79 days after full blossom) 
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(Tudela et al. 2005). The changes in flesh firmness during maturation are 
uncleared. It has been noticed a good corellation between hydrolitic enzymes 
activity from the cell wall and the lost of sweet cherries flesh firmness during 
ripening (Tudela et al. 2005), and  the direct influence of the skin strength to flesh 
firmness, too (Webster & Looney 1996). 

Diversifying juice colours. Because sweet cherries have a different 
manner of usage (for fresh market or canned industry for juice, stewed fruit or 
colorants etc.), it pursues keeping in production or creating of new cultivars with a 
great variety of juice color. For exemple, in Yugoslavia, Crnica, an old 
autochtonous cultivar is very appreciated and kept in production especially for its 
intense coloured juice (Nicolic et al. 1998). 

Large size fruits with attractive aspect. During maturation, good 
correlations between changes in weight and other quality parameters such a skin 
color, soluble solids contents and firmness, have been observed (Tudela et al 2005 ; 
Webster et al 1996 ; Simčič et al. 1998). The ideal sweet cherry weight should 
between 11 and 12 g (Kappel et al. 1996 cited of Tudela et al 2005). Ambrunes 
(Spanish cultivar) has recorded a fruit weight of 7,8 g, which represented an 
acceptable value for Spanish market. The cultivars from Australian assortments 
(Eagle, Lambert, Ron’s) has weight from 5 to 7 g (Tudela et al. 2005). The 
equatorial diameter is another parameter which influences the sweet cherry weight. 
In Hungarian assortments, cultivars with a middle size (Sandor, Rita) have a 
diameter from 23 to 25 mm, while those with a large or very large size (Carmen, 
Aida) have 27 - 32 mm (Apostol 2005). For Spanish market, a diameter from 25 
mm is for sweet cherry extra quality, but for Michigan State the fruits with 21mm 
diameter (like Sam, Hedelfinger or Ulster) are destinated for processing, not for 
fresh market (Tudela et al. 2005). The new cultivars from Bologna University has 
weight between 9 (Sweet Early) and 12 g (Grace Star) (Sansavini & Lugli 2005). 

Intense skin color of fruits. Californian quality standards for harvest 
maturation claim an uniform red color on entire fruit surface (Timm et al. 1995 
cited by Tudela et al. 2005); in Spain, the sweet cherry for fresh consumption are 
very appreciated if they have a shiny purple red color, while a dark purple color of 
fruits is considered overipe for fresh market (Tudela et al. 2005). 

Cultivars with sweet fruits and low acidity. The taste of fruits is the 
second important factor in the purchasing decision, while the price is the first 
(Wermund et al. 2005). A high sugar contents to sweet cheries varies with cultivar, 
fruit maturity degree or growing region (Webster et al. 1996). The sugar contents 
in sweet cherry increased progressively with ripening, have been observed. Thus, 
in the last 20 days before full ripe, the sugar contents to Ambrunes (cultivar in 
Spanish assortment) increased from 10,80 Brix to 16,70 Brix (Tudela et al. 2005). 
Similar observations were also made at the cultivar Royal Anne, in Corvallis 
region, Oregon, whose sugar content increased from 5,2 % at 4 weeks before 
commercial maturity to 14,3 % in the moment of commercial maturity (Barrett and 
Gonzalez 1994, cited by Webster et al 1996). Increasing of sugar content during on 
sweet cherries maturation, followed by a slightly decline during their storage, were 
also observed at some cultivars from Slovenia (Frankoska and Popovka ) (Simčič 
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et al. 1998). The Bing cultivar cultivated in the Washington State orchards has a 
sugar content of almost 19-20 %, while in the same conditions, the Lambert 
cultivar has 18-19 % sugar content, and Van cultivar has only 15 % (Webster et 
al.1996). The new cultivars from Bologna, Lala Star and  Black Star, have an high 
content of sugar (18-200 Brix) and medium one malic acid (7-8 g/l), characteristics 
very appreciated by consumers (Sansavini & Lugli 2005).  

The market studies have found it would be an advantage to the shipper if 
cherries could be sorted for sugar content too (Webster et al.1996). After sugar, the 
sweet cherries must also have a low acidity, expressing in malic acid (which 
prevails). An optimal sugar acidity ratio is a very important sensorial factor for 
sweet cherry quality (Simčič et al. 1998).  Acidity level is considered low at under 
4 g/l malic acid (Sweet Early), optimal between 7 and 8 g/l malic acid (Grace Star, 
Blaze Star, Black Star) and high at over 8 g/l malic acid (Lala Star) (Sansavini & 
Lugli 2005). There are some differences of total acidity value on the same cultivars 
( Sweet Early, Blaze Star, Black Star), in relation with the growing region (Vignola 
or Cesena, Italy) (Sansavini & Lugli 2005). 

During sweet cherries storage, the ratio between this components have also 
changed, the acidity decreasing  faster than soluble sugars (Webster et al. 1996 ; 
Simčič et al. 1998). The flavour decline during modified atmosphere packaging 
was especially attributed to the loss of acidity (Meheriuk et al. citaţi de Webster et 
al 1996). Though a balanced sugar acidity ratio is a very important component of 
taste, for a lot of sweet cherry cultivars the flavour is influenced firstly by 
sweetness, which meaning that the fruits more sweet have a more obvious flavour 
and a better taste (Cliff et al 1995 cited of Webster et al. 1996). That is also 
observed in the descriptions of the cultivars Peter, Carmen, Vera, Pal, Aida, 
Krupnoplodnaja, Alex, Sandor from Hungarian assortment, with a very appreciated 
balanced sweet tart taste (Apostol 2005), or at the Yugoslavian autochtonous 
cultivar Bela Arslama, very appreciated  for its good taste with low acidity (Nicolic 
et al. 1998). The new Italian cultivars Blaze Star, Lala Star also have a good sugar 
acidity ratio, with 17-200 Brix sugar and 7-8 g/l malic acid (Sansavini & Lugli 
2005).  

We can conclude, in accordance with some market studies, that from the 
point of view of the consumers, the ideal sweet cherry should be large, dark red, 
sweet, low acid, with a glossy and attractive appearance (Wermund et al 2005). 
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Abstract. Apple purée’s thermal treatment, although a must for ensuring 

microbiological shelf stability of this product, could generate sensory quality problems like:  
browning, ring form oxidation, etc. That is why, the goal of this study is to evaluate and 
suggest proper thermal treatments, in order to ensure final product sterility without 
affecting its sensory qualities, both for purees with or without added sugar.   

Key words: thermal treatment, microbiological stability, browning, suggest, 
thermal treatments,  sterility.     

INTRODUCERE 
Piureurile din fructe trebuie să prezinte caractere cât mai apropiate 

materiilor prime în stare proaspătă, în principal cu privire la gust, aromă, culoare, 
consistenţă, conţinut în vitamine. Menţinerea acestor calităţi trebuie asigurată prin 
procesare  tehnologică minimă, în condiţii blânde, iar pentru păstrarea naturaleţei şi 
a caracterului dietetic al produselor, utilizarea aditivilor alimentari este strict 
limitată. 

Tendinţa actuală pe plan european este de a se realiza sortimente de piure 
cu adaos de zahăr, destinate consumului sub formă de desert (Apfelmus Tafelfertig 
extra) şi sortimente fără adaos de zahăr (Apfelmus Tafelfertig special, Apple sauce) 
consumate ca garnitură pentru felul principal. 

În cadrul tehnologiei de fabricaţie a piureului de mere, sterilizarea este operaţia 
prin care se realizează distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor, cât şi a 
celor sporulate de rezistenţă, asigurând stabilitatea microbiologică la conservare şi 
siguranţa în consum a piureurilor. Cea mai mare parte a speciilor microbiene sub formă 
vegetativă sunt distruse rapid la 80ºC, dar pentru a inactiva endosporii bacterieni, 
regimul termic este de circa 120ºC cu o durată de 15-20 minute. 
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Operaţia de tratament termic aplicat piureurilor de mere, deşi imperios 
necesară pentru asigurarea stabilităţii microbiologice la păstrare a acestui produs, 
poate genera defecte de fabricaţie de tipul: îmbrunării, a oxidării sub formă inelară, 
etc 

Monozaharidele reducătoare şi aminoacizii prezenţi în fructe pot genera 
fenomene de îmbrunare a produsului, în urma reacţiilor neenzimatice ce au loc 
între acestea. În consecinţă, se produc schimbări ale culorii şi gustului piureului. 
Formarea hidroxi-metil-furfurolului este o indicaţie a pericolului îmbrunării, 
fenomenul fiind facilitat de tratamente termice prelungite, temperaturi ridicate şi 
expunerea produsului la lumină. 

Având în vedere cele menţionate anterior, scopul prezentului studiu este 
acela de a propune tratamente termice adecvate, care să asigure sterilizarea fără a 
afecta calităţile senzoriale ale produsului finit, în condiţiile unor piureuri formulate 
cu  şi fără adaos de zahăr.     

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru atingerea obiectivului propus, am realizat, în condiţii de laborator, 
în regim discontinuu trei probe de piure de mere, cu 15% zahăr, cu 5% zahăr şi fără 
adaos de zahăr (câte 3 borcane din fiecare probă).  

În ceea ce priveşte tratamentul termic aplicat, am optat pentru tyndalizare 
deoarece, spre deosebire de pasteurizare, este o tehnică de sterilizare completă, şi 
care, spre deosebire de autoclavare, se poate aplica produselor şi soluţiilor care 
conţin subsţante termolabile, ai căror constituenţi ar putea fi denaturaţi sub  
influenţa temperaturilor ridicate.  

Un set de probe au fost pasteurizate, un altul a suferit tyndalizare parţială 
(2 pasteurizări repetate) şi al treilea a suferit tyndalizare completă (3 pasteurizări 
repetate). 

Tyndalizarea a constat în 2-3 pasteurizări repetate (30 de minute la 70°C) 
efectuate la intervale de 24 ore, prin imersia probelor de piure de mere în băi de apă 
electrice, cu temperatură constantă. În perioadele dintre 2 pasteurizări, produsele 
respective s-au răcit lent şi apoi au fost menţinute la temperatura de 35°C, pentru a 
favoriza germinarea sporilor. 

În continuare, pentru piureurile de mere finite obţinute am determinat 
numărul total de germeni aerobi mezofili (NTG). Metoda constă în determinarea 
bacteriilor organotrofe aerobe mezofile şi se bazează pe faptul că celulele 
microbiene (UFC) prezente în proba de analizat incubate la 30°C/72 ore pe mediul 
nutritiv gelozat vor forma colonii vizibile. Ţinând cont de diluţia folosită şi 
numărul de colonii dezvoltate se determină numărul de microorganisme/gram sau 
ml produs.  

Probele au fost bine omogenizate pentru a evita erorile datorate faptului că 
celulele se pot întalni în forme derivate: lanţuri, ciorchini, aglomerări, în perechi, 
etc. care vor forma colonii izolate identice cu cele formate dintr-o singură celulă. 
Am utilizat şi Mediu PDA acidifiat, incubat la 25°C/5 zile pentru a putea evidenţia 
şi prezenţa fungilor în produs.  

Medii de cultură şi diluanţii protectori utilizaţi: 
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1. Bulion de carne cu agar (BCA) 
2. Mediu TEGA 
3. Mediu Potato Dextrose Agar (PDA) acidifiat    
4. Ser fiziologic steril (SFS) 
Mod de lucru: se cântăreşte cu precizie un gram produs şi se omogenizează 

adăugându-se 9 ml diluant (ser fiziologic steril). După agitare se recoltează un ml 
cu o pipetă gradată sterilă şi se fac în continuare diluţiile. Numărul de diluţii este 
dependent de gradul de contaminare presupus al produsului de analizat şi dedus 
după efectuarea examenului microscopic direct. Se pipetează câte un ml din 
diluţiile obţinute după ce s-a realizat o uniformizare a diluţiei, în câte 2 cutii Petri 
sterile. În fiecare cutie se adaugă 10-15 ml mediu nutritiv fluidificat în prealabil pe 
baie de apă la fierbere şi menţinut în baie termostat la 45°C până în momentul 
folosirii. Se face rapid uniformizarea prin mişcări în sensuri opuse ale cutiei, în 
plan orizontal, după care plăcile sunt lăsate în repaus pentru ca să se producă 
solidificarea. Se notează pe capacul cutiei: proba, mediul, diluţia corespunzătoare 
(data, ora). Cutiile Petri ce conţin mediu nutritiv cu agar se plasează cu capul în jos 
în termostat, la 30°C/72 ore sau la 35°C/48 ore. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Prima pasteurizare distruge formele vegetative existente în piureu. După un 
interval de 24 de ore într-un mediu favorabil la o temperatură adecvată sporii 
eventual prezenţi germinează formând celule vegetative. Cea de a doua pasteuri-
zare distruge din nou toate formele vegetative. Este posibil ca uneori, unii spori să 
nu germineze înainte de cea de a doua expunere la temperaturi ridicate. De aceea se 
face o a treia expunere după un interval de alte 24 de ore pentru a avea siguranţa că 
toţi sporii au germinat şi s-a asigurat sterilizarea piureului. 

În acelasi timp pe măsură ce probele au fost supuse unui număr mai mare 
de pasteurizări intercalate cu perioade de mentinere la temperatura camerei, 
tratamentul termic a fost mult mai eficient în asigurarea stabilităţii microbiologice 
a produsului finit. Această constatare se explică prin faptul că o singură pasteuri-
zare nu asigură decât distrugerea formelor vegetative ale microorganismmelor pe 
când 2 sau respectiv 3 pasteurizări repetate constituie un tratament termic care 
asigură sterilizarea. 

Probele pasteurizate, cu adaos de 15% zahăr prezintă un NTG inferior 
probelor fără adaos, aceasta se explică prin faptul că zahărul creşte presiunea 
osmotică a piureului făcându-l un mediu impropriu pentru multiplicarea microorga-
nismelor. 

