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 Obiectivele  proiectului: 
 
•Obţinerea unui material săditor pomicol prin altoire la masă 
conform standardelor UE; 
•Comercializarea materialului săditor pomicol pe tot timpul 
anului prin containerizare; 
•Modernizarea (îmbunătăţirea) tehnologiilor / secvenţelor de 
înmulţire prin micro şi macropropagare a unor specii de pomi, 
arbuşti fructiferi şi căpşun; 
•Studiul comportării unor soiuri nou omologate sau introduse 
din străinătate altoite pe portaltoi româneşti înscrişi în 
Catalogul Oficial; 
•Editarea unui ghid pepinieristic 
•Înființarea unor loturi demonstrative în pepinieră 
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 Rezultate obținute: 
 
 - Elaborarea de tehnologii de înmulțire prin 
 macropropagare; 
 - Stabilirea unor protocoale de înmulțire  prin 
 micropropagare (in vitro); 
 -  Interacțiunea în pepinieră soi/portaltoi; 
 -  Elaborarea unui ghid pepinieristic 
 -  Înființarea de loturi demonstrative în pepinieră 
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 Tehnologia de înmulțire prin butași verzi a portaltoilor Mirobolan 
 dwarf, BN4Kr (pentru prun) și Apricor (pentru cais). 
 
Plantațiile mamă producătoare de butași constituie principala sursă de unde se recoltează 
materialul biologic (lăstari anuali) pentru confecționarea butașilor. Acestea se înființează pe 
terenuri plane, cu material biologic garantat din punct de vedere al autenticității și liber de boli 
virotice. 
Lucrările de înființare sunt aceleași ca și pentru o livadă de rod. Distanțele de plantare pot varia 
în funcție de portaltoi și sistema de mașini de la 3 m între rânduri și 0,5-1,0 m între plante pe 
rând (densități de 3333 – 6666 buc/ha), până la 4 m între rânduri și 0,5 -1,0 m pe rând (2500 – 
5000 buc/ha). Pomii cu care se înființează aceste plantații pot fi altoiți, sau pe rădăcini proprii. 
După plantare pomii se scurtează la 60-80 cm de la punctul de altoire, iar lăstarii ce apar pe 
trunchi se elimină de la inel, păstrându-se 5-6 lăstari cu poziție terminală. În primul an de la 
plantare nu se vor recolta butași din plantele mamă. Primăvara următoare lăstarii se scurtează în 
cepi de 2-3 sau 4-5 ochi, în funcție de portaltoi. 
 În anul 2 se pot recolta și folosi puțini butași. În anul 3 de la plantare lăstarii vor fi tăiați din nou 
la 2-3 sau 4-5 ochi, putându-se obține o producție de 60 – 80 mii butași /ha, în funcție de 
distanța de plantare și portaltoi. 
Întreținerea și exploatarea plantațiilor mamă pentru butași, constă în principal în lucrări de 
tăieri, irigare, fertilizare, tratamente fitosanitare. Solul se menține înierbat între rânduri cu 
tocarea repetată a ierbii, iar pe rând erbicidat. Irigarea este necesară mai ales în perioada 
butășitului. 
Fertilizarea trebuie făcută anual recomandându-se doze moderate de azot aplicate foliar și la 
sol la începutul perioadei de creștere intensă a lăstarilor. 
Tratamentele fitosanitare au un rol hotărâtor, procentul de înrădăcinare al butașilor fiind 
influențat proporțional cu starea de sănătate a plantei mamă, executându-se atât la avertizare 
cât și la acoperire. 
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Butășirea se efectuază în solarii prevăzute cu ceață artificială pe paturi înălțate de înrădăcinare unde apa în 
exces curge gravitațional. Butașii se plantează la densități cuprinse între 200-250 buc/m2, cât de des permite 
spațiul pentru introdcerea lor individuală în substrat (8 cm între rânduri și 5 cm între butași pe rând). Pentru 
menținerea turgescenței țesuturilor pe toată durata zilei funcționează un sistem de udare foarte fin, de preferință 
ceață artificială, programat în așa fel încât pelicula de apă de pe suprafața frunzei să fie menținută permanent. 
Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie peste 80%, iar în substratul de pe patul de înrădăcinare să nu 
acumuleze exces de apă, dăunător pentru noile rădăcini. Pe timpul nopții instalația de udare nu funcționează (de 
regulă după orele 1900 – 2000și până la 800 dimineața). 
Se pot folosi două tipuri de butași, de vârf (15-30 cm) și de bază cu aceleași dimensiuni. Ca biostimulator de 
înrădăcinare se poate folosi cu succes Radistim – V2. 
Un factor important îl constituie și perioada optimă de butășire care poate fi benefică pentru cei 3 portaltoi 
începând cu sfârșitul lunii iunie și a doua decadă a lunii iulie. 
Mirobolan dwarf, deși este omologat ca portaltoi generativ pentru prun, datorită calităților lui (vigoare 
mică, imprimă soiurilor altoite precocoitate de rodire și productivitate) s-a elaborat o tehnologie de 
înmulțire clonală (vegetativă), ceea ce poate conduce la folosirea lui ca portaltoi vegetativ pentru 
intensivizarea culturii prunului (distanța de plantare 4/2 m, 1250 pomi/ha), înlocuind astfel portaltoiul 
Saint Julien A. 
Plantația mamă butași se înființează cu pomi altoiți la distanța de 4/1 m (2500 plante mamă/ha). 
Tăierile lăstarilor se vor efectua la 2-3 ochi pentru o bună îngroșare și pentru a atinge o lungime medie 
de 25-35 cm. 
O plantație mamă poate produce în anul 10 de la plantare în medie 425 – 450 mii buc. lăstari (fig.1). 
Cele mai bune rezultate în ceea ce privește înrădăcinarea se obțin la butașii de vârf (15 cm lungime) 
butășiți la sfârșitul lunii iunie (92%), pe substratul de înrădăcinare nisip și la butașii de bază în aceeași 
perioadă și pe același substrat (94%) – (tabelul 1; fig. 1 și 2). 
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Tabelul nr. 1Comportarea la înmulțire prin butași verzi a portaltoiului pentru prun 
Mirobolan dwarf 