CONCLUZII 
Concluziile desprinse din studiul anterior prezentat sunt: 
- prin tyndalizare se asigură sterilizarea piureului de mere, în toate cele trei 

formulări, cu consecinţa stabilităţii microbiologice depline şi totodată procesarea 
termică minimă care păstrează compuşii nutritivi termosensibili din materia primă; 

- produsele astfel obţinute sunt mult mai dietetice; 
- se recomandă adaosul de zahăr ca argument în plus pentru trăinicia 

stabilităţii microbiologice si calităţii gustative a produsului finit; dacă produsul va 
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fi folosit ca şi garnitură la friptură nu este imperios necesar adaosul de zahăr 
întrucât prin tyndalizare se asigură stabilitatea la păstrare şi siguranţa în consum. 
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EVALUAREA UNOR SOIURI EUROPENE DE PRUN DIN PUNCT 
DE VEDERE AL PRODUCTIVITĂŢII ŞI CALITĂŢII FRUCTELOR 

 
 BUTAC MĂDĂLINA, BUDAN SERGIU 

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, România 
 
Abstract. In order to harmonize the Romanian plum varietal assortment with the 

similar one from the other European countries, 15 commercial cultivars frequently grown 
abroad were evaluated regarding their yielding capacity and fruit quality under the local 
environmental condition from Pitesti – Maracineni. As a result, Cacak Ranna, Cacanska 
Rodna and Bluefree cvs. have been found suitable for commercial fruit growing for fresh 
market and Agen 707, Late d’Agen cvs. for processing.  

Key words: Prunus domestica L.,cultivars, yielding capacity, fruit quality. 
 

INTRODUCERE 
Având în vedere importanţa culturii prunului în România şi faptul că, an de 

an, sortimentul la prun se înnoieşte atât cu soiuri autohtone, cât şi cu soiuri 
introduse de peste hotare (Butac M., 2001), scopul lucrării a fost studiul a 15 soiuri 
străine de prun, considerate valoroase în ţara lor de origine, în vederea armonizării 
structurii sortimentale din România cu cea din Uniunea Europeană. 

 
MATERIALUL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat, în perioada 2004 – 2006, asupra unui număr de 
15 soiuri de prun din sortimentul european (Early Rivers, Ruth Gerstetter, 
Cacanska Ranna, Cacanska Rodna, Sugar, Jelica, California Blue, Pozegaca OS1, 
Krimska, d'Agen 707, d'Agen 698, Late d'Agen, Montfort, President, Bluefree), 
comparativ cu soiul autohton Centenar, foarte răspândit în plantaţiile comerciale 
din  România. Materialul biologic se află în cultura comparativă în cadrul 
Laboratorului de Genetică şi Ameliorare de la I.C.D.P. Piteşti – Mărăcineni, 
înfiinţată în anul 1997, la distanţa de 4 m între rânduri şi 4 m între pomi pe rând, 
altoită pe corcoduş, fiind constituită din câte 10 pomi din fiecare soi, conduşi sub 
formă de palmetă liber aplatizată. 
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Pentru determinarea agroproductivităţii soiurilor s-a înregistrat producţia în 
kg pe fiecare pom, individual, în cei 3 ani de studiu, după care s-a calculat 
producţia medie.  

Însuşirile morfologice şi chimice ale fructelor s-au evaluat pe baza 
determinărilor şi observaţiilor efectuate asupra unor probe medii, astfel: culoarea 
fructului şi a pulpei s-a stabilit prin vizualizarea directă, cu ajutorul unor coduri de 
culori (plăcuţe de material plastic cu culori precizate); greutatea fructului s-a 
determinat prin cântărirea tuturor fructelor dintr-o probă şi s-a calculat greutatea 
medie a fructelor, în g/fruct; conţinutul fructelor în substanţă uscată s-a determinat 
cu ajutorul refractometrului digital, în grade Brix. Pentru interpretarea statistică a 
rezultatelor s-a folosit analiza varianţei. (Cociu şi Oprea, 1989). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cercetările întreprinse asupra celor 15 soiuri străine, în aceleaşi condiţii 
climatice şi de cultură, scot în evidenţă faptul că nivelul producţiilor medii este diferit 
de la soi la soi şi că doar cinci soiuri au fost mai productive decât soiul Centenar luat 
ca martor, şi anume Ruth Gerstetter (12,33 kg/pom), Bluefree (15,33 kg/pom), Agen 
698 (15,67 kg/pom), Agen 707 (13,33 kg/pom), Late d’Agen (16,67 kg/pom), 
diferenţele de producţie fiind asigurate statistic. Între celelalte soiuri studiate şi 
martor există diferenţe de producţie foarte semnificative, dar în sens negativ (tab. 1). 
Analizând producţia medie pe ani se observă că în anul 2006 s-au înregistrat cele mai 
mari producţii, producţia medie pe an fiind de 11,25 kg /pom. 

Tabelul 1 
Producţia de fructe în kg / pom la soiurile de prun studiate  

(2004 – 2006, Mărăcineni – Argeş) 
Producţia de fructe 

kg / pom Nr. 
crt. Soiul 

2004 2005 2006 
Media Dif. faţă 

de Mt 
Semnifi 

caţia 

1 Early Rivers 5 10 7 7,33 -4,00 000 
2 Ruth Gerstetter 10 12 15 12,33 +1,00  
3 California blue 5 8 10 7,67 -3,66 000 
4 President 5 8 6 6,33 -5,00 000 
5 Sugar 6 5 5 5,33 -6,00 000 
6 Montfort 4 6 5 5,00 -6,33 000 
7 Pozegaca OS 1 7 10 9 8,67 -2,66 00 
8 Jelica 8 6 15 9,67 -1,66  
9 Bluefree 15 15 16 15,33 +4,00 *** 
10 Cacak Ranna 4 5 12 7,00 -4,33 000 
11 Cacanska Rodna 12 7 10 9,67 -1,66  
12 Agen 698 14 18 15 15,67 +4,34 *** 
13 Agen 707 2 20 18 13,33 +2,00 * 
14 Late d’Agen 15 18 17 16,67 +5,34 *** 
15 Krimska 3 5 5 4,33 -7,00 000 
16 Centenar (Mt) 7 12 15 11,33 -  
Media 7,63 10,31 11,25 9,73    
DL 5% = 1,73; DL1% = 2,38; DL0,1% = 3,25 
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Principalele însuşiri morfologice şi chimice ale fructelor urmărite au fost 
forma fructului, culoarea pieliţei şi a pulpei, aderenţa sâmburelui, greutatea medie a 
fructelor, dimensiunile fructelor, procentul de sâmbure, conţinutul în substanţă 
uscată solubilă. 

Tabelul  2 
Principalele însuşiri fizice ale fructelor la soiurile de prun studiate 

(Mărăcineni, Argeş – 2004 - 2006) 
Nr. 
crt. Soiul Formă fruct Culoarea pieliţei Culoarea pulpei Aderenţa 

sâmburelui 
1 Early Rivers Sferic-alungită Albastru-maroniu Verzuie Neaderent 
2 Ruth Gerstetter Sferic-alungită Albastru-maroniu Verzuie Neaderent 
3 California blue Sferică Albastru-roşietic Gălbuie Aderent 
4 President Ovoidă Albastru cu pistrui Verde - gălbuie Aderent 
5 Sugar Elipsoidală Roşietică Gălbuie Semiaderent 
6 Pozegaca OS1 Elipsoidală Albastru - violacee Gălbuie Neaderent 
7 Cacanska Rodna Elipsoidală Roşietică Gălbuie Neaderent 
8 d'Agen 707 Invers - ovoidă Roşietică Gălbuie Semiaderent 
9 Bluefree Elipsoidală Albastru închis Verzuie Semiaderent 
10 Montfort Sferică Albastru Gălbuie Neaderent 
11 Krimska Sferică Gălbuie-roşietică Gălbuie Aderent 
12 Cacak Ranna Invers-ovoidă Roşietică Gălbuie Aderent 
13 Jelica Elipsoidală Albastru închis Gălbuie Neaderent 
14 Late d′Agen Invers-ovoidă Roşietică Gălbuie Semiaderent 
15 Agen 698 Invers-ovoidă Roşietică Gălbuie Semiaderent 
16 Centenar (Mt) Elipsoidală Albastru închis Verzuie Neaderent 

 
Referitor la forma fructelor se observă, că soiurile de prun de provenienţă 

străină au fructe de formă variată, de la sferică şi sferic-alungită (California blue, 
Montfort, Krimska, Early Rivers şi Ruth Gesrtetter) la elipsoidală (Bluefree, 
Cacanska Rodna, Sugar, Jelica). Pe lângă aceste două forme au existat şi soiuri cu 
fructe ovoide (President) şi invers – ovoide (d'Agen 707, Agen 698 şi Late 
d′Agen). În ceea ce priveşte culoarea pieliţei, soiurile studiate au avut fructe de 
culoare diversă de la albastru şi albastru-închis (Bluefree, President) la albastru 
roşietic (Early Rivers, Ruth Gerstetter, California blue, Pozegaca OS1) şi roşietică 
(d'Agen 707, Cacanska Rodna, Sugar). Culoarea pulpei a fost verzuie şi gălbuie, 
omogenă, uniformă, fără infiltraţii de alte culori. În general, pe piaţă se preferă 
soiurile cu pulpa neaderentă la sâmbure. Printre soiurile analizate au existat, însă, şi 
soiuri cu pulpa aderentă (California blue, President) şi semiaderentă (Sugar şi 
d'Agen 707) (tab. 2 

Greutatea medie a fructelor în cei 3 ani studiu a avut valori cuprinse între 
23,9 g (Agen 698) şi 55,0g (Cacanska Rodna). Din acest punct de vedere s-au 
remarcat Cacanska Rodna (55,0 g), Bluefree (54,5 g), California blue (45,3 g), şi 
Cacak Ranna cu 46,1 g (tab. 3). Conţinutul în substanţă uscată solubilă a avut 
valori medii cuprinse între 13,9% (Early Rivers) şi 21,4 % (Agen 707). Valori mari 
ale conţinutului în substanţă uscată s-au înregistrat la soiurile: Sugar (18,8 % S.U.), 
d'Agen 707 (21,4%), Agen 698 (19,3%), Late d′Agen (20,3%) – soiuri care pot fi 
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recomandate pentru deshidratare şi valorificare sub formă de “prune uscate”. 
Soiurile timpurii Early Rivers, Ruth Gerstetter au un conţinut mai mic de substanţă 
uscată comparativ cu soiurile tardive. (tab. 3). 

Tabelul 3 
Greutatea medie a fructelor la soiurile de prun luate în studiu,  

Mărăcineni, 2004 – 2006 

Nr. 
crt. Soiul 

Greutatea medie 
a fructelor - g 
(2004 – 2006) 

Diferenţe faţă 
de martor */ 
semnificaţia 

Conţinutul 
mediu în s.u. 0 

Brix 
2004 - 2006 

Diferenţe faţă 
de martor **/ 
semnificaţia 

1 Early Rivers 36,3 -6,2 / 000 13,9 -2,3 / 00 
2 Ruth Gerstetter 35,4 -7,1 / 000 14,3 -1,9 / 0 
3 California blue 45,3 +2,8 / * 16,2 0 
4 President 33,4 -9,1 / 000 18,3 +2,1 / ** 
5 Sugar 36,6 -5,9 / 000 18,8 +2,6 / ** 
6 Pozegaca OS1 25,5 -17,0 / 000 16,2 0 
7 Cacanska Rodna 55,0 +12,5 / ***  18,0 +1,8 / * 
8 d'Agen 707 32,4 -10,1 / 000 21,4 +5,2 / *** 
9 Bluefree 54,5 +12,0 / ***  15,8 -0,4 
10 Montfort 28,6 -13,9 / 000 15,6 -0,6 
11 Krimska 32,4 -10,1 / 000 15,2 -1,0 
12 Cacak Ranna 46,1 +3,6 / * 16,5 +0,6 
13 Jelica 27,4 -15,1 / 000 15,2 -1,0 
14 Late d′Agen 30,4 -12,1 / 000 20,3 +4,1 / *** 
15 Agen 698 23,9 -18,6 / 000 19,8 +3,6 / *** 
16 Centenar (Mt) 42,5 - 16,2 - 
* DL 5% = 2,68; DL1% = 3,68; DL0,1% = 5,04; **DL 5% = 1,52; DL1% = 2,09; DL0,1% 
= 2,86 

CONCLUZII 
Soiurile Agen 707, Agen 698, Late d’Agen şi Bluefree s-au evidenţiat 

printr-o productivitate superioară. Din punct de vedere al  însuşirilor fizico – 
chimice majoritatea soiurilor de prun  corespund exigenţelor consumatorilor. S-au 
remarcat soiurile Cacak Ranna, Cacanska Rodna şi Bluefree prin fructe mari şi de 
calitate superioară. Soiurile Sugar, d'Agen 707, Agen 698, Late d′Agen pot fi 
recomandate pentru valorificare sub formă de “prune uscate”, datorită conţinutului 
ridicat în substanţă uscată solubilă. 

În urma acestui studiu putem recomanda introducerea în cultura comercială 
de fructe a soiurilor Cacak Ranna, Cacanska Rodna şi Bluefree pentru consum în 
stare proaspătă, precum şi a soiurilor Agen 707 şi Late d’Agen pentru deshidratare. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. BUTAC, Mădălina. Sortimentul actual la prun şi perspectivele 
îmbunătăţirii lui. Horticultura, nr. 9; 2001, pg. 25 – 26. 

2. COCIU, V., OPREA, Şt. Metode de cercetare în ameliorarea plantelor 
pomicole. Ed. Dacia, 1989, pg. 29, 120 – 126. 

 



 342 

PERSPECTIVE ÎN UTILIZAREA EFICIENTĂ  
A INVESTIŢIILOR ÎN HORTICULTURĂ 

 
BARBAROŞ NADEJDA 
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Economia Republicii Moldova se confruntă cu multe greutăţi una din 

acestea este insuficienţa alocării investiţiilor în special ramura horticolă, care 
produce produse calitative şi ecologice, destinate atît pentru utilizarea populaţiei 
republicii, cît şi pentru export. Ramura horticolă oferă materie primă pentru 
prelucrare în industria alimentară, produsele căreia sunt exportate peste hotarele 
republicii noastre. Însă ea se confruntă cu un şir de probleme: gradul redus de 
asigurare cu mijloace financiare disponibile pentru gospodăriile agricole; lipsa 
utilajului performant; lipsa cadrelor de muncă calitative etc. 

Soluţionarea acestor probleme importante poate fi realizată prin alocarea 
permanentă a investiţiilor. Concomitent cu aceasta, este necesar de a ţine cont şi de 
faptul, că activitatea investiţională constituie  un proces complicat, care în mare 
măsură este determinat de situaţia economică la momentul actual, frecvenţa 
apariţiei riscurilor specifice ramurilor din sectorul agroalimentar, sursele de 
finanţare etc.  

Informaţia privind aplicarea investiţiilor în horticultură a fost acumulată în 
baza studiului efectuat de către autor din surse bibliografice de profil, Anuarul 
Statistic al Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova.  

În procesul cercetării au fost aplicate metode de analiză şi comparare, 
precum şi alte metode de investigare ştiinţifică a proceselor economice. 

Tabelul 1 
Indicatorii eficienţei economice a aplicării investiţiilor suplimentare  

la  producerea pomuşoarelor în Zona Centrală a RM, (anii 2003-2006) 

Specia Nivelul de 
cultură 

Total 
investiţii aplicate, 

mii lei/ha 

Profitul mediu 
anual, mii lei/ha 

Profitul la 1 leu 
de investiţii, 

lei 

Termenul de 
recuperare a 

investiţiilor, ani 
tradiţional 29,91 7,8 0,26 3,8 Căpşun intensiv 38,39 37,25 0,97 1 
tradiţional 25,48 1,73 0,07 14,7 Zmeur intensiv 29,1 2,48 0,09 11,7 
tradiţional 36,11 3,54 0,1 10,2 Coacăz intensiv 46,8 9,98 0,21 4,7 

 
Recuperarea mai rapidă a investiţiilor din agricultură o confirmă şi investi-

gaţiile efectuate la creşterea pomuşoarelor (tabel). Folosirea culturii intensive 
necesită investiţii suplimentare, însă datorită profitului obţinut anual mai mare, 
termenul de recuperare s-a redus comparativ cu cultura tradiţională de 1,25-3,8 ori. 
Evaluarea comparativă confirmă atractivitatea aplicării investiţiilor la implement-
tarea tehnologiilor moderne în agricultură în scopul reducerii riscurilor eventuale, 
mai ales a celor ecologice şi natural-climaterice. 
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În concluzie menţionăm că alocarea investiţiilor în ramura horticolă este 
foarte esenţială deoarece oferă producătorilor autohtoni posibilitatea de a procura 
material săditor de calitate, îngrăşăminte, sisteme de irigare şi materiale pentru 
mulcirea solului. 

 
 

MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI DE MERE  
ÎN FIRMA „CODRU-ST” SRL 

 
CHILIANU I. 

Director general 
 
Abstract. „Codru-ST” Ltd. Was founded in 1992, nowadays is a modern 

enterprise that possesses pomiculture plantations, a good technical support, 
collaborates with national and international scientific institution of implementation 
of new varieties for production of pomiculture seedlings, fruits of high quality, 
their storage and marketing. 

Key words: management seedlings, pomiculture plantations, tehnical 
suport, modern technologies. 

 
INTRODUCERE  

SRL „Codru-ST” este o întreprindere modernă care dispune de pepinieră 
pomicolă pentru producerea pomilor altoiţi cu valori biologice superioare; livezi 
superintensive de măr, cu suprafaţa 100 ha; plantaţii viticole - 80 ha şi alte culturi 
pe o suprafaţă totală 1000 ha; bază materială – tehnică modernă; specialişti şi 
muncitori profesional bine pregătiţi; asistenţă de colaborare cu catedra de 
pomicultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi alte instituţii ştiinţifice în 
vederea implementării realizărilor ştiinţifice şi practicii avansate. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Investigaţiile au fost efectuate în conformitate cu metodele aprobate în 
vederea studierii: cerinţelor pieţei interne şi externe faţă de producţia de mere; 
starea şi perspectivele dezvoltării pomiculturii, inclusiv a cultivării mărului în 
Republica Moldova; sortimentului şi tehnologiilor moderne în producerea merelor; 
organizarea, evaluarea economică şi energetică a producţiei de mere. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

SRL „Codru-ST” a fost fondată în anul 1992 în baza studierii minuţioase a 
cerinţelor pieţei interne şi externe faţă de producţia de fructe şi struguri. 

La prima etapă obiectivele principale constau în: contractarea şi achizi-
ţionarea de la producători a producţiei de mere, prune, struguri de masă; păstrarea, 
sortarea, ambalarea şi comercializarea acesteia pe piaţa internă şi cea externă (în 
fond cea din Rusia). Achiziţionarea producţiei de fructe, în special mere, de la 
mulţi producători din diferite localităţi şi zone pomicole ale ţării este însoţită cu 
diversitate mare de soiuri, condiţii şi tehnologii de producţie, care în integral duc la 
diminuarea esenţială a calităţii producţiei achiziţionate, potenţialului transpor-
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tabilităţii şi păstrării, sporirea considerabilă a pierderilor la transportare şi păstrare – 
până la 15-20 %, reducerea potenţialului de comercializare şi profitului. 

În baza analizei activităţii în prima perioadă parvin oportun: reducerea 
numărului de întreprinderi furnizori, încheierea contractelor de colaborare între 
întreprinderi pomicole relativ mari bazate pe asigurarea cu carburan ţi, pesticide, 
alte materiale costisitoare şi asistenţă de consultanţă în aplicarea tehnologiilor 
moderne, achitarea investiţiilor anuale cu producţia de fructe calitative la preţuri 
accesibile. Astfel au fost încheiate contracte de achiziţionare a 1000-1200 tone de 
mere cu întreprinderile pomicole din localităţile Coşniţa, Pîrliţa (Dubăsari) 1000, 
Slobozia Cremene (Soroca), iar de 200 tone de prune cu întreprinderea din locali-
tatea Calmaţui (Hînceşti). Implementarea măsurărilor indicate a contribuit nu prea 
considerabil la sporirea calităţii producţiei de mere şi profitului în baza reducerii 
pierderilor la transportare şi păstrare până la 10 %. 

Cerinţele crescânde faţă de calitatea producţiei de mere, în special pe piaţa 
externă, până la standardele europene şi avansarea concurenţei au pus la ordinea de 
zi înfiinţarea plantaţiilor superintensive de măr cu soiuri valoroase şi tehnologii 
avansate, modernizarea bazei tehnico-materiale. 

Începând cu anul 2000 a fost organizată pepiniera pentru producerea 
crescândă a pomilor altoiţi de măr până la 100 mii bucăţi, în anul 2006 până la 300 
mii bucăţi. S-au plantat 50 ha de livadă superintensivă de măr în anul 2000 iar 
ulterior încă 50 ha. 

Implementarea tehnologiilor moderne a contribuit la intrarea pe rod 
economic a livezii în anul trei de la iniţierea formării coroanei cu recolta de mere 
de calitate superioară la soiurile cele mai valoroase – Gala Must, Golden Reinders, 
Ionagored, Idared 25-28 t/ha iar în mediu pe trei ani (2004-2006) - 35 t/ha. 

La implementarea tehnologiilor moderne orientate la programarea canti-
tăţii, calităţii, competitivităţii producţiei de mere se foloseşte tehnica modernă, 
inclusiv frigider cu atmosfera controlată şi capacitate de 2000 tone de fructe. 

Funcţionează: secţia de confecţionare a ambalajului (lăzi din lemn şi cutii 
din carton, containere) în conformitate cu standardele europene; maşina de sortare 
a merelor „Ronda” şi utilaj de ambalare în pachete mici pentru comercializare 
direct la magazine; transport specializat pentru transportarea fructelor etc. 

 
CONCLUZII 

SRL ”Codru-ST” este o întreprindere avansată cu plantaţii, bază tehnico-
materială modernă şi specialişti pregătiţi pentru producerea şi comercializarea 
rentabilă a merelor de calitate superioară, apreciată de experţii - certificat de 
calitate europeană EUREPGAP. 
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Abstract. In this article are prezented the comparable efficiency in activity on 

different forms of administration fruits-growing in Republic of Moldova. 
Key words: comparable efficiency, fruit-growing. 
 

INTRODUCERE 
Analiza evoluţiei pomiculturii Republicii Moldova în perioada de tranziţie 

la economia de piaţă confirmă, că, de rând cu schimbarea structurii tipului de 
proprietate cauzate de privatizarea plantaţiilore pomicole, au apărut diverse forme 
noi de gospodărire: agrofirme, diferite asociaţii şi coperative a proprietarilor 
agricoli, SRL-uri, societăţi pe acţiuni etc. Actualmente după anumite restructurări 
s-au confirmat şi activează: întreprinderi agricole, gospodării ţărăneşti (de fermieri) 
şi întreprinderi individuale (48,5%), gospodării auxiliare ale populaţiei şi întovă-
răşiri pomicole (10,5%). Celelalte plantaţii (1,6%) revin sectorului cu proprietate 
publică. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Obiectul de studii au constituit formele de gospodărire în pomicultură, care 

au apărut în perioada de tranziţie a economiei ţării la relaţiile de piaţă. Investigaţiile 
s-au efectuat conform metodelor: analizei în dinamică, comparaţiei, evaluării şi a. 
Au fost utilizate materialele Biroului Naţiopnal de Statistică, Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, precum şi rezultatele 
cercetărilor colaboratorilor ştiinţifici ai Institutului de Cercetări pentru Pomi-
cultură. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analiza repartizării plantaţiilor pomicole în funcţie de tipul de proprietate 

confirmă, că în ajunul deetatizării şi privatizării plantaţiilor pomicole, ca mijloace 
fixe de producţie, suprafaţa acestora din sectorul public constituia 88,6% din 
suprafaţa totală pe ţară, iar a sectorului privat (în temei sectorul auxiliar, individual 
al populaţiei) – 11,4%. 

Deja în a.2005 din suprafaţa totală de plantaţii pomicole şi bacifere – 110 
mii ha sectorului cu proprietate publică îi aparţineau numai 1,6 mii ha (1,4%), iar 
sectorului privat – 108,4 mii ha (88,6%). 

Privatizarea plantaţiilor pomicole a generat apariţia diferitor forme noi de 
gospodărire, caracteristice sectorului cu proprietate privată (tab. 1). 
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Tabelul 1 
Suprafaţa, recolta globală şi producţia medie a plantaţiilor pomicole şi 

bacifere în funcţie de forma de gospodărire (în medie pe anii 2001-2005) 
din care 

Formele de gospodărire Suprafaţa 
totală, mii ha plantaţii pe rod 

Recolta 
globală de 

fructe, mii t 

Producţia 
medie, t/ha 

1. Agenţii economici cu 
proprietate publică. 
2. Agenţii economici cu      
proprietate privată, 
din care: 
    - întreprinderi agricole; 
    - gospodării ţărăneşti (de   
fermieri) şi întreprinderi 
individuale; 
    - gospodăriri auxiliare ale 
populaţiei şi întovărăşiri 
pomicole. 

 
1,8 

 
113,6 

 
45,3 

 
 

55,9 
 
 

12,4 

 
1,6 

 
108,2 

 
43,1 

 
 

54,3 
 
 

10,8 

 
6,7 

 
408,9 

 
193,7 

 
 

141,6 
 
 

73,6 

 
4,2 

 
3,8 

 
4,5 

 
 

2,6 
 
 

6,8 
  Total: 115,4 109,8 415,6 3,8 

 
Datele tabelului denotă, că plantaţiile pomicole a sectorului public, ocupînd 

1,46% din suprafaţa totală a plantaţiilor pe rod, asigură obţinerea recoltei globale 
de fructe la nivel de 1,61%. Aceşti indicatori pentru sectorul cu proprietate privată 
în ansamblu constituie 98,54% şi 98,39%, din care în funcţie de forma de 
gospodărie respectiv: 

- întreprinderi agricole – 39,25% şi 46,61%; 
- gospodării ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinderi individuale – 49,45% şi 

34,07%; 
- gospodării auxiliare şi întovărăşiri pomicole – 9,84% şi 17,71%. 
Productivitatea plantaţiilor pomicole variază în limitele 2,6 – 6,8 t/ha.  
Prin productivitate relativ mai înaltă se evidenţiază gospodăriile auxiliare şi 

întovărăşirile pomicole – 6,8 t/ha. De menţionat, că producţia medie la hectar a 
plantaţiilor pomicole cu această formă de gospodărire s-a micşorat de la 9,7 t/ha în 
anul 1997 pînă la 7,5 t/ha în anul 2001, menţinînd, conform graficului, tendinţa de 
reducere (cu excepţia anului 2003) pînă când în anul 2005 a atins nivelul de 
5,8 t/ha.  

Gospodăriile agricole în această perioadă de timp au obţinut în medie cîte 
4,5 t/ha faţă de media pe ţară 3,8 t/ha. 

Plantaţiile pomicole ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) şi întreprin-
derilor individuale în această perioadă de timp au obţinut recolte mai mici decît 
media pe republică cu 0,9-1,5 t/ha. Aceasta, în mare măsură, este consecinţa 
nerespectării tehnologiilor de cultivare a plantelor pomicole inclusiv protecţia 
necalitativă a plantelor şi fertilizarea slabă a solului, care se efectuează epizodic, 
precum şi lipsa la majoritatea posesorilor de livezi a cunoştinţelor respective 
agronomice necesare pentru îngrijirea corectă a plantelor pomicole. Toate acestea 
se agravează şi din cauza lipsei acute de mijloace financiare la proprietari, fapt care 
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complică considerabil efectuarea investiţiilor în producţia de fructe. Astfel, în 
ultimii ani aceste investiţii constituie în medie pe ţară circa 2500 lei la hectar, 
indice care de 8-10 ori este mai mic decît cel optim. 

 
Producţia medie a plantaţi i lor pomicole şi  bacifere
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Fig. 1. Producţia medie a plantaţiilor pomicole şi bacifere 

 
Este evident faptul, că productivitatea mică a plantaţiilor pomicole din 

gospodăriile ţărăneşti cauzează faptul, că cheltuielile investite în pomicultură în 
multe gospodării depăşesc preţul producţiei obţinute. 

 
CONCLUZII 

1. Actualmente dintre formele existente de gospodărire în pomicultură prin 
productivitate relativ mai înaltă se evidenţiază gospodăriile auxiliare şi 
întovărăşirile pomicole – 6,8 t/ha, urmate de gospodăriile agricole – 4,5 t/ha, care 
ocupînd 49,1% din suprafaţa totală a plantaţiilor pomicole pe rod, asigură obţinerea 
a 64,3% din recolta globală de fructe pe ţară. Productivitatea plantaţiilor pomicole 
din gospodăriile ţărăneşti  (de fermieri) şi întreprinderi individuale constituie 2,6 
t/ha, ceea ce este cu 1,2 t/ha mai mică decît media pe ţară. 