 Tipul butașului Epoca de butășire Substrat de înrădăcinare 
Capacitatea de 

înrădăcinare (%) 
Vârf 1 iulie Perlit 40,00 
Vârf 15 iulie Perlit 51,00 
Vârf 1 iulie Nisip 92,00 
Vârf 15 iulie Nisip 80,00 
Bază 1 iulie Perlit 70,00 
Bază 15 iulie Perlit 40,00 
Bază 1 iulie Nisip 94,00 
Bază 15 iulie Nisip 90,00 

 
Totuşi folosirea butaşilor înrădăcinaţi în Câmpul I al pepinierei poate pune 
probleme, deoarece nu au un sistem radicular bogat, iar după plantare 
înfloresc şi se epuizează înainte ca rădăcinile să reușească să absoarbă apă 
și elemente nutritive din sol. De aceea este recomandat ca butașii 
înrădăcinați să fie plantați din toamnă în Câmpul I al pepinierei sau să fie 
fortificați un an înainte de plantare în câmpul I într-o parcelă separată la 
densități mari (maxim 5 cm între plante pe rând) . 



 Fig.1 Mirobolan dwarf –plantație mamă butași   Fig.2  Mirobolan dwarf -  butași înrădăcinați 
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 BN4Kr – ca și în cazul portaltoiului Mirobolan dwarf, deși este omologat ca portaltoi vegetativ 
pentru prun s-a elaborat o tehnologie de înmulțire vegetativă. 

 Plantația mamă butași se înființează cu pomi altoiți la distanța de 4/1 m, iar tăierile lăstarilor 
se vor efectua la 2-3 ochi pentru o bună îngroșare și pentru a atinge o lungime de 20-25 cm. O 
plantație mamă poate produce în anul 10 în medie de 500 mii lăstari/ha. 

 Cele mai bune rezultate privind înrădăcinarea se obțin la butași de vârf (15 cm lungime) 
butășiți la sfârșitul lunii iunie (89%) pe substratul de înrădăcinare nisip și la butașii de bază 
(87%) în aceiași perioadă și în același substrat de înrădăcinare –( tabelul nr. 2., fig.3) 
 

 Tabelul nr. 2 Comportarea la înmulțire prin butași verzi a portaltoiului pentru prun BN4Kr 
 

Tipul butașului Epoca de butășire Substrat de înrădăcinare 
Capacitatea de 

înrădăcinare (%) 

Vârf 1 iulie Perlit 22,00 

Vârf 15 iulie Perlit 18,00 

Vârf 1 iulie Nisip 89,00 

Vârf 15 iulie Nisip 71,00 

Bază 1 iulie Perlit 46,00 

Bază 15 iulie Perlit 46,00 

Bază 1 iulie Nisip 87,00 

Bază 15 iulie Nisip 80,00 



Fig.3 BN4Kr butași înrădăcinați 
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 Apricor, plantația mamă de butași se înființează cu pomi altoiți sau pe rădăcini 
proprii, la distanța de 4/1 m. Tăierile lăstarilor se efectuează la 2-3 ochi pentru a 
atinge o lungime medie de 28 cm și un diametru de 3-4 mm. O plantație mamă 
începând cu anul II de la plantare înregistrează în medie 22 de lăstari/plantă, iar la 
vârsta de 10 ani poate ajunge la 130 lăstari/plantă ceea ce înseamnă o producție 
de 325 mii lăstari/ha (fig.4). În momentul omologării portaltoiului, capacitatea de 
înrădăcinare era de 80%. Având în vedere faptul că este primul portaltoi vegetativ 
pentru cais omologat în România, cu calități deosebite (rezistența la ger, 
comportament bun pe o gamă largă de soluri, inclusiv pe soluri grele, compatibilitate 
foarte bună cu soiurile de cais) s-a încercat îmbunătățirea randamentului de 
înmulțire  prin butași verzi. Ca și în cazul celorlați 2 portaltoi s-au folosit pentru 
butășire, butași de vârf și bază dar cu dimensiunea de 25 cm, substratul de 
înrădăcinare fiind același (perlit, nisip), perioadele de butășire fiind sfârșitul lunii 
iunie și a doua decadă a lunii iulie. 

  Cele mai bune rezultate la înrădăcinare se obțin la butașii de vârf (95%), în 
epoca de butășire sfârșitul lunii iunie pe substratul de nisip și la butașii de bază 
sfârșitul lunii iunie (94%) și a doua decadă a lunii iulie (93%) pe substratul de nisip 
În general portaltoiul Apricor are o capacitate bună de înrădăcinare astfel încât în 
toate variantele în care a fost testat s-a înregistrat un procent de peste 70 (tabelul 
nr. 3 și fig.5) 
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 Tabelul nr.3 Comportarea la înmulțire prin butași verzi a portaltoiului pentru cais Apricor 

 Tipul butașului Epoca de butășire Substrat de înrădăcinare 
Capacitatea de 

înrădăcinare (%) 
Vârf 1 iulie Perlit 90,00 
Vârf 15 iulie Perlit 72,00 
Vârf 1 iulie Nisip 95,00 
Vârf 15 iulie Nisip 90,00 
Bază 1 iulie Perlit 91,00 
Bază 15 iulie Perlit 80,00 
Bază 1 iulie Nisip 94,00 
Bază 15 iulie Nisip 93,00 

 
 Fig.4 Apricor – plantația mamă butași            Fig. 5. Apricor – butași înrădăcinați 
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TEHNOLOGIA DE ÎNMULȚIRE PRIN BUTAȘI LEMNIFICAȚI A PORTALTOILOR PENTRU 
PRUN MIROVAL, RIVAL, CORVAL, OLTVAL ȘI PINVAL. 