2. Redresarea situaţiei în pomicultură necesită: 
- consolidarea cotelor cu care au fost împroprietăriţi ţăranii în baza 

acţionării acestora; 
- sporirea investiţiilor în pomicultură pînă la 22-25 mii lei la hectar; 
- creşterea productivităţii plantaţiilor pomicole pe calea implementării the-

nologiilor noi, îndeplinirii stricte a tehnologiilor de cultivare a plantelor pomicole. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Legea cu privire la pomicultură nr.728 din 6 februarie 1996. Monitorul 

oficial al Republicii Moldova nr. 17-18, 1996, art. 188. 
2. TIMOFTI, E., POPA, D. Reflecţii asupra sectorului privat al Republicii 

Moldova / Lucrări ştiinţifice UASM, Chişinău 2005, Vol.13, pag 32-33. 
3. MLADINOI, V. Forme noi de gospodărire în pomicultura Republicii 

Moldova. Chişinău ICŞITE, 2000, 5 pag.  
 



 348 

PRINCIPII CONCEPTUALE ŞI PROGRAMATICE PRIVIND 
DEZVOLTAREA DURABILĂ A POMICULTURII 

 
MLADINOI VASILE 
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Abstract. In the article were reflected the progresses and problems of 

Horticulture and were distinguished the conceptional principles of development of 
branch for the near future and perspective. 

Key words: horticulture, development. 
 

INTRODUCERE 
Dezvoltarea pomiculturii Republicii Moldova în perioada postbelică şi pînă 

la finele anilor 80 ai secolului anterior se caracterizează prin implementarea pe 
scară largă a progresului tehnico-ştiinţific şi obţinerea rezultatelor înalte. Astfel, 
suprafaţa totală a plantaţiilor pomicole şi bacifere s-a extins pînă la 234 mii ha. 
Productivitatea livezilor şi recolta globală de fructe au sporit respectiv pînă la 10,7 
t/ha şi 1352 mii t. Rentabilitatea producţiei de fructe a depăşit 100%. 

Începînd cu anul 1991 productivitatea plantaţiilor pomicole, cu excepţia 
anului 1993, a scăzut treptat, atingînd în anul depresiei 1999 nivelul de 960 kg/ha. 
Diferenţa dintre rezultatele maximum şi minimum atinse în pomicutură în acestă 
perioadă de timp a constituit: producţia medie – 9,7 t/ha; recolta globală – 1216 mii 
t. În anul 2000 productivitatea livezilor s-a dublat, obţinînd ulterior o tendinţă de 
creştere lentă, urmată de un salt pînă la 5,7 t/ha în anul 2003, stabilizîndu-se în 
ultimii ani la nivel de circa 4 t/ha. 

Lipsa mijloacelor financiare la agenţii economici şi persoanele fizice în 
perioada anilor 1996-2000 a stopat de fapt renovarea plantaţiilor pomicole. Anual 
se plantau cîte 200-300 ha de livezi noi. Ca consecinţă republica dispunea de livezi 
cu cea mai avansată vîrstă. Astfel, cota plantaţiilor pe rod în anul 1999 a constituit 
96,4 %. 

În ultimii ani a fost întreprins un şir de măsuri economico-organizatorice, 
legislative, financiare etc. menite să favorizeze accelerarea revitalizării şi dezvol-
tării pomiculturii. Toate acestea într-o anumită măsură au contribuit înviorării 
lucrărilor de renovare a plantaţiilor pomicole. Astfel, în ultimii doi ani în republică 
s-au plantat circa 4,4 mii ha de livezi moderne, din care în anul 2006 – 2646 ha. 

În procesul de dezvoltare durabilă a pomiculturii printre măsurile econo-
mico-organizatorice un rol important îi aparţine strategiei şi programului de 
dezvoltare a ramurii în viitorul apropiat şi în perspectiva mai îndepăratată. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Obiectul cercetării a constituit starea pomiculturii Republicii Moldova, 
principiile conceptuale şi programatice vizînd dezvoltarea durabilă a ramurii. Au 
fost utilizate metodele analizei economice, optimizării, metoda de programare, 
metoda normativelor şi a. În procesul cercetărilor au fost folosite materialele 
Biroului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, date despre activitatea economică de producţie a unor 
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gospodării agricole şi rezutatele cercetărilor colaboratorilor ştiinţifici ai Insitutului 
de Cerctări pentru Pomicultură în ultimii ani. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza evoluţiei pomiculturii în ultimii ani confirmă că ramura dispune de 
rezerve considerabile privind valorificarea potenţialului productiv. Acest proces 
trebuie să fie efectuat pe baza unor principii de importanţă primordială prezentate 
în cele ce urmează. 

1. Asigurarea dezvoltării stabile şi eficiente a pomiculturii. Realizarea 
acestui principiu a contribuit obţinerii într-un şir de raioane a rezultatelor relativ 
stabile. Astfel, gospodăriile din raionul Soroca în anii 2004 şi 2005 în medie au 
recoltat respectiv cîte 103,1 şi 96,6, în raionul Ocniţa – cîte 83,2 şi 71,9 chintale la 
hectar. În aceste raioane nivelul rentabilităţii producţiei de fructe este de – pînă la 
40 %. Rezultatele înalte se obţin prin implementarea tehnologiilor noi, optimizarea 
sortimentului, respectarea strictă a tehnologiilor, mărirea investiţiilor în producţia 
de fructe. Se preconizează sporirea substanţială a productivităţii medii la hectar. 
Spre finele anului 2010 acest indicator va constitui în medie pe ţară 8,5 t/ha, iar în 
anul 2020 – 14 t/ha, fapt care va contribui reducerii periodicităţii productivităţii 
plantaţiilor, extremele căreia constituie 0,96–6,3 t/ha. Sporirea productivităţii se 
bazează pe folosirea eficientă a factorilor de intensificare. 

Recolta globală de fructe va spori de la circa 370 mii t în anul 2006 pînă la 
740 mii în 2010 şi în perspectiva mai îndepărtată pînă la 980 mii t, nivel care va fi 
menţinut ulterior. 

2. Optimizarea şi stabilizarea suprafeţei plantaţiilor pomicole se efec-
tuează în funcţie de cererea pieţei de desfacere a producţiei. 

Optimizarea suprafeţei plantaţiilor pomicole, conform strategiei de dezvol-
tare a pomiculturii se efectuează prin renovare în îmbinare cu reducerea treptată a 
plantaţiilor cu productivitate scăzută. 

Stabilizarea suprafeţei plantaţiilor pomicole presupune, de rînd cu defri-
şarea livezilor, care se află într-o stare deplorabilă şi practic nu mai pot fi restabilite 
pentru exploatare eficientă, plantarea livezilor noi moderne menţinîndu-se corelaţia 
defrişare-plantare la nivelul care va asigura suprafaţa totală necesară de livezi. Se 
preconizează, începînd cu anii 2009-2010 defrişarea plantaţiilor pomicole se 
stabilizează şi constituie în medie circa 5 mii ha anual. 

Noţiunea de „stabilizare” a suprafeţelor a fost introdusă în prima concepţie 
de dezvoltare a pomiculturii pe perioada de timp 1991-2000 (V. Mladinoi, 
I. Ţurcanu, L. Sernîi şi a.) aprobată de Consiliul Tehnico-Ştiinţific al Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova (nr. 7 din 26 martie 1996). 
A fost argumentată stabilizarea suprafeţei plantaţiilor pomicole la nivel de 150 mii 
ha (care a fost atins în a. 1999) şi obţinerea a un milion tone de fructe. 

Actualmente nivelul tehnologic şi potenţialul genetic înalt al soiurilor 
cultivate în ţară permite obţinerea volumului menţionat de 1 mln. t. micşorînd 
suprafaţa livezilor pînă la 100 mii ha, care va fi atins în anul 2011 şi menţinută 
ulterior în perspectivă. 
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Înfiinţarea plantaţiilor noi se va efectua conform proiectelor ştiinţific 
argumentate numai sub forma renovării suprafeţelor de livezi cu productivitate 
scăzută. Concomitent vor fi înfiinţate livezi noi, suprafaţa cărora anual va spori de 
la 2,6 mii ha în a. 2006, cu extindere ulterioară pînă la 5 mii ha în 2010-2011, 
stabilizîndu-se la acest nivel în continuare. 

Suprafaţa plantaţiilor pe rod se va micşora de la 94,1 în a. 2006 pînă la 
87,1 % în 2010 şi 70,3 % în anul 2020. 

3. Valorificarea urgentă şi completă a potenţialului de care dsipune 
ramura. Realizarea potenţialului pomicol în mare măsură depinde de gradul de 
valorificare a potenţialului solului, tehnologiilor de producţie şi potenţialul genetic 
al soiurilor şi speciilor cultivate în ţară. În acest context valorificarea superioară a 
solului, de rînd cu efectuarea măsurilor privind sporirea fertilităţii o importanţă 
mare are folosirea raţională a terenurilor ocupate cu plantaţii pomicole pe calea 
măririi densităţii pomilor, irigării, excluderii golurilor în livezi etc. Conform 
recensămîntului plantaţiilor pomicole şi bacifere din a. 1994 lipsurile de pomi în 
funcţie de specie variau în limetele 7,0 – 16,8 %. Pierderile anuale cauzate de 
goluri, calculate la suprafaţa plantaţiilor pe rod, constituie circa 35 mln. lei. 

Tehnologiile noi de producere a fructelor elaborate şi cele modernizate în 
temei se află la nivelul tehnologiilor respective din ţările cu pomicultura dezvoltată. 
Utilizarea sistemului integral de protecţie a plantelor de 1,5-2 ori micşorează 
numărul tratărilor chimice.  

Actualmente potenţialul fondului genetic al soiurilor şi speciilor cultivate 
în Republica Moldova se valorifică la nivel de 8-10 %. Mărirea acestui indicator 
pînă la 25 % şi 50 % va contribui sporirii nivelului rentabilităţii producţiei de fructe 
respectiv pînă la  

36 % şi 70 % faţă de cel existent – 2-15 %. 
4. Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii produselor pomicole 

pe calea modificării sortimentului plantaţiilor pomicole, tehnologiilor de producere, 
păstrare şi procesare. În condiţiile economiei de piaţă calitatea în mod direct 
contribuie promovării producţiei şi comercializării acesteia. Învestigaţiile efectuate, 
confirmă că evaluînd calitatea fructelor conform cerinţelor din standardele 
respective în vigoare calitatea fructelor în funcţie de specie  se clasifică astfel: 
calitatea superioară – 34-47 %, calitatea întîi – 20-87 %, calitatea a doua – 9-17 %. 

Calculele preliminare denotă că numai de la mărirea ponderii fructelor de 
calitatea superioară şi calitatea întîi a cîte un procent, adăugător se va obţine de la 
comercializarea fructelor (din recolta anilor 2004-2005) circa 3-3,5 mln. lei anual. 
În gospodăriile cu pomicultura avansată fructele de calitate înaltă constituie peste 
90%. 

CONCLUZII  
Pomicultura este unul din pilonii de bază ai economiei naţionale. În acest 

context este necesară elaborarea unui şir de măsuri îndreptate spre ameliorarea 
situaţiei în ramură în ansamblu pe ţară, stabilizarea suprafeţei plantaţiilor pomicole 
în jur de  100 mii ha, din care circa 70 % - plantaţii pe rod, sporirea productivităţii 
plantaţiilor pomicole pînă la 14 t/ha, obţinerii recoltei globale de fructe la nivel de 
0,98 – 1 mln. t. Îmbunătăţirea calităţii producţiei de fructe, va contribui competi-
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tivităţii şi promovării produselor pomicole pe piaţă, efectuarea măsurilor  privind 
valorificarea mai din plin a potenţialului productiv, ceea ce va contribui 
îmbunătăţirii indicilor economiei privind producţia de fructe, transformării 
pomiculturii într-o ramură înalt profitabilă.   
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EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR CAPITALE LA 
FONDAREA PLANTAŢIILOR CU POMI DE TIPUL „KNIP BAUM” 

 
PEŞTEANU ANANIE 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract. The investigations were made in an orchard founded in 2004 at “Codru 

ST” with trees at the type “knip baum”. It was studied the recover of investigations at the 
establishment and care of apple plantation. 

It was established that the biological specific features of the variety and the type of 
planting material used at the foundation of the orchard allows obtaining  early, high and 
qualitative crops. In the case, the recover of investigations in the 3 rd year after plantation was 
68,2-86,2 %, and in the 4th year was planned to be completed recover an to obtain a profit. 

Key word: apple orchard, planting material, variety, type “knip baum”, recover of 
investigations, profit. 

ÎNTRODUCERE 
Strategia şi programul dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova 

prevede ca până în anul 2020, suprafaţa livezilor să fie de circa 100 mii ha, iar  
recolta globală de fructe - 980 mii tone. Pentru soluţionarea acestei hotărâri este 
necesar ca plantaţiile cu o productivitate mai înaltă de menţinut, iar pe terenuri noi 
de înfiinţat altele noi, de perspectivă (5). 

Înfiinţarea plantaţiilor pomicole de efectuat cu soiuri de performanţă, de 
utilizat tehnologii moderne ce permit intrarea pe rod economic în anul 2-3 după 
plantare, productivitate 30-35 t/ha mere de calitate superioară şi rambursarea totală 
a investiţiilor pentru fondarea şi îngrijirea plantaţiei în perioada dată (4). 

În ultimii ani în Olanda, Polonia, Germania, Italia, etc. pomicultorii tot mai 
frecvent înfiinţează plantaţii cu material săditor în vârstă de 2 ani de tipul „knip 
baum” ce corespunde cerinţelor menţionate şi  permite de obţinut în anul doi după 
plantare o producţie de 4-5 kg/pom, iar în anul patru 15-18 kg/pom (2). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Investigaţiile s-au efectuat într-o livadă demonstrativă fondată în anul 2004 
la „Codru-ST” SRL cu sprijinul Guvernului Olandei. La plantare s-au folosit pomi 
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cronaţi în vârstă de doi ani de tipul „knip baum” importaţi din Olanda de soiurile 
Idared (martor), Golden Reinders, Ionagold de Costa şi Čampion altoite pe 
portaltoi M9. pomii sunt formaţi după sistemul de coroană fus subţire ameliorat şi 
plantaţi pe distanţa de plantare 3,25x1,25m. 

Recuperarea investiţiilor capitale s-a determinat prin stabilirea cheltuielilor 
reale la înfiinţarea plantaţiei pomicole şi îngrijirea ei în primii tre ani după plantare. 
Costul materialului săditor, a elementelor de susţinere, a sistemei de irigare şi 
preţul de realizare a fructelor au corespuns în anul respectiv cu preţurile reale de pe 
piaţa Republicii Moldova. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru realizarea concepţiei de dezvoltare a pomiculturii în următorii ani 
este preconizat de a mări suprafaţa destinată plantării. Cultura intensivă a speciilor 
pomicole necesită investiţii capitale semnificative la fondarea şi întreţinerea 
plantaţiilor până la întrarea pe rod economic(1). 