  
 

 Înființarea, întreținerea și exploatarea plantațiilor mamă de butași lemnificați se face ca și în cazul 
portaltoilor cu înmulțire prin butași verzi. 

  Pentru cei 5 portaltoi distanța de plantare este de 3/1 m (3333 plante/ha), iar conducerea și 
dirijarea plantelor în cadrul acestor plantații este sub formă de gard englezesc cu 4 brațe oblice. 
Tăierea anuală a creșterilor se efectuează în cepi de 2-3 muguri. Recoltarea butașilor are loc toamna 
după căderea frunzelor. Aceștia se fasonează la 40-50 cm lungime, iar baza butașului se taie oblic, 
opus unui mugur (lungimea tăieturii de cca 2 cm). Se leagă în pachete a câte 50 buc, după care se 
stratifică în nisip umed până la plantare în vederea înrădăcinării. 

  Înrădăcinarea butașilor se efectuează pe platformă rece în solar acoperit cu folie de polietilenă 
unde aportul caloric asupra înrădăcinării este minim și provine numai de la efectul de seră din solar. 
Creșterea randamentului de înrădăcinare se poate face prin stimularea bazei butașului cu ajutorul 
căldurii obținute de la un cablu electric cu rezistență sau cu o altă sursă de căldură, termostatate la 
temperatura de 21-230C. După înrădăcinare, încălzirea bazală se deconectează, butașii evoluând sub 
influența condițiilor de mediu existente și cele create de pepinierist. Substratul de înrădăcinare este 
compus din nisip de râu spălat, turbă neutralizată și pământ în părți egale. Plantarea butașilor se 
efectuează în luna noiembrie la o desime de 67 buc/mp. În perioada de vegetație începând cu 
primăvara anului viitor se efectuează lucrările de întreținere a solului, ori de câte ori este nevoie, 
irigarea în funcție de necesități, tratamente fitosanitare. Recoltarea butașilor înrădăcinați se 
efectuează la sfârșitul lunii octombrie începutul lunii noiembrie fără a răni sau rupe sistemul radicular. 
Butași se clasează, se leagă în pachete de 50 buc., se etichetează și se stratifică în vederea plantării 
în câmpul I al pepinierei. 
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 Miroval, în plantația mamă producția de butași este de peste 150 mii buc/ha cu 
lungimea de 40-50 cm. Un procent de 8-12% din numărul creșterilor anuale au lăstari 
anticipați, creșteri care nu pot fi folosite pentru confecționat butași. 

 La butășirea pe platforme reci în solarii acoperite cu folie de polietilenă procentul mediu 
de înrădăcinare al butașilor nu depășește 84%. Prin stimularea bazei butașului cu 
ajutorul căldurii se poate obține un procent mediu de înrădăcinare de 96% (spor 12%) 
fig.6. 

 

Fig.6 Butași înrădăcinați Miroval 



 Rival, în plantația mamă producția de butași este de peste 149 mii buc/ha cu lungimea de 40-50 cm. 
Emite foarte puțin lăstari anticipați. 

 La butășirea pe platforme reci în solarii acoperite cu folie de polietilenă procentul mediu de 
înrădăcinare al butașilor nu depășește 58%. Prin stimularea bazei butașului cu ajutorul căldurii se 
poate obține un procent mediu de înrădăcinare de 70% (spor 12%) fig.7. 
 

 Corval, în plantația mamă producția de butași este de peste 160 mii buc/ha cu lungimea de 
40-50 cm. Emite puțini lăstari anticipați. 

 La butășirea pe platforme reci în solarii acoperite cu folie de polietilenă procentul mediu de 
înrădăcinare al butașilor nu depășește 87%. Prin stimularea bazei butașului cu ajutorul căldurii 
se poate obține un procent mediu de înrădăcinare de 95% (spor 8%) fig.8. 
 

 Oltval, în plantația mamă producția de butași este de peste 96 mii buc/ha cu 
lungimea de 40-50 cm. Nu emite  lăstari anticipați. 

 La butășirea pe platforme reci în solarii acoperite cu folie de polietilenă procentul 
mediu de înrădăcinare al butașilor nu depășește 56%. Prin stimularea bazei 
butașului cu ajutorul căldurii se poate obține un procent mediu de înrădăcinare de 

71% (spor 15%) fig.9. 
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Fig.7 Butași înrădăcinați Rival Fig.8 Butași înrădăcinați Corval 

Fig.9 Butași înrădăcinați Oltval 
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Altoirea la masă a mărului și prunului 
 În ţările cu pomicultură avansată (Franţa, Anglia, Olanda, Italia etc), materialul săditor de 
măr se produce de regulă în proporţie de peste 90 % prin altoire la masă. 
Producerea materialului săditor de măr prin altoire la masă prezintă o serie de avantaje: 
 -scurtarea timpului de producere a pomilor altoiţi; 
 -randamente superioare în pomi altoiţi STAS/ha; 
 -pomii scoşi toamna din pepinieră (câmpul II) au coroana proiectată şi în funcţie de 
combinaţia soi/portaltoi, 2-4 muguri de rod deja formaţi, astfel încât în livadă se pot obţine 
producţii economice încă din anul II de la plantare, prin înfiinţarea unor livezi de mare densitate; 
 -permite schimbarea rapidă a sortimentului prin înmulţirea unor soiuri valoroase recent 
omologate sau introduse. 
 La măr – au fost altoite soiurile Goldrush, Idared, Romus 4, Pinova, Florina, Braeburn, 
Ariwa, Dalinred pe portaltoii M9T337 și M106. Se folosesc portaltoi cu diametrul de  8-12 mm cu 
rădăcini suficent dezvoltate. Ramurile altoi se recoltează  în februarie – martie și se păstrează în 
film de plastic la temperatura de 2-40C. 
 Altoirea se efectuează în a doua decadă a lunii aprilie folosindu-se metodele chip 
budding (fig. 10) și copulația simplă (fig.11). Înainte de altoire portaltoii se preforțează la 
temperatura de 8-100C timp de 10 zile, iar ramurile altoi 3-4 zile. Legatul se efectuază cu folie 
plastifiată. După altoirea în copulație simplă se parafinează vârful altoiului, iar pentru forțare 
materialul biologic se stratifică în spații protejate (sere, solarii) în nisip sau perlit timp de 3 
săptămâni.(fig.12). Temperatura medie trebuie să fie de 190C, iar umiditatea aerului (media) de 
76% . 
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 După calusarea la punctul de altoire, umflarea/creșterea mugurelui altoi și apariția rădăcinilor 

preformate pe portaltoi se  efectuază plantarea în Câmpul I al pepinierei la fel ca și pentru 
puieți, marcote, butași, având totuși grijă ca materialul săditor să fie manipulat cu atenție în 
așa fel să nu fie afectată calusarea. Înainte de plantare se execută plivitul sălbaticului de pe 
portaltoi. Se recomandă ca plantarea să se efectueze când temperatura în sol este de 8-100C. 
După plantare este obligatoriu irigatul pentru o înrădăcinare cât mai rapidă a marcotelor. 
 

 Lucrările de întreținere în Câmpul I constau în: plivitul sălbaticului, menținerea solului afânat și 
curat de buruieni, tratamente fitosanitare, ferilizare și irigare. 
 

 Soiurile de măr altoite pe portaltoiul M106 în Câmpul I al pepinierei prezintă o prindere medie 
la altoire de 85% (chip budding) și 88% (copulație simplă). În ambele cazuri se observă că apar 
diferențe între soiuri. În cazul altoirii acelorași soiuri pe portaltoiul M9T337 prinderea  a fost de 
86%, la altoirea în chip budding și 89%, la altoirea în copulație simplă. Prinderea la plantare a 
soiurilor altoite pe M106 a fost de 95% (atât în cazul  altoirii în chip budding cât și în copulație 
simplă). Pentru portoaltoiul M9T337 se constată o prindere mai bună la plantare în cazul 
altoirii în chip budding (tabelul nr.4). Toamna soiurile de măr altoite pe M106 prezintă o 
înălțime medie de 56 cm la altoirea în chip-budding și 61 cm la altoirea în copulație simplă. 
Soiurile altoite pe M9T337 prezintă o înălțime medie de 58 cm la altoirea în chip budding și 63 
cm la altoirea în copulație simplă (tabelul nr. 4). 
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 În Câmpul II al pepinierei, se face proiectarea coroanei înainte de pornirea în 

vegetație prin scurtarea lăstarului altoi la înălțimea de 50-60 cm. Lucrările de 
îngrijire constau în: plivitul sălbaticului, menținerea solului afânat și curat de 
buruieni, tratamente fitosanitare, ferilizare și irigare. 

 Toamna la scosul pomilor soiurile de măr altoite pe portaltoiul M106 prezintă o 
înălțime medie de 166 cm, un diametru de 9,4 mm, un număr mediu de 2,4 lăstari 
anticipați, un număr mediu de 3 muguri de rod și o producție de 61 mii pomi 
STAS/ha (altoire în chipp budding). La altoirea în copulație simplă soiurile de măr 
prezintă o înălțime medie de 167 cm, diametru de 11,9 mm, un număr mediu de 3 
lăstari anticipați, 1,9 muguri de rod și o producție de 61,8 mii pomi STAS/ha. Din 
tabelul 6 se observă că nu sunt diferențe mari între soiurile altoite și nici între 
metodele de altoire folosite. În cazul altoirii acelorași soiuri pe portaltoiul M9T337 se 
observă că la altoirea în chipp budding înălțimea medie a soiurilor este de 160 cm 
cu un diametru de 9,1 mm, 3 lăstari anticipați, 4,1 muguri de rod și o producțe 
medie de 61 mii pomi STAS/ha. În cazul altoirii în copulație simplă pomi prezintă o 
înălțime medie de 162 cm, un diametru de 10,2 mm, 3,1 lăstari anticipați, 4,1 
muguri de rod și o producție de 61,7 mii pomi STAS/ha. (tabelul 5). 
 