Investiţiile efectuate ne demonstrează că volumul investiţiilor pentru 
fondarea plantaţiei este determinat de cheltuielile efective la pregătirea terenului, 
costul materialului săditor, elementelor de susţinere a pomilor, sistema de irigare şi 
nici de cum de particularităţile biologice ale soiului. 

Pentru fondarea unui hectar de livadă cheltuielile la soiurile în studiu au 
constituit 157,4 mii lei, inclusiv pentru pregătirea terenului şi plantarea pomilor 
13,9 mii lei, costul materialului săditor 111,7 mii lei, elemente de susţinere a 
pomilor 28,7 mii lei, sistema de irigare 13,4   mii lei. 

Cheltuielile legate de îngrijirea livezilor pe parcursul primelor trei ani după 
plantare depind de particularităţile biologice ale soiului. 

Dacă în primii doi ani după plantarea investiţiile pentru îngrijirea plantaţiei 
au depins numai de productivitatea soiului, adică de cheltuielile legate de recoltarea 
şi transportarea fructelor. Deoarece pomii în anul doi după plantare n-au fost 
expuşi tăierii, cheltuieli pentru această operaţiune tehnologică nu s-au planificat. 

Cele mai mari cheltuieli la îngrijirea plantaţiei în perioada dată s-au 
înregistrat la soiul Ionagold de Costa - 19,8 mii lei datorită unei producţii înalte de 
fructe obţinute (18,84 t/ha). La celelalte soiuri productivitatea a variat între 12,94 – 
14,66 t/ha, cheltuielile constituind corespunzător 18,2 - 18,5 mii lei/ha. 

În anul 3 concomitent cu productivitatea, asupra cheltuielilor efectuate mai 
influenţează şi investiţiile efectuate pentru tăierea pomilor. În perioada dată cel mai 
productiv a fost soiul Golden Reinders (26,60 t/ha), cheltuielile constituind 23,3 
mii lei/ha. În continuare în descreştere după cheltuielile investite la îngrijirea 
plantaţiei s-a plasat soiul Ionagold de Costa 20,6 mii lei/ha, soiul Idared 19,6 mii 
lei/ha şi soiul Čampion 17,6 mii lei/ha. 

Cele mai mari investiţii pentru îngrijirea plantaţiei în perioada anilor 2004-
2006 s-au înregistrat la soiul Golden Reinders 41,5 mii lei/ha şi la soiul Ionagold 
de Costa 40,4 mii lei/ha. Cele mai mici valori s-au investit pentru soiul Čampion 
36,1 mii lei/ha. Soiul Idared cu 38,0 mii lei/ha ocupă o poziţie de mijloc. 

Investiţiile totale sunt în strânsă legătură cu cheltuielile efectuate la 
îngrijirea plantaţiilor în funcţie de soi, deoarece cele de la fondarea ei sunt identice. 
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La soiul Golden Reinders indicatorul menţionat a constituit 198,9 mii lei/ha. La 
soiurile Ionagold de Costa, Idared şi Čampion valorile obţinute au constituit 
corespunzător 197,8; 195,4 şi 193,5 mii lei/ha (tab. 1). 

Valoarea producţiei globale depinde direct de cantitatea, calitatea recoltei 
obţinute şi preţul de realizare. Cele mai înalte valori pe parcursul investigaţiilor s-
au înregistrat la soiul Golden Reinders- 171,82 mii lei/ha. În continuare în 
descreştere se plasează soiul Ionagold de Costa – 159,47 mii lei/ha, soiul Idared – 
140,52 mii lei/ha şi soiul Čampion – 132,08 mii lei/ha. 

Recuperarea investiţiilor este indicatorul principal al întregii activităţi a 
pomicultorilor. Pentru accelerarea recuperării cheltuielilor extrem de mari impune 
necesitatea de a reduce perioada de intrare a plantaţiilor pe rod şi de a obţine 
producţii înalte şi calitative din primii ani după plantare. 

Acestor cerinţe corespund plantaţiile înfiinţate cu pomi de tipul „knip daum” 
în care din anul doi după plantare se obţin producţii mai înalte de 10 t/ha (3). 

Tabelul 1 
Recuperarea investiţilor capitale la înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor de măr 

cu pomi de tipul „knip baum” în funcţie de particularităţile biologice ale 
soiului, a. 2004-2006 

Soiul 

Investiţii  la 
înfiinţarea 

livezii, 
mii lei/ha 

Investiţii la 
îngrijirea 
livezii, 

mii lei/ha 

Investiţii 
totale, 

mii lei/ha 

Valoarea 
producţiei, 
mii  lei/ha 

Recuperarea 
investiţiilor, 

% 

Idared 
Golden Reinders 
Ionagold de Costa 
Campion 

157,4 
157,4 
157,4 
157,4 

38,0 
41,5 
40,4 
36,1 

195,4 
198,9 
197,8 
193,5 

140,5 
171,8 
159,5 
132,1 

71,9 
86,3 
80,6 
68,2 

 
În anul trei de exploatare a plantaţiei investiţiile totale n-au fost recuperate 

complect, doar la 68,2 – 86,3 % în funcţie de particularităţile biologice ale soiului. 
Cel mai scăzut nivel al recuperării investiţiilor capitale direcţionate pentru 

fondarea plantaţiei s-au înregistrat la soiurile Čampion- 68,2 % şi Idared- 71,9 %. 
La soiurile Ionagored de Costa şi Golden Reinders indicatorul menţionat a 
constituit corespunzător 80,6% şi 86,3 %. 

S-a constatat că tendinţa majorării recoltei v-a permite de a recupera 
investiţiile pentru fondarea plantaţiei cu pomi de tip „knip baum”  în anul patru 
după plantare şi a obţine un oarecare profit.  

 
CONCLIZII  

1. Fondarea plantaţiilor moderne de măr de tipul „knip baum” necesită 
investiţii capitale semnificative - 157,4 mii lei/ha. 

2. Pentru accelerarea recuperării investiţiilor se propune de a reduce 
perioada de întrare a plantaţiilor pe rod şi a obţine producţii înalte (10 t/ha) şi 
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calitative din anul doi după plantare. acestor cerinţe corespund plantaţiile fondate 
cu pomi de tipul „knip baum”. 

3. În anul trei după fondarea plantaţiei recuperarea investiţiilor totale a 
constituie 68,2-86,3 % în funcţie de particularităţile biologice ale soiului. 

4. S-a stabilit ca sporirea recoltei în anul patru de exploatare a plantaţiei v-a 
permite recuperarea completă a investiţiilor totale şi obţinerea unui oarecare profit. 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR AGRO-

ALIMENTARE ÎN PERIOADA DE PREADERARE ECONOMICĂ  
A REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

CIUNTU VIORICA 
Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare 

 
Abstract. Quality management is a method for ensuaring all the activities 

necessary to design, develop and implement a product or service are effective and efficient 
with respect to the system and its performance. In an organization is very important to keep 
improving the quality. Its is defined by four keys: plan, do check and action. 

Key words:  quality management, managers, economy, standards, market 
economy, organization, production. 

 
În condiţiile trecerii de la economia centralizată la o economie de piaţă, 

când se intensifică tot mai mult concurenţa în domeniul agro-alimentar, calitatea s-
a dovedit a fi un factor destul de important pentru întreprinderile din Republica 
Moldova. În asemenea condiţii consumatorii beneficiază de posibilitatea de a alege 
produsul dorit la preţul dorit. 

În prezent când se vorbeşte tot mai mult despre procesul de integrarea 
economică în Uniunea Europeană calitatea în domeniul agro-alimentar îşi are locul 
său bine definit, şi astfel se impune producătorilor actuali implimentarea rigorilor 
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legislaţiei europene, astfel încât să putem avea acces cu produsele autohtone într-o 
piaţă cu tendinţe de globalizare. 

Uniunea Europeană asociază calitate produsului cu activităţi legate de 
managementul calităţii, asigurarea calităţii şi controlul calităţii, certificare şi 
acreditare, standardizare etc. Activitatea managerilor cât şi a lucrătorilor de rând 
într-o întreprindere trebuie să urmărească un scop comun şi anume satisfacerea 
cerinţelor consumatorilor şi îmbunătăţirea continuă a produselor. Calitatea este o 
parte integrantă a competitivităţii internaţionale, în întreaga lume.  

Introducerea sistemului calităţii totale într-o organizaţie se poate realiza 
printr-o schimbare a mentalităţii, a atitudinii întregului personal, începând cu 
managerul general, ceea ce se poate obţine prin transformarea mediului cultural al 
organizaţiei într-o cultură a calităţii.  

Proiectarea unui sistem de management al calităţii necesită foarte mult 
timp, efort şi pricepere, deci trebuie să i se acorde o mare atenţie şi un sprijin 
susţinut din partea managementului superior. Succesul poate fi obţinut numai 
printr-o susţinută muncă în echipă şi printr-o conducere eficientă. Îmbunătăţirea 
calităţii producţiei trebuie să fie scopul fiecărei întreprinderi. Aceasta după ciclul 
lui Shewhart se poate efectua prin patru acţiuni importante. Dacă ar fi să prezentăm 
schematic aceasta atunci va fi în felul următor: 

 

 
Fig.1 Ciclul Shewhart 

 
Deci, în perioada actuală nu mai este suficient producerea produselor care 

să satisfacă anumite standarde, dar este necesar stabilirea unor sisteme ale calităţii, 
care vor da posibilitatea de garantare că obţinerea calităţii dorite se face la costuri 
normale, atrăgând o deosebită atenţie problemelor ecologice. Odată cu implimen-
tarea acestor sisteme ale managementului calităţii întreprinderile vor avea posibi-
litatea de a majora vânzările, de îmbunătăţire a productivităţii, de micşorare a 
pierderilor şi chiar accesul la pieţile externe. 

În Republica Moldova dintre producătorii de produse agro-alimentare şi în 
special cei care se ocupă cu prelucrarea şi păstrarea fructelor sămânţoase deţinători 
ai certificatelor sistemului managementului calităţii sunt S.A. „Orhei-Vit”, care 
este deţinătoarea certificatului european HACCP sau „Sistemul 20 de chei” şi  SRL 
„Codru-ST”, căreia în anul 2006 i-a fost înmânat certificatul EUREGAP. 

 
Conducere      Planificare  
  (action)           (plan) 
 
 
Control           Îndeplinire 
(check)               (do) 
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Cercetările efectuate în ţară au demonstrate că în întreprinderi se acordă 
foarte puţină atenţie calităţi, din această cauză 60 % din timp este pierdut pentru 
repararea greşelilor. Înţelegerea îmbunătăţirii nivelului calităţii este destul de 
diversă. Totodată calitatea producţiei este o parte integrantă a competitivităţii. 

Competitivitatea unei întreprinderi se explică prin capacitatea acestei de a 
produce produse agro-alimentare de calitate superioară şi cu costuri mai mici decât 
a concurenţilor atât interni cât şi internaţionali. Această capacitate se obţine prin 
comportamentul său strategic, definit ca fiind setul de acţiuni efectuate pentru a 
influenţa piaţa, în final ducând la creşterea profitului. În viziunea autorului 
schematic  competitivitatea întreprinderi este prezentată în figura 2. 

Unele ţările în curs de dezvoltare, dar chiar şi ţări  dezvoltate se ciocnesc 
cu probleme ce vizează creşterea calităţii bunurilor. Extinderea procesului de 
globalizare a determinat întreprinderile care activează în aceste ţări să-şi orienteze 
activitatea spre obţinerea producţiei de o înaltă calitate şi astfel, ele vor putea 
rezista în faţă concurenţilor din ţările dezvoltate, dar aceasta se poate obţine 
datorită dezvoltăriila sistemului de management al calităţii totale. 

 

  
 

Fig.2. Parametrii competitivităţii produselor agro-alimentare 
 
Ca rezultat al acestor abordări întreprinderile îşi pot promova şi realiza 

producţia peste hotarele ţării, iar consumatorii au posibilitatea de a experimenta noi 
mărci şi produse realizate de firme localizate în alte ţări. Introducerea acestor 
standarde se face cu scopul de a asigura consumatorilor calitatea, siguranţa, 
caracteristicile sociale şi de mediu ale procesului de producţie oriunde în lume.  

Din studiul efectuat în final putem conchide că atingerea unui nivel de 
performanţă în ceea ce priveşte calitatea produselor se datorează preocupării 
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continue a managerilor activitatea cărora trebuie orientată spre îmbunătăţirea 
nivelului calitativ al produselor agro-alimentare oferite clienţilor. Pentru aceste 
companii, calitatea nu este numai o cerinţă, ci a devenit o valoare, o componentă 
esenţială a culturii organizaţionale. Cultura calităţii presupune crearea unei noi 
optici, a unei noi mentalităţi asupra nivelului calitativ al produselor şi serviciilor, 
care diferenţiază firmele între ele şi care le sprijină să devină din ce în ce mai 
competitive pe o piaţă globală, aflată într-o permanentă dezvoltare.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ  САДОВОДСТВА В  СХПК «КОЧЕТОВСКИЙ», 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЦЕНТРЕ РОССИИ  
 

ТРУНОВ А.И. 
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия 

 
Abstract. It is made the detailed analysis of production economic efficiency of 

gardening in agricultural cooperative "Kochetovskiy" located in the Tambov region. There 
are given recommendations for improving of assortment of cherries and apples in view of 
profitability of various varieties. Economic efficiency of apple growing on various soil 
types, and also efficiency of storage of fruits are determined. Offers on harvesting berries 
and fruits and their subsequent storage are formulated. It is specified on necessity and are 
made offers for creating modern marketing service. 

Key words: economic efficiency, agricultural cooperative, apple growing, storage.  
 
В сложившихся кризисных условиях рыночной экономики (диспари-

тете цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства), без 
государственной поддержки товаропроизводителя только некоторые садовод-
ческие предприятия способны стабильно и эффективно функционировать в 
системе выращивание-хранение-реализация.  

Примером высокоэффективного специализированного садоводческого 
хозяйства в Тамбовской области  является СХПК «Кочетовский», расположен-
ное в пригородной зоне и при  наличии удобных путей сообщения имеющее 
возможность производить и реализовывать без больших потерь скоропор-
тящиеся продукты – плоды и ягоды. Кроме того, два  фруктохранилища 
общей емкостью 8000 т расширяют срок реализации выращенной продукции. 
На территории этого же хозяйства расположено ОАО «Кочетовские соки и 
концентраты», которое дополняет производственный процесс переработкой 
плодово-ягодной продукции, в том числе падалицы яблок (табл. 1). 