Fig.10  Altoire în chip - budding 

Fig.11 Altoire în copulație simplă 

Fig.12 Punerea materialului la forțare 
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Tabelul nr. 4 Comportarea materialului săditor de măr altoit la masă în Câmpul I 
 

 Nr.crt 
Combinația 
soi/portaltoi 

Câmpul I 

Altoit în chip budding Altoit în copulație simplă 
% prindere la 

altoire 
%prindere la 

plantare 
H – cm 

% prindere la 
altoire 

% prindere la 
plantare 

H – cm - 

1 Goldrush /M106 90 95 50 90 100 62 
2 Idared /M106 90 90 50 90 90 62 
3 Romus 4 /M106 75 10 65 90 100 66 
4 Pinova/M106 90 100 50 85 90 57 
5 Florina/M106 90 90 57 96 100 53 
6 Braeburn/M106 85 100 60 90 90 56 
7 Ariwa/M106 85 90 57 80 100 67 
8 Dalinred /M106 75 100 47 85 90 64 
  Media M106 85 95 56 88 95 61 
9 Goldrush /M9T337 90 95 57 90 100 68 
10 Idared / M9T337 90 95 57 90 90 62 
11 Romus 4 / M9T337 85 95 60 85 100 68 
12 Pinova/ M9T337 80 100 61 90 90 72 
13 Florina/ M9T337 85 100 57 94 95 61 
14 Braeburn/ M9T337 85 100 58 90 90 57 
15 Ariwa/ M9T337 90 90 57 90 90 59 
16 Dalinred / M9T337 80 100 59 80 90 61 
  Media  M9T337 86 97 58 89 93 63 



PROIECT ADER NR. 16/124 / 
RAPORT FINAL 

TABELUL 5. COMPORTAREA MATERIALULUI SĂDITOR DE MĂR ALTOIT LA MASĂ CÂMPUL II 
 

Nr crt 
Combinatia 
soi/portaltoi 

Altoit în chip budding Altoit în copulație simplă 

H – cm 
- 

Ø 
mm 

Nr. 
 lastari 

anticipați 

Nr muguri 
de rod 

Pomi 
STAS/ha 
(mii buc) 

H – cm 
- 

Ø 
mm 

Nr. lastari 
anticipați 

Nr muguri 
de rod 

Pomi 
STAS/ha 
(mii buc) 

1 Goldrush/M 106 160 10 2,8 5 57 165 12 6,0 6 66 
2 Idared/M106 169 10 3,2 6 60 171 13 4,0 3 60 
3 Romus 4/M106 164 9 2,2 4 55 145 12 3,0 0 66 
4 Pinova /M106 165 9 2,0 3 56 161 12 3,0 2 60 
5 Florina/m106 175 10 2,0 2 60 180 11 2,0 2 60 
6 Braeburn/M106 165 9 2,0 2 60 175 10 2,0 2 60 
7 Ariwa/M106 160 9 2,0 2 60 165 10 2,0 0 60 
8 Dalinred/M106 170 9 3,0 0 62 180 9 2,0 0 62 
  Media/M106 166 9,4 2,4 3 61 167 11,1 3 1,9 61,8 
1 Goldrush/ 

M9T337 
156 8 2,2 4 61 164 11 3 4 62 

2 Idared/ M9T337  160 9 2,0 3 60 168 12 4 5 63 
3 Romus 4/ 

M9T337 
160 10 3,0 5 58 145 12 5 5 62 

4 Pinova / 
M9T337 

159 10 4,0 2 62 160 11 2 4 61 

5 Florina/ 
M9T337 

160 9 5,0 4 66 170 9 2 2 62 

6 Braeburn/ 
M9T337 

158 8 3,0 3 60 160 9 3 3 60 

7 Ariwa/ M9T337 160 9 2,0 6 62 170 8 2 4 64 
8 Dalinred/ 

M9T337 
165 10 3,0 6 60 160 10 1 6 60 

  Media/ M9T337 160 9,1 3,0 4,1 61 162 10,2 3,1 4,1 61,7 
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La prun, altoirea se efectuează manual sau mecanizat. Cele mai folosite metode sunt copulaţia perfecţionată, 
despicătură, în omega, etc. 

 
 Înainte de altoirea propriu-zisă, portaltoii înmulţiţi prin sămânţă sau vegetativ, bine dezvoltaţi, 
sănătoşi şi cu o grosime la punctul de altoire cuprinsă între 8-10 mm., se supun unui proces de preforţare, până 
când mugurele din vârful portaltoiului tinde să pornească în vegetaţie. 
 Ramurile altoi, cu vârsta de un an, cu mugurii bine dezvoltaţi, se supun aceluiaşi proces de preforţare 
2-3 zile înainte de efectuarea altoirii. 
 Preforţarea se efectuează într-o încăpere, în rumeguş de conifere sau perlit, la temperatura de 25-
26oC şi umiditatea relativă a aerului de 80-90%. 
 Altoirea în copulaţie perfecţionată se realizează prin efectuarea de secţiuni oblice, atât altoiului cât şi 
portaltoiului iar pe cele două secţiuni oblice se efectuează o “limbă” în lemn cu ajutorul briceagului. Aceste 
“limbi” trebuie să fie egale ca lungime şi să reprezinte 1/3 din lungimea tăieturii oblice. Acestea trebuie să se 
situeze în treimea mijlocie a fiecărei secţiuni. 
 După efectuarea acestor operaţiuni se execută îmbinarea celor doi parteneri, legarea cu rafie 
plastifiată şi parafinarea altoiului şi a zonei incizate. 
Reuşita acestei altoiri constă în dimensionarea şi suprapunerea corectă a zonelor generatoare de calus a celor 
doi simbionţi. Altoiul poate avea unul sau doi muguri. 
Altoirea mecanizată se efectuează utilizând diferite maşini (în omega, în scăriţă, etc.), care acţionează cu un 
randament mult mai mare decât cele manuale. 
Stimularea calusării după altoire se poate aplica prin două procedee diferite, având la bază aceeaşi sursă de 
stimulare, căldura. 
O metodă de stimulare a calusării se realizează în camere încălzite la temperatura de 26-28oC (metoda clasică), 
unde materialul altoit de prun se stratifică în lăzi cu rumeguş de conifere. 
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 Efectuarea calusării prin supunerea întregii plante (altoi – portaltoi) la temperatura de 26-280C, prezintă 
dezavantajul scoaterii atât a altoiului cât şi a portaltoiului din starea de repaus, care duce la un consum 
inutil de substanţe de rezervă din cei doi parteneri. Deasemenea, mugurii pornesc mai devreme şi astfel 
sunt supuşi riscului brumelor de revenire după plantarea în câmpul I al pepinierei 
 

 Cea de-a doua metodă de stimulare a calusării după altoire, se realizează cu ajutorul unei instalaţii speciale 
care realizează stimularea numai la punctul de altoire (Hot callusing) – metoda modernă. 