 



 358 

Таблица 1 
Экономическая эффективность производства продукции садоводства 

в СХПК «Кочетовский» Тамбовской области 
Показатели 2002 2003 2004 2005 

Плоды 
Площадь  садов, га 460 446 446 446 
в т.ч. в плодоносящем возрасте, га 432 446 446 446 
Валовой сбор плодов, ц 30098 72409 48210 33301 
Урожайность плодов, ц/га 75,1 167,6 108,1 74,7 
Полная себестоимость, тыс. руб. 6308 7425,0 5811 11794 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 203,81 113,00 158,94 334,24 
Выручка от реализации, тыс. руб. 6392 9513 7217 14539 
Средняя цена реализации 1 ц, руб. 206,53 144,77 197,40 412,03 
Прибыль, тыс. руб. 84 2088 1406 2745 
Прибыль с 1 га плодоносящего сада, руб. 209,48 4539 3152 6155 
Уровень рентабельности, % 1,3 28,1 24,2 23,3 

Ягоды 
Площадь ягодников, га 37 39 55 54 
в т.ч. в плодоносящем возрасте, га 13 25 25 33 
Валовой сбор ягод, ц 157 824 625 1169 
Урожайность ягод, ц/га 12,1 33 25 35,4 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 1318,5 316,7 420,8 1067,6 
Выручка от реализации, тыс. руб. 207 993 899 1990 
Средняя цена реализации 1 ц, руб. 1318 1205 1438 1702 
Прибыль, тыс. руб. 0 732 636 742 
Прибыль с 1 га плодоносящего ягодника, 
руб. 0 29280 25440 22480 

Уровень рентабельности, % 0,0 280,5 241,8 59,5 
 
В анализируемом хозяйстве удельный вес продукции садоводства в 

общей структуре товарной продукции занимает от 55 до 75%.  
Проведенное нами исследование (с помощью расчетно-конструктив-

ного метода) оптимальной структуры многолетних насаждений СХПК 
«Кочетовский» свидетельствует о недостаточной обоснованности соотноше-
ния плодовых и ягодных культур, с учетом сортовых особенностей растений, 
их реакции к почвенным разностям, рельефу местности. Анализ показывает,  
что в оптимальном плане структуры сада общей площадью 528 га много-
летних насаждений должно соблюдаться следующее соотношение, яблоневые 
сады 460 га (87,1%), вишневый сад 30 га (5,7%), смородина 38 га (7,2%). По 
сравнению с фактической структурой, где выращивалась яблоня и смородина, 
породный состав  должен быть пополнен вишней. 

Вишню надо вводить с учетом ее устойчивости к кокомикозу, мы 
предлагаем ввести более продуктивные сорта: Томарис (50-60 ц/га), Турге-
невка (80-100ц/га), Орловская (70-90 ц/га), которые отличаются высокой 
транспортабельностью.  
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В плодовых насаждениях хозяйства наряду с продуктивными сортами 
(Жигулевское, Богатырь, Мартовское, Синап орловский), встречаются 
малоурожайные (Папировка, Конфетная,  и др.), не отвечающие товарности и 
лежкоспособности плодов. Это снижает не только качество продукции, но и  
общую продуктивность насаждений, экономику производства.  

Урожайность яблони была выше из зимних сортов у Богатыря (250 
ц/га), из осенних – у Жигулевского (190 ц/га), из летних – у Мантета (140 
ц/га). Сорт Богатырь по сравнению с Пепином шафранным увеличил 
стоимость товарной продукции пропорционально урожаю. Подобная законо-
мерность наблюдалась из осенних сортов у Жигулевского на фоне Антоновки 
обыкновенной, но не отмечалась у летних. У Мелбы и Мантет при одина-
ковой стоимости товарной продукции при разнице урожая в 20 % 
компенсация денежной оценки произошла за счет более высоких цен 
реализации сорта Мантет раннего срока созревания по сравнению с поздне-
летним. Даже без хранения цена реализации яблок зимнего срока созревания 
была на 30 % выше, чем осенних, что также объясняет различия в стоимости 
товарной продукции. Более высокая товарность плодов, сегмент рынка также 
повышали этот показатель. Повышенный выход первосортных яблок у Жигу-
левского, Богатыря по сравнению с Антоновкой обыкновенной, Пепином 
шафранным  увеличивал стоимость товарной продукции. На рынках города 
Москвы большим спросом пользовались неокрашенные плоды, а в Рязани 
наоборот. Хранение плодов и последующая реализация их в более поздние 
сроки увеличивает стоимость товарной продукции яблок почти в 3,5 раза. 

Уровень рентабельности разнился в зависимости от возрастных 
особенностей насаждений и был выше у яблонь, находящихся в возрастном 
периоде плодоношения и роста, чем в периодах: роста и плодоношения; 
плодоношения и затухающего роста. У сорта Богатырь соответственно этот 
показатель составил 200, 149 и 145 %, у Оранжевого – 150, 48 и 57 %. 

В садоводческих предприятиях на выращивание 1 т плодов  затрачи-
вается больше материально-денежных  средств, чем на хранение такого же 
количества продукции. В этих условиях предпочтительно иметь на 
территории хозяйства собственные фруктохранилища, постоянно совершен-
ствуя их с учетом современного технического перевооружения. 

Опыт эксплуатации плодохранилища, имеющегося в СХПК «Кочетов-
ский», показал высокую экономическую эффективность длительного хранения   
плодов  непосредственно в местах  их  производства (табл.2). 

Как показывает таблица 2, в период хранения средняя цена реали-
зации существенно возрастает (с 159 руб. до 517 руб.- или в 3,5 раза). В то 
время, как себестоимость плодов после окончания срока хранения увели-
чилась в 1,2 раза. Уровень рентабельности плодов после хранения возрос на 
16,1 %. Таким образом, хранение плодов в фруктохранилище кооператива 
«Кочетовский» экономически эффективно. Однако загруженность хранилищ 
хозяйства невысокая, всего лишь на 37,4-56,1 %. Поэтому с целью увели-
чения объема продукции, закладываемой на хранение, следует выращивать 
более урожайные и лежкоспособные помологические сорта.  
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Таблица 2 
Эффективность хранения плодов в фруктохранилище 

СХПК «Кочетовский» 
Показатели 2003 2004 

Емкость хранилища, ц 80000 80000 
Заложено на хранение, ц 44894 29890 
Отходы и естественная убыль при хранении, ц 4938 2391 
Реализовано продукции с фруктохранилища, ц 34119 25108 
Себестоимость 1ц плодов при закладке на 
хранение, руб. 113 149 

Себестоимость 1ц плодов после хранения, руб. 350 421 
Средняя цена реализации, руб./ц     
до хранения 131 159 
после хранения 470 517 
Уровень рентабельности, %   
до хранения 15,9 6,7 
после хранения 34,3 22,8 

 
В ягодниках хозяйства наличие сортов черной смородины, таких как 

Голубка, Память Мичурина сильно поражающие мучнистой росой, стеклян-
ницей снижают урожай, требуют дополнительных затрат при выполнении 
агротехнических мероприятий, но самое главное является причиной недобора 
потенциально-хозяйственного урожая. В настоящее время для зоны, в 
которой находится СХПК «Кочетовский», выведены во ВНИИС им. И.В. 
Мичурина К.Д. Сергеевой сорта относительно устойчивые к болезням и 
вредителям и с потенциально-хозяйственным урожаем более 100 ц/га. Это 
Мичуринская ранняя, Зеленая дымка, Черный жемчуг и другие.  

Основой организационно-экономического совершенствования и 
повышения эффективности отрасли садоводства в СХПК « Кочетовский» в 
условиях сложившегося рынка, должно быть следующее: выращивание 
транспортабельных и лежкоспособных плодов высокого качества в саду; 
совершенствование технологии хранения с учетом особенностей культур, 
сортов; организация маркетинговой службы с целью поиска более выгодных 
каналов реализации, заключения долгосрочных договоров поставки, постоян-
ного мониторинга сельскохозяйственного рынков и т.д. 

Перечисленные рекомендации, их научная обоснованность для СХПК 
«Кочетовский» позволят хозяйству равномерно и устойчиво вести отрасль 
садоводства с высоким экономическим эффектом в условиях рынка России.  
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EXPORTUL ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A 
PRODUCŢIEI DE FRUCTE ÎN MOLDOVA 

 
FIŞTIC M., PISTOL ZINAIDA 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Abstract. Fruit growing is au intensive branch and the fruit export must be the 

principal element in the formation of the internal raw product.  
In 2004 the Republic of Moldova exported fruit amounting to 32 mln. $ or 2, 5 % 

of the total volume of exports. 
The most important market for Moldova’s fruit continues to be Russia, where 

annually are exported 78, 8 % of the global fruit harvest. To cheer up the export the 
Republic of Moldova must be wele known on the world market as a serious fruit producer.  

This would assure the flow of hard currency and would contribute at the 
improvement of the national economy situation and the population living standard. 

Key words: fruit growing, branch, market, export, national economy. 
 

INTRODUCERE 
Economia Republicii Moldova în sfera de producere, actualmente, are un 

caracter preponderent agroalimentar. În compexul agroindustrial (CAI) activează 
mai mult de jumătate din populaţia ţării. De aceea o pondere considerabilă a 
exportului revine produselor agricole şi, în primul rând, celor horticole, atât în stare 
proaspătă cât şi prelucrată. Deci, exportul fructelor, şi nu numai, trebuie să fie un 
element principal în formarea Produsului Intern Brut (PIB) al ţării. 

În scopul evaluării exportului de fructe al RM în prezent, precum şi 
identificării impedimentelor cu care se confruntă ţara noastră în această direcţie 
este analizat o serie de factori care ar putea avea o corelaţie strânsă în legătură cu 
performanţa relativ slabă a exportului şi a producerii din ultimii ani în ţara noastră. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru a studia această problemă se utilizează date privind dinamica şi 
dezvoltarea exportului cu fructe al RM selectate anuarul statistic precum şi date 
culese de la Departamentul Vamal al RM. Pentru analiza pieţelor externe de 
perspectivă se întrebuinţează metodele economico-statistică, de analiză, metoda 
grafică. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analizând datele statistice şi normativele de producere se poate scoate în 

evidenţă că la sfârşitul anilor ’80 începutul anilor ’90 Republica Moldova a înre-
gistrat un potenţial de producere de 950 mii tone fructe şi pomuşoare, spre 
deosebire de volumul producţiei din anul 2002, când s-au produs 315 mii tone. În 
perioada anilor 1985-1990 suprafaţa de plantare a constituit 165 mii ha, 
actualmente suprafaţa de recoltă este de 120 mii ha. După cum urmează 
productivitatea în anii ’90ai secolului trecut constituia 7,3 tone/ha. 

În anul 2005, Moldova a exportat fructe în valoare de 32 mln. $ (în 
principal mere, prune, caise, piersici, pere şi vişine), care reprezintă 2,5% din 
volumul total al exporturilor. Numai exporturile de mere  au atins valoarea de 25,7 
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mln. $, înregistrând o tendinţă de creştere în ultimul an. În comparaţie cu anul 
2003, exporturile de mere au crescut cu 13%, exporturile cu prune 95%, cele cu 
caise cu 88%, de pere 99% şi vişine 79%. 

Exportul caiselor, piersicilor, perelor, vişinelor (tone)
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Fig. 1. Exportul caiselor, piersicilor, perelor, vişinelor (tone) 
Sursa: Departamentul Vamal al Republicii Moldova 

 
Rusia continuă să fie cea mai importantă piaţă pentru fructele din Moldova, 

primind 80% din merele exportate, 93% din prune, 61% din piersici, 71% din 
caise, 84% din pere şi vişine. Belorus este al doilea exportator după Rusia, deţinând 
16,3% din exporturile de mere, 6,8% din exporturile de prune, 39,3%  din 
exporturile de piersici, 20,2% din exporturile de caise, 16,2% din exporturile de 
pere şi 11,1% din exporturile de vişine. 

Apoi urmează România şi Ucraina, iar  Estonia, Republica Cehă, Letonia, 
Croaţia, Germania şi Austria importă cantităţi mai mici. 

După analiza exporturilor lunare de fructe, se observă că perioada de 
comercializare a merelor este cea mai lungă, din iulie până în mai. Prunele sânt 
exportate în iulie-octombrie, perele se vând în iulie-noiembrie, caisele în iulie-
august şi vişinele sânt cumpărate în mai-iulie. 
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Fig. 2. Exporturile lunare de fructe (2004, tone) 
Sursa: Departamentul Vamal al Republicii Moldova 

 
Din cauza infrastructurii subdezvoltate a lanţului frigorigen, o mare parte 

din recolta de fructe este exportată imediat după recoltare. 
 

CONCLUZII 
1. Pentru înviorarea exportului Republica Moldova trebuie să fie bine 

cunoscută pe piaţa mondială ca producător serios de fructe. 
2. Pentru promovarea şi intensificarea exportului de fructe naţionale este 

necesar de a organiza în ţară şi după hotarele ei mai multe expoziţii 
iarmaroace a acestor produse, cu invitarea reprezentanţilor din ţările 
interesate de achiziţionarea acestor mărfuri. Drept exemplu: este necesar să 
fie instituite zilele Moldovei în diferite ţări, unde ar fi prezentată pe larg 
producţia de fructe. Expoziţiile şi târgurile ar trebui să fie organizate şi 
susţinute de stat. În afară de aceasta, RM prin ambasadele sale din diferite 
ţări trebuie să aibă reprezentanţi comerciali speciali, care ar promova 
imaginea ţării, iar producătorii agricoli pot să obţină de la ei informaţii 
privind condiţiile de acces pe pieţele externe de desfacere a fructelor. 

3. Foarte important de menţionat că, de rând, cu creşterea exportului fructelor 
în ţările CSI (Rusia, Belorus, Ucraina), este necesar de a mări esenţial 
volumul de exporturi în ţările UE, care, la îndeplinirea anumitor condiţii, 
vor cumpăra şi fructele din Moldova. Pentru aceasta trebuie îmbunătăţită 
radical calitatea producţiei prime şi prelucrate, precum şi a ambalajului. 

4. Pentru dezvoltarea comerţului este necesar de creat adăugător o Agenţie de 
creditare şi garantare a exportului. Asemenea agenţii activează cu succes în 
ţările UE. 

5. Pentru sporirea competitivităţii producţiei autohtone pe pieţele interna-
ţionale, este urgentată retehnol-organizarea proceselor de muncă în 
agricultură şi industria prelucrătoare. 
Îndeplinirea acestor şi altor măsuri organizatorice va contribui la îmbună-

tăţirea activităţii producătorilor agricoli, care interesaţi fiind, ar putea ridica 
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productivitatea terenurilor agricole, şi totodată, ar asigura producerea unor mărfuri 
de calitate superioară, competitive pe pieţele interne, şi, îndeosebi externe. Aceasta 
ar asigura afluxul valutei forte şi ar contribui la ameliorarea situaţiei economice 
naţionale şi a nivelului de trai al populaţiei. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Anuarul statistic 2004-2005. 
2. MURAVSCHI, A., COROBCEANU, S. ş.a. „Potenţialul de export al 

produselor agricole şi alimentare autohtone”, Chişinău 2003, Fundaţia Soros 
Moldova, pag. 83. 

3. „Agricultura Moldovei”, Nr. 1, 2005, pag. 14. 
4. „Perspectivele de dezvoltare a producţiei de fructe în Moldova”, USAID, 

Chişinău, iulie 2005, pag. 14. 
5. „Dezvoltare” Nr. 14(38) 7 aprilie 2000, pag. 5. 
6. „Eco”, Nr. 30, 01 iunie 2005, pag. 5. 
 
 
ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ. 
 

КИСИЛЬ С. 
Институт  Плодоводства, Кишинев 

 
Absstract. In economically developed states of the Europe and America is known, 

that a source of the information on the prices for agricultural products are the organized 
large wholesale markets. Research was spent by the review and the analysis of the markets 
of Moldova and other countries of the world. Obtained data were processed by means of 
computer program Statgraphics plus. 

Key words: economically developed, agricultural products, price, market  
 

ВВЕДЕНИЕ 
В экономически развитых государствах Европы и Америки известно, 

что источником информации о ценах на сельскохозяйственные продукты 
являются организованные крупные оптовые рынки. В странах СНГ, в том 
числе и в Молдове, такие рынки находятся ещё в стадии зарождения и 
ценовая информация часто является неадекватной или вовсе отсутствует. В 
результате возникает проблема эффективного взаимодействия предприятий 
агробизнеса друг с другом. Сегодня в США учёные-экономисты предлагают 
новые формы взаимоотношений между производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и её переработчиками. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось обзором и анализом рынков Молдовы и 
других стран мира. Полученные данные обрабатывались с помощью компью-
терной программы Statgraphics plus. 
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Суть новых форм взаимоотношений между производителями сельско-
хозяйственной продукции и её переработчиками заключается в разработке 
конкретных методов сотрудничества и вертикальной интеграцией для 
решения главной задачи в системе отношений «Производство-переработка-
реализация». К данной системе ценообразования можно отнести установ-
ление трансфертных цен при осуществлении транзакции между вертикальными 
звеньями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Ценообразование на сельскохозяйственном рынке с использованием 

групповых переговоров партнёров чаще всего подразумевают установление 
цен посредством групповых усилий производителей сельскохозяйственной 
продукции и отдельными покупателями. 

Выявлено, что в США, Аргентине, Нидерландах и других странах данная 
система чаще всего применяется в консервной промышленности (на продукцию 
из овощей и фруктов). Цены на продукцию обговариваются до посадки 
сельскохозяйственных культур. В Молдове данная система ценообразования 
начала распространяться в последние годы, в основном в плодоводстве, 
виноградарстве и виноделии. Обычно групповые переговоры ведут крупные 
товаропроизводители, каковыми являются агрофирмы «ОРХЕЙ-ВИТ», 
«АЛЬФА-НИСТРУ» (плодово-ягодная консервная продукция), «Акорекс-
Крикова», «ВИСМОС», «ЛИОН-ГРИ» (виноградовинодельческая продукция). 

Возможности ассоциаций-производителей сельскохозяйственной про-
дукции договориться о более выгодных ценах, как правило, зависят от их 
возможности контролировать существенную часть общего предложения на 
сельскохозяйственном рынке. Полученные доходы распределяются коллеги-
альным органом, составленным из руководителей ассоциации. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Организованные сельскохозяйственные рынки дают агропроизво-
дителям и покупателям некоторую уверенность в сбыте или покупке 
сельскохозяйственной продукции. Организованные таким образом рынки 
объединяют всех потенциальных покупателей и продавцов продукции. 

2. Постоянные маркетинговые исследования сельскохозяйственного 
рынка Молдовы позволят эффективнее развивать сельскохозяйственное 
производство. 
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РОЛЬ  САДООБОРОТА   В  ТОВАРНОМ   
ПРОИЗВОДСТВЕ  ПЛОДОВ 

 
СТРАТУ  ВИОРИКА,  БЕХ  В.И. 

Институт защиты растений и экологического Земледелия,  г. Кишинев 
 
Тем, кто серьезно занимается, а также, кто хочет заниматься 

товарным производством плодов, у кого рыночной ориентацией является 
товарное садоводческое хозяйство, хотим напомнить, что срок эксплуатации 
плодоносящих деревьев (как известно) у разных пород различный и сильно 
варьирует: от примерно 20 лет яблони на слаборослых подвоях до 15 – 18 лет 
черешни и сливы и т. д. Это в свою очередь, означает, что товарный сад, 
достигнув  максимального валового сбора плодов в годы вступления  в 
плодоношение всей площади насаждений, через некоторое время (по мере 
биологического старения насаждений) начнет снижать валовые сборы 
плодов, терять ритмичность, работать со срывами и скачками. 

Естественно это скажется на  равномерности  и  полноте использо-
вания рабочих мощностей и нарушении контрактов о поставке продукции, 
как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Выдержать равномерное и постоянное получение определенного, 
установленного производственной программой стабильного объема плодов и 
в период, когда начнется выбраковка и замена биологически устаревших 
насаждений поможет садооборот. При нем, ежегодно списанные после 
амортизации плодовые насаждения на определенной площади должны будут 
планомерно раскорчевываться, но такая же площадь, предварительно поса-
женных после соответствующей подготовки участка, вводиться в плодо-
носящие. 

В этой связи становится очевидным, что кроме эксплуатационной 
площади насаждений на территории сада должны находится молодые 
неплодоносящие насаждения, резервный участок земли, занятый подготовкой 
почвы к очередной закладке насаждений, а также территория (площадь), 
занятая отдыхающей почвой от почвоутомления после раскорчевки старых 
насаждений, особенно яблони, черешни и другие. 

Таким образом, общий цикл создания и эксплуатации товарного сада 
состоит, по мнению авторов, из основных четырех периодов: - подготовки 
почвы и посадки плодовых насаждений; - формирования плодовых 
насаждений, то есть период времени от посадки до вступления их в плодо-
ношение; - эксплуатации плодовых насаждений, то есть длительность периода 
плодоношения; - отдыха почвы от почвоутомления после раскорчевки старых 
плодовых насаждений. 

Подготовка почвы и посадка определенной площади плодовых 
насаждений, как правило, производится за один год. 

Длительность периода от посадки саженцев до вступления их в 
плодоношение для разных пород  разная и примерно составляет: для яблони 
на семенном подвое 5 – 6 лет, а типа ,, Спур,, – 4 – 5 лет, груши – 5 – 6 лет, 
персика – 4 года и так далее. 
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Длительность периода отдыха почвы от почвоутомления после 
раскорчевки старых плодовых насаждений составляет для яблони примерно 4 
года; для остальных пород – 2 – 3 года. 

Исходя из этих исходных данных и рассчитывается в дальнейшем 
чистая площадь садооборота. В общую же площадь сада должны войти еще 
площади защитных лесных насаждений, дорог всех категорий, хозяйствен-
ных построек, инженерных сооружений и другие. 

Наши расчеты для конкретного  садоводческого хозяйства в целом и 
для каждой породы в отдельности показали, что чистая площадь садооборота 
в 1,45 раза больше, чем плодоносящая площадь всех пород в саду. 

Таким образом, чтобы сохранить плановость и ритмичность садо-
водческого хозяйства, своевременное возобновление биологически устарев-
ших плодовых насаждений еще при начальной стадии организации сада, 
необходимо предусматривать наличие резервной территории для садооборота 
в размере 40 – 50% от принятой плодоносящей площади. 

В заключение следует отметить, что у авторов имеются как 
соответствующая методика, так и навыки необходимых расчетов. 

 
 

TERMENII DE HORTICULTURĂ  ÎN TRADUCERE  
DIN LIMBA FRANCEZĂ 

                                                                                 
HODENCO ELENA 

                                          Universitatea Agrară de Stat Moldova 
                                             
Abstract. The translation of horticulture terms from French into Romanian is not 

so easy. Though  Romanian  and  French  languages  have a lot of similarities the terms by  
specialty   require  high  knowledge both in linguistics and in the branch named above. One  
very often must consult the specialists in horticulture for doing  an adequate  translation. 

Key words: horticulture,  translation,  terms, branch,  similarities, linguistics. 
 
Forţa vorbirii a fascinat omul de întotdeauna. Acest depozit tainic al 

intelegenţei sale şi a experienţelor altora e un  veritabil instrument de  comunicare. 
Omul şi vorbirea prezintă două concepte inseparabile fiind pe o cale firească. În 
vorbire îşi găsesc o expresie generalizată gîndurile, gusturile personale, senti-
mentale umane. Nu se poate ignora în universul existenţial raportul stabilit dintre 
vorbire şi comunicare. Doar prin intermediul comunicării se pot transmite infor-
maţii, se exprimă emoţii, sentimente, se stabilesc relaţii interumane conformîndu-se 
cu anumite reguli sau deprinderi. Rolul limbajului în procesul de comunicare ocupă 
un loc esenţial. El este un substrat cu ajutorul căruia emoţiile şi gîndurile pot să se 
materializeze devenind fraze, enunţuri. Vorbirea nu se poate separa de capacităţile 
umane – raţionamentul, cunoştinţele despre lume care n-au nimic cu lingvistica. 
Lingvistul francez Ferdinand de Sassure a pus accentul pe valoarea simbolică a 
limbajului fără de care gîndirea ar fi doar o masă „amorfă şi neclară,,. Analiza la 
orice nivel ai acestei dependenţe reciproce a determinat apariţia unei structuri 
triadice – om – gîndire – vorbire. 
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În opinia lingvistului Andrei Martinet funcţia fundamentală a vorbirii este 
cea de comunicare, graiul devenind astfel ,,un instrument de comunicare”. 

Roman Iacobson a descris funcţiile vorbirii referindu-se la elementele 
necesare comunicării: existenţa unui  destinator,  a unui destinatar, a unui context, a 
unui cod, a unui contact. Implicarea umană în stabilirea unor relaţii a făcut apariţia 
procesului de traducere dintr-o limbă în alta. 

Dacă e vorba de un text ştiinţific original în limba franceză, spre exemplu, 
ce ţine de horticultură, apoi traducătorul trebuie să posede atît cunoştinţe profunde 
lingvistice cît şi de specialitatea în cauză. Evident el va apela la dicţionare de 
specialitate, la consultaţii cu specialiştii în materie pentru a reda cît mai corect 
ştiinţific conţinutul. Nu e problematic de a transpune unui termeni din limba 
franceză, care există şi în limba română cum ar fi: la fructification – fructificare, 
rodire l,horticulture – horticultură; les plantes oleagineuses – plante oleaginoase; 
les cultures cerealieres – culturi cerialiere; les tomates – tomate; le radis – ridiche; 
la viticulture – viticultură e.t.c. 

Însă prezintă mari dificultăţi acei termeni care nu au nici o asemănare cu 
limba română ca de exemplu: les porte- greffes – portaltoi; faire le vendange – a 
culege strugurii; faire la moisson – seceriş, sau a recolta cerealele; faire le sarclage – 
a ptăşi;emonder les arbres fruitiers- a curăţi pomii fructiferi ;becher la terre – a săpa 
pămîntul e.tc.  

Limbile diferă unele de altele şi transpunînd un mesaj dintr-o limbă în alta 
impune o schimbare a structurii de bază. Orice limbă are  o structură deosebită, 
reguli şi coduri precise care verifică organizarea construcţiilor gramaticale. În 
interiorul unei limbi nu poate fi vorba de o sinonimie perfectă. E posibil oare de 
vorbit de o echivalenţă semantică şi stilistică la un nivel mai larg ?  Totuşi trebuie 
de avut grijă să fie păstrată identitatea şi în  acest caz traducătorul trebuie  să 
găsească sensul corespunzător, să imiteze fidelitatea şi reciprocitatea ce crează 
echilibrul necesar. 

Miza traducerii – posibilitatea şi fidelitatea-are loc într-un spaţiu ce separă 
cuvîntul de sens. Anume în acest  interval traducătorul exercită libertatea sa dînd 
dovadă de talentul său. Această libertate nu trebuie să depăşească limitele deja 
precizate pentru a nu se  înstrăina de la textul original şi astfel autorul de cititor. 

Roger T Bell e de părerea că ,, toţi comunicatorii sînt  traducători”. 
Definiţia de bază a acestei afirmaţii explică că orice proces de comunicare implică 
existenţa a două sau mai multe persoane care posedă aceeaşi limbă, acelaşi cod 
pentru a contacta şi a transmite conţinuturi informaţionale.Ca bilingvist traducă-
torul este locul de contact între două sau mai multe limbi folosite alternativ de 
aceiaş persoană, chiar dacă sensul în care el întrebuinţează  în mod alternativ 
ambele limbi este puţin deosebit. 

Influenţa limbii traduse asupra celeia în care  se traduce poate fi vădită de 
către interferenţe particulare fiind erori de traducere, sau mai bine zis comporta-
mente lingvistice foarte pronunţate la traducători: preferinţa neologizmelor, 
folosirea cuvintelor împrumutate, citaturi netraduse în limbă străină, menţinerea 
întrun text deja tradus cuvinte şi construcţii ne traduse. ,,Traducerea este o artă, o 
artă fondată pe ştiinţă”. 
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Fiecare problemă pusă oficial sau ne oficial în procesul de traducere poate 
fi rezolvată doar în cadrul ştiinţei lingvistice. 

Se consideră că  capacitatea limbilor de a exprima totul este universală, 
însă exprimarea oricarei idei este o afacere unica, personală. 