 Această instalaţie realizează stimularea celulelor celor doi simbionţi numai pe porţiunea de unire a celor doi 
parteneri, restul celulelor altoiului şi portaltoiului rămân în stadiul de repaus. 

 Avantajele utilizării acestei instalaţii sunt: 
 - reducerea consumului de combustibili necesari încălzirii spaţiilor; 
 - creşterea procentului de prindere la altoire; 
 - reducerea consumului substanţelor de rezervă din cei doi parteneri, pentru că stimularea se face numai 

asupra zonei incizate; 
 - călirea şi trecerea plantelor în câmpul I este suportată mai uşor. 
 Încheierea calusării se realizează după 23-25 zile, după care materialul biologic se verifică, se clasează, se 

înlătură lăstarii apăruţi pe portaltoi şi se trece la conservare până la plantarea în câmpul I. 
 Temperatura în timpul păstrării (conservării) până la plantarea în câmp, se menţine la 2-4oC şi umiditatea 

relativă a aerului 80-85%. 
 Înainte de plantarea în câmp, materialul biologic se căleşte la locul plantării timp de peste 10 zile, iar după 

trecerea brumelor şi îngheţurilor târzii de primăvară, va fi plantat în câmpul I al pepinierei. 
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TEHNOLOGIA ÎNMULŢIRII VEGETATIVE PRIN BUTĂŞIRE „ÎN VERDE” LA GENOTIPURILE SELECŢIONATE DE 

LONICERA CAERULEA (LONICERA FRUCTIFERĂ) 

 

Înmulţirea prin butăşire „în verde” presupune următoarele operaţiuni: 
1) Prelevarea lăstarilor de pe plantele mamă şi confecţionarea butaşilor. 
Pentru genotipurile de Lonicera caerulea, prelevarea lăstarilor şi confecţionarea lor se efectuează la mijlocul lunii 

iunie, cu puţin timp înainte de formarea mugurelui terminal; 
2) Confecţionarea butaşilor constă în segmentarea lor în lungimi de 8-12 cm, eliminarea frunzelor din zona 

bazală şi mediană a butaşilor şi păstrarea a 2-3 frunze în zona apicală a acestora. 
3) Pregătirea substratului de înrădăcinare:  Substratul de înrădăcinare este alcătuit din: perlit (50%) în amestec 

cu turbă (30%) şi mraniţă (20%). Grosimea stratului de înrădăcinare este de 7-9 cm. Înainte de a fi aşezat 
substratul de înrădăcinare, pentru a spori procentul de înrădăcinare se instalează instalaţia electrică de 
pentru încălzirea substratului dotată cu termostat, care va menţine substratul constant cald la 28ºC. 

4) Tratarea butaşilor se face cu biostimulatori de înrădăcinare fiind urmată de plantarea lor pe substrat. 
 Imediat după segmentare, butaşii se introduc în pudră de Radistim -2, după care se introduc în substratul de 

înrădăcinare, la distanţa de 8-10 cm între rânduri şi 4-5 cm între butaşi pe rând, revenind 200-250 butaşi / 
mp de substrat. 

5) Aplicarea lucrărilor de îngrijire a butaşilor pe perioada înrădăcinării în spaţiile adăpostite. 
 -Pulverizarea apei în sistem automat, la începutul intervalului cu o pauză între pulverizări de 10-15 minute, 

cu o durată a pulverizării de 15-20 secunde, iar după declanşarea procesului de înrădăcinare a butaşilor, 
intervalul dintre două pulverizări creşte la 30-60 minute şi a duratei pulverizării de la 30 secunde până la 2-3 
minute, în funcţie de viteza de înrădăcinare. Noaptea este oprită instalaţia de pulverizare. 
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 -Umbrirea, aerisirea spaţiului de înrădăcinare. Umbrirea se face cu plase din fibră textilă, de culoare 
neagră, în timpul zilei când este foarte cald afară, iar aerisirea are scopul de a împrospăta aerul din 
spaţiul de înrădăcinare, prin deschiderea gurilor de aerisire laterale şi a celor din partea superioară a 
serelor sau solariilor. 

 -Aclimatizarea butaşilor înrădăcinaţi. Atunci când peste 80% din butaşi au înrădăcinat aclimatizarea 
butaşilor înrădăcinaţi se realizează prin descoperirea treptată a spaţiilor adăpostite, fie prin ridicarea 
foliei de polietilenă, sau prin deschiderea geamurilor de aerisire (în cazul solariilor). Udările se fac 
numai pentru a menţine un nivel optim de umiditate în substratul de înrădăcinare. 

 Procesul de aclimatizare durează 2-3 săptămâni, după care plantele se transvazează  în ghivece, 
pentru fortificare, într-un substrat bine pregătit (50% pamânt de telină + 25% mraniţă+ 25% turbă), 
intr-un spaţiu prevazut  cu sistem de irigare. 

 În perioada fortificării se efectuează fertilizări foliare din 10 în 10 zile, Se aplică 3-5 fertilizări foliare 
pe toată durata. 