În orice limbă există indici stilistici convenţionali care evidenţiază aparte-
nenţa textelor unui domeniu profesional (texte juridice, texte de agricultură, 
economice), unui gen redacţional (stil administrativ, telegrafic) şi unui registru de 
vorbire (registru familiar, de calitate...). Traducerea acestor indici stilistici cere 
folosirea unei formule corespunzătoare în limba ce se traduce care ar produce 
aceleaşi efecte în aranjamentele formale purtătoare de informaţie stilistică adecvată. 

Traducerea este în general o comunicare de tip particular între autorul unui 
text pe cale de traducere şi destinatorul acestui text prin intermediul unui traducător 
care e  responsabil nu de informaţie ci doar de transfer. 

Acest rol de  intermediar îl face să examineze minuţios informaţia textului 
original unde trebuie să fie  prezentă pertinenţa  comunicativă. 

Aplicarea  competenţei comunicative la o lectură exploratoare a unui text 
original ajută traducătorul să filtreze eficient conţinutul la traducere sau să 
determine informaţia pertinentă a textului. Dacă e necesar în scopuri didactice se 
poate remodela acestă informaţie pertinentă pentru a fi mai accesibilă  destina-
tarului, ca spre exemplu, luînd un mic fragment din literatura ştiinţifică ce ţine de 
horticultură putem efectua două traduceri: una fidelă textului original dar alta cu 
conţinut remodelat mai accesibilă destinatorului: 

,,M.Bouche – Thomas, arboriculteur a Angers, nourri de son jeune age des 
principes les plus orthodoxes de la taille classique pratica lui – meme longtemps la 
taille a inclinaison systematique. Mais il ne tarda pas a ressentir les souff rances 
inposees a l’arbre par le secateur. 

a) Traducerea fidelă: 
Domnul Bouche – Thomas, pomicultor la Anger, alimentat de mic copil cu 

principiile cele mai ortodocse de talie clasică, a practicat el însăşi mult timp talia cu 
înclinaţie sistematică. Însă el nu întîrzia să simtă suferinţele impuse pomului de 
către secator. 

b) Traducerea remodelată: 
Domnul Buche – Thomas, horticultor la Anger cunoscînd de la frageda 

copilărie principiile cele mai convenabile de talie clasică a practicat tăierea cu 
înclinaţie treptată intuind că secatorul traumează pomul la tăiere. 

Considerăm în sfîrşit, că comunicarea este nemijlocit legată de transfor-
marea persoanei care comunică iar funcţia expresivă a vorbirii este o dovadă în 
aceasta. 

Subiectivitatea discursivă subliniază că există un nou mod de a viza 
problematica comunicării prin abordarea pragmatică în vederea evidenţierii 
caracterului actual al vorbirii. 
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ACŢIUNEA UNOR TRATAMENTE PREVENTIVE ASUPRA 
AGENŢILOR PATOGENI AI FRUCTELOR DE MĂR 

CONSTATATE PE PARCURSUL DEPOZITĂRII  
 

ROXANA MIHAELA ANGHEL 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România 
 
The research approaches the problem of pathological and non-pathological 

degradation that occurs during storage, in apple fruit, with the goal of finding ecological 
solutions to limit the losses that occur. The methods of prevention, which include post-
harvest treatments with bioactive substances of natural origin, constitute a modern-day 
tendency, which is studied in all countries with an advanced horticulture. 

The limitation of losses that occur in apple fruit during storage, due to the 
aforementioned reasons, was firstly possible due to the phytosanitary measures meant to 
prevent and fight the pathogens originating in the orchards, which can continue to act 
during storage, and secondly due to the postharvest treatments that were planned before the 
insertion into storage cells. 

Cuvinte cheie: păstrarea merelor, tratamente pe timpul depozitării, produse naturale 
 

INTRODUCRERE 
Tratamentele postrecoltă erau considerate în trecut o verigă facultativă 

pentru fructele de măr, dar care conferea un plus de siguranţă în timpul păstrării, 
justificandu-se economic prin sporul de fructe sănătoase regasit în final. 

Fructele de măr au fost studiate sub raport fiziologic pe parcursul perioadei 
de păstrare frigorifică în depozitul Sârca al SCDP Iaşi. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul, efectuat în perioada 2005-2006 se axeză pe urmărirea evoluţiei în 
timpul păstrării unor soiuri de fructe de măr, Idared şi Starkrimson, provenite de la 
Ferma pomicolă nr 7 din cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Iaşi. 

Suplimentar, la fructele luate în studiu, am aplicat 3 tratamente cu clorură 
de calciu în concentraţie de 1%, în perioada 13-27 septembrie, tratamentele 
efectuându-se la intervale de o săptămână. 

Recoltarea s-a efectuat corespunzător STAS, fructele cu peduncul, evitând 
smulgerea şi ferindu-le de lovituri sau leziuni. Ambalarea s-a făcut în lăzi paletă 
(box paleţi) care au fost transportate la depozitul de păstrare frigorifică Sârca – 
judeţul Iaşi. 
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Pentru fiecare soi am organizat 4 variante de tratament, după cum urmează: 
Varianta 1: fructe tratate cu clorură de calciu (varianta din livadă 

nemodificată). 
Varianta 2: fructe tratate cu clorură de calciu + tratament cu suspensie 

uleiuri volatile obţinute din cimbru 
Varianta 3: fructe tratate cu clorură de calciu + tratament cu suspensie 

uleiuri volatile obţinute din busuioc. 
Varianta 4: (martor) fructe la care nu s-a intervenit cu tratamente 

postrecoltă. 
Tratamentele s-au efectuat prin pulverizare fină la suprafaţa merelor, 

folosind suspensie de ulei volatil brut de cimbru si respectiv de busuioc, dispersate 
cu o pompă specială, de fabricaţie spaniolă.  

Suspensiile ce conţin aproximativ 60% uleiuri volatile au fost proaspăt 
extrase din cimbru, respectiv busuioc, prin metoda distilării prin antrenare cu 
vapori de apă. 

Toate variantele au fost depozitate în celula frigorifică în care s-a asigurat 
temperatura de 20C, umiditatea relativă s-a menţinut ridicată, de 90-95%, iar 
circulaţia aerului a permis o viteză de cel puţin 0,25 m/s, la un coeficient de 
recirculare de 30 recirculări/oră. 

Pentru evidenţierea microflorei patogene a fructelor de măr am făcut o examinare 
atentă a fructelor, utilizând o lupă de mână şi am notat datele necesare calculării frecvenţei 
atacului, intensităţii atacului precum şi a gradului de dăunare sau atac. 

Frecvenţa atacului (F%) reprezintă valoarea relativă a numărului de 
fructe atacate raportat la numărul total de fructe analizate. 

Intensitatea atacului (I%) reprezintă procentul în care este atacat un fruct 
şi se exprimă în procente faţă de numărul de fructe atacate. 

Gradul de dăunare sau atac (G%) reprezintă atacul raportat la numărul 
total al plantelor analizate şi exprimă gradul de îmbolnăvire al fructelor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Tabelul nr.1 
Rezultate luna octombrie 2005 

Idared martor Idared CaCl2 Agentul patogen F% I% G% F% I% G% 
Podosphaera leucotricha 100 5,78 5,78 100 3,96 3,96 
Gloeosporium fructigena 4 2,5 0,1 - - - 
Botrytis cinerea 40 1,22 0,49 56 0,82 0,46 
Alternaria tenuis 32 0,87 0,28 24 0,62 0,15 
Venturia inaequalis 44 2,2 0,97 100 2,19 2,19 

Starkrimson martor Starkrimson CaCl2 Agentul patogen 
F% I% G% F% I% G% 

Podosphaera leucotricha 92 1,08 1 76 1,05 0,80 
Botrytis cinerea 24 0,83 0,2 32 0,75 0,24 
Alternaria tenuis 84 1,04 0,88 80 0,71 0,57 
Venturia inaequalis 72 0,91 0,66 72 0,90 0,65 
F- frecvenţa; I- intensitatea atacului; G- gradul de dăunare 
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Tabelul nr.2 
Rezultate luna noiembrie 2005 

Idared martor Idared CaCl2 
Idared 

CaCl2+cimbru 
Idared CaCl2+ 

busuioc Agentul patogen 
F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 

Botrytis cinerea 60 3,8 2,2 68 2,4 1,6 64 4 2,5 52 3,5 1,8 
Podosphaera leucotricha 100 6,8 6,8 88 4,0 3,6 88 5,5 4,9 100 7,4 7,4 
Alternaria tenuis 40 2,6 1,0 28 2 0,5 28 3 0,8 20 2,8 0,5 
Venturia inaequalis 40 3,5 1,4 68 5,5 2,3 92 6,1 5,6 76 6,6 5 
Rizophus stolonifer 4 8 3,2 - - - - - - - - - 

Starkrimson 
martor 

Starkrimson CaCl2 Starkrimson 
CaCl2+ cimbru 

Starkrimson 
CaCl2+ busuioc Agentul patogen 

F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 
Botrytis cinerea 44 4,3 1,9 56 2,1 1,2 68 3,8 2,6 40 5,4 2,1 
Podosphaera leucotricha 96 4,2 4,0 84 2,1 1,7 80 3,1 2,4 100 3,4 3,4 
Alternaria tenuis 28 4,5 1,2 12 2,6 0,3 12 2,3 0,2 40 2,7 1,1 
Venturia inaequalis 72 5,2 3,7 72 4,6 3,3 60 3,3 2 16 3 0,4 
Rezultate luna februarie 2006 

Idared martor Idared CaCl2 
Idared CaCl2+ 

cimbru 
Idared CaCl2+ 

busuioc Agentul patogen 
F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 

Venturia inaequalis 84 4,4 3,7 96 11 11 92 13 12,4 80 6,8 5,4 
Podosphaera leucotricha 92 7 6,4 96 8,7 8,4 100 11 1 96 6,9 7 
Botrytis cinerea 64 4,1 2,6 76 3,8 2,9 92 5,1 4,7 80 3,0 2,4 
Alternaria tenuis 42 16 5,6 52 4,3 2,2 40 6,3 2,5 52 4,5 2,3 
Monilinia fructigena 8 2 0,1 8 11 0,9 8 11 0,8 8 4 0,3 
Gloeosporium fructigena 24 4,1 1 - - - - - - 16 4 0,6 
Penicillium expansum  40 6,6 2,1 8 11 0,9 8 11 0,8 8 4 0,3 

Starkrimson 
martor Starkrimson CaCl2 

Starkrimson 
CaCl2+ cimbru 

Starkrimson 
CaCl2+ busuioc Agentul patogen 

F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 
Venturia inaequalis 84 7,9 6,6 68 8,3 5,6 68 7,2 4,9 76 6 4,5 
Podosphaera leucotricha 100 7,2 6,6 96 6,2 6 96 4,5 4,3 100 5,6 5,6 
Botrytis cinerea 80 3,9 3,1 60 4,7 2,8 68 2,9 1,9 72 3,7 2,7 
Alternaria tenuis 64 5,1 3,3 88 4,0 3,6 80 4,8 3,8 36 4,1 1,4 
Monilinia fructigena 8 3 0,2 6 15 1,7 12 3,3 0,4 12 2,3 0,2 
Gloeosporium fructigena 8 4 0,3 6 3 1,1 6 3,2 0,5 36 4 1,4 
Penicillium expansum 4 4 0,1 - - - - - - - - - 

Rezultate luna martie 2006 

Idared martor Idared CaCl2 
Idared CaCl2+ 

cimbru 
Idared CaCl2+ 

busuioc Agentul patogen 
F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 

Venturia inaequalis 84 5,8 4,9 96 9,0 8,7 92 10 9,2 96 6,9 6,6 
Podosphaera leucotricha 100 12 12 100 17 17 100 8,5 8,5 100 14 14,1 
Botrytis cinerea 68 5,3 3,6 80 4,3 3,4 18 1,7 1,8 56 3,7 2,1 
Alternaria tenuis 68 2,8 1,9 60 4,5 2,7 56 3,1 1,7 68 3,6 2,4 
Gloeosporium fructigena 24 6,8 1,6 12 5 0,6 8 1,5 0,1 12 3,6 0,4 
Penicillium expansum 4 1,5 0,6 4 5 0,2 2 5 0,6 - - - 

Starkrimson 
martor Starkrimson CaCl2 

Starkrimson 
CaCl2+ cimbru 

Starkrimson 
CaCl2+busuioc Agentul patogen 

F% I% G% F% I% G% F% I% G% F% I% G% 
Venturia inaequalis 76 5,8 4,4 100 8,4 8,4 96 5,0 4,48 76 5,1 3,9 
Podosphaera leucotricha 100 7,4 7,4 100 7,4 7,4 100 6,5 6,52 92 6,1 5,6 
Botrytis cinerea 76 4,3 3,3 80 4,4 3,5 56 4,4 2,48 52 3,2 1,6 
Alternaria tenuis 92 4,3 3,9 76 5,4 4,1 64 4,5 2,96 68 2,8 1,9 
Gloeosporium fructigena 12 7,3 0,9 12 4 0,4 8 2,5 0,2 4 10 0,4 
Penicillium expansum 8 3 0,2 4 6 0,4 - - - - - - 
Rhizophus stolonifer 16 16 2,5 - - - - - - 4 1,6 0,4 
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CONCLUZII 
Încă din luna octombrie 2005 se constată o frecvenţă a atacului de 

Podosphaera leucotricha foarte ridicată, la ambele soiuri, frecvenţă menţinută 
aproape constant pe parcursul întregii perioade de depozitare. 

Se observă o sensibilitate la atacul agentului patogen Venturia inaequalis 
pe toate variantele tratate a soiului Idared. În schimb tratamentele aplicate pe soiul 
Starkrimson s-au comportat favorabil faţă de atacul acestui agent patogen, 
obţinându-se în unele cazuri o reducere a frecvenţei de atac de până la 60%. 

Atacul agentului patogen Botrytis cinerea a fost mult diminuat pe parcursul 
păstrării frigorifice la soiul Starkrimson, mai ales în a doua jumătate a perioadei de 
depozitare, datorită tratamentului cu suspensii de uleiuri volatile. 

Se observă că tratamentele cu suspensii de uleiuri volatile au avut un efect 
de întârziere a apariţiei unor agenţi patogeni pe fructele depozitate, cel puţin cu 2 
luni, mai mult, la variantele soiul Starkrimson nu a fost semnalat atac de 
Penicillium expansum pe toată durata depozitării. 

În ansamblu se observă că variantele tratate prezintă o rezistenţă mai mare 
la atacul agenţilor patogeni decât probele martor, nu în ceea ce priveşte frecvenţa 
atacului ci intensitatea şi gradul de dăunare al acestora.  
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