 6) Transplantarea butaşilor înrădăcinaţi şi aclimatizaţi în ghivece de fortificare 
 -Irigarea. Imediat după plantare, ghivecele se irigă în cursul vegetaţiei, ori de câte ori este nevoie. 
 -Combaterea buruienilor prin plivirea manuala a ghivecelor 
 -Tratamente de fitoprotecţie, preventiv de 5-6 ori pe perioada fortificării. 
 7) Recoltarea şi valorificarea materialului săditor fortificat 
 Plantele sunt suficient fortificate la finele lunii octombrie, după căderea frunzelor. Materialul săditor 

se etichetează pe specii şi biotipuri, se sortează pe mărimi. Plantele pot fi livrare la ghiveci. 
 h) Randamente obţinute 
 Procentul de înrădăcinare în spaţiul adăpostit este de 75-78% la genotipurile de Lonicera caerulea. 

După un an de vegetaţie, în câmpul de fortificare, se obţine un material săditor de calitate în 
proporţie de 60% 
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TEHNOLOGIA ÎNMULŢIRII VEGETATIVE PRIN BUTĂŞIRE „ÎN VERDE” LA GENOTIPURILE 
DE ARONIA MELANOCARPA (SCORUŞUL NEGRU) 

  Pentru obţinerea materialului săditor prin înmulţirea in verde se efectuează următoarele: 
 a) Prelevarea lăstarilor de pe plantele mamă şi confecţionarea butaşilor. 
 - La specia Aronia melanocarpa, prelevarea lăstarilor de la genotipurile selectate se face în perioada 

15-20 iunie. 
 b) Confecţionarea butaşilor constă în segmentarea lor în lungimi de 8-12 cm, eliminarea frunzelor din 

zona bazală şi mediană a butaşilor şi păstrarea a 2-3 frunze în zona apicală a acestora. 
 c) Pregătirea amestecurilor de pământ şi aşezarea lor pe paturile de înrădăcinare din solarii sau sere. 

Componentele pentru substratul de înrădăcinare sunt alcătuite din nisip spălat de râu sau perlit, 
turbă şi mranită. Aşezarea lor pe paturi se face în ordinea următoare: 

 La partea bazală a patului se aşează un strat de mraniţă de 4-5 cm, deasupra acestuia se pune 
amestecul format din nisip sau perlit şi turbă în proporţii egale. Grosimea stratului de sol în care are 
loc înrădăcinarea este de 5-6 cm şi este format din  componente aseptice (perlit+turbă sau nisip+ 
turbă). 

 d) Tratarea butaşilor cu biostimulatori de înrădăcinare şi plantarea lor pe substrat. 
 Imediat după segmentare, butaşii se introduc în pudră de Radistim -2, după care se înfig în 

substratul de înrădăcinare, la distanţa de 8-10 cm între rânduri şi 4-5 cm între butaşi pe rând 
 e) Aplicarea lucrărilor de îngrijire a butaşilor pe perioada înrădăcinării în spaţiile adăpostite. 
 -Pulverizarea apei în sistem automat, la începutul intervalului cu o pauză între pulverizări de 10-15 

minute, cu o durată a pulverizării de 15-20 secunde, iar după declanşarea procesului de înrădăcinare 
a butaşilor, intervalul dintre două pulverizări creşte la 30-60 minute şi a duratei pulverizării de la 30 
secunde până la 2-3 minute, în funcţie de viteza de înrădăcinare. Noaptea este oprită instalaţia de 
pulverizare. 
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 -Umbrirea, aerisirea şi vehicularea aerului cald din interiorul spaţiului de înrădăcinare. Sunt operaţiuni strict necesare  
pentru o desfăşurare normală a înrădăcinării butaşilor. 

 Umbrirea se face cu plase din fibră textilă, de culoare neagră, în timpul zilei când este foarte cald afară, iar aerisirea 
are scopul de a împrospăta aerul din spaţiul de înrădăcinare, prin deschiderea gurilor de aerisire laterale şi a celor 
din partea superioară a serelor sau solariilor. 

 f) Transplantarea butaşilor înrădăcinaţi şi aclimatizaţi în câmpul de fortificare 
 -Pregătirea câmpului de fortificare: Terenul se eliberează de planta premergătoare (o leguminoasă), se fertilizează cu 

30 t/ha gunoi de grjd, 500 kg îngrăşământ chimic complex (N/P/K 15/15/15),  se ară şi se discuie în două sensuri.  
 -Pichetarea terenului. Pentru fertilizare, se pichetează capetele rândurilor la 60-70 cm, după care se deschid rigole  

adânci de 20-25 cm 
 -Plantarea butaşilor se execută primăvara devreme (martie) în rigole la distanţa de 15-20 cm. 
 -Irigarea. Imediat după plantare, şi în cursul vegetaţiei, ori de câte ori este nevoie, cu norme de 300-350 mc apă/ha.  
 -Combaterea buruienilor se face prin praşile manuale pe rând şi între rânduri 
 -Tratamente de fitoprotecţie, preventiv de 3-4 ori pe perioada fortificării. 
 g) Recoltarea şi valorificarea materialului săditor fortificat 
 Scoaterea plantelor din câmpul de fortificare se face la finele lunii octombrie, după căderea frunzelor. Materialul  

săditor se etichetează pe specii şi biotipuri, se sortează pe mărimi şi se leagă în pachete de 25 buc. Până la livrare,  
plantele se stratifică în şanţuri, în teren nisipos, unde se acoperă rădăcina şi zona bazală a tulpinii cu pământ reavăn 
nisipo-lutos. 

 h) Randamente obţinute 
 Procentul de înrădăcinare în spaţiul adăpostit este de 75-80% la genotipurile de Aronia melanocarpa . 
 După un an de vegetaţie, în câmpul de fortificare, se obţine un material săditor de calitate în proporţie 90 %. 
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TEHNOLOGIA ÎNMULŢIRII VEGETATIVE PRIN BUTĂŞIRE „ÎN VERDE” LA GENOTIPURILE 

DE TRANDAFIR PENTRU PETALE (ROSA SPP.) 
 

 
 Pentru obţinerea materialului săditor prin înmulţirea „in verde” se efectuează următoarele: 

 
 a) Prelevarea lăstarilor de pe plantele mamă şi confecţionarea butaşilor. 
 - La speciile Rosa rugosa şi Rosa damascena, prelevarea lăstarilor de la genotipurile selectate se 

face în perioada 20 iunie-1 iulie cu călcâi. 
 b) Confecţionarea butaşilor constă în segmentarea ramurilor laterale în butaşi de dimensiuni de 8-12 

cm, astfel ca la porţiunea bazala butaşii să conţină calcâi (porţiune cu grosimea de 1mm). Deorece 
aceşti lăstarii laterali sunt purtători de flori, acestea se elimină, iar primele 3-4 frunze se păstrează 
cu câte 2 perechi de foliole în zona apicală. 

 c) Pregătirea substratului de plantare. Paturile de înrădăcinare amenajate in solarii cu ceaţă 
artificială sunt pregătite pentru înrădăcinare cu amestec din 25% turbă şi 75% perlit sau nisip 

 d) Tratarea butaşilor cu biostimulatori de înrădăcinare şi plantarea lor pe substrat. 
 Imediat după segmentare, butaşii se introduc în pudră de Radistim -2, după care se înfig în 

substratul de înrădăcinare, la distanţa de 8-10 cm între rânduri şi 4-5 cm între butaşi pe rând 
 e) Aplicarea lucrărilor de îngrijire a butaşilor pe perioada înrădăcinării în spaţiile adăpostite. 
 -Pulverizarea apei în sistem automat, la începutul intervalului cu o pauză între pulverizări de 10-15 

minute, cu o durată a pulverizării de 15-20 secunde, iar după declanşarea procesului de înrădăcinare 
a butaşilor, intervalul dintre două pulverizări creşte la 30-60 minute şi a duratei pulverizării de la 30 
secunde până la 2-3 minute, în funcţie de viteza de înrădăcinare. Noaptea este oprită instalaţia de 
pulverizare. 
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 -Umbrirea, aerisirea şi vehicularea aerului cald din interiorul spaţiului de înrădăcinare. Sunt operaţiuni strict necesare  
pentru o desfăşurare normală a înrădăcinării butaşilor. 

 Umbrirea se face cu plase din fibră textilă, de culoare neagră, în timpul zilei când este foarte cald afară, iar aerisirea 
are scopul de a împrospăta aerul din spaţiul de înrădăcinare, prin deschiderea gurilor de aerisire laterale şi a celor 
din partea superioară a serelor sau solariilor. 

 Procesul de înrădăcinare durează 3-4 săptămăni, peste iarnă butaşii vor rămâne în solar, iar primăvara devreme vor 
fi trecuţi în câmpul de fortificare 

 f) Transplantarea butaşilor înrădăcinaţi în câmpul de fortificare 
 -Pregătirea câmpului de fortificare: Terenul se eliberează de planta premergătoare (o leguminoasă),  se ară şi se 

discuie în două sensuri. 
 -Pichetarea terenului. Se stabilesc capetele rândurilor la 40cm distanţă, după care se deschid rigole adânci de 20-25 

cm 
 -Plantarea butaşilor, se face pe rigole la distanţa de 15-20 cm, în cursul lunii martie-aprilie.  
 -Fertilizarea la o săptămână de la plantare se face o fertilizare cu 30-40 kg N/ha, aceasta fiind urmată de o a doua la 

3-4 săptămâni cu aceiaşi doză. 
 -Irigarea. Imediat după plantare, terenul se irigă cu norme de 300-350 mc apă/ha, iar în cursul vegetaţiei, ori de câte  

ori este nevoie. 
 -Combaterea buruienilor prin praşile manuale pe rând şi între rânduri 
 -Tratamente de fitoprotecţie, preventiv de 4 ori pe perioada fortificării. 
 g) Recoltarea şi valorificarea materialului săditor fortificat 
 Scoaterea plantelor din câmpul de fortificare se face la finele lunii octombrie, după căderea frunzelor. Materialul  

săditor se etichetează pe specii şi soiuri, se sortează pe mărimi şi se leagă în pachete de 25 buc. Până la livrare,  
plantele se stratifică în şanţuri, în teren nisipos, unde se acoperă rădăcina şi zona bazală a tulpinii cu pământ reavăn 
nisipo-lutos. 

 h) Randamente obţinute 
 Procentul de înrădăcinare în spaţiul adăpostit este de 77% la genotipurile de Rossa spp. 
 După un an de vegetaţie, în câmpul de fortificare, se obţine un material săditor de calitate în proporţie 80 %. 
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PROTOCOALE DE ÎNMULȚIRE IN VITRO PENTRU PORTALTOII ADAPTABIL, APRICOR, 
MIROBOLAN DWARF, IP-C4 

 

 Perfecționarea tehnologiei de micropropagare  a materialului săditor 
în cadrul proiectului ADER 1.2.4 „ Modernizarea tehnologiilor de 
înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro 
şi macropropagare” s-a realizat prin stabilirea sau îmbunătățirea 
unor protocoale de înmulțire prin culturi in vitro la unele genotipuri 
aparținând speciilor sâmburoase: prun, piersic, cais și cireș. 

 
 Mediile de cultură s-au bazat pe mediile din literatura de specialitate 

(tabelul 6), la care au fost aduse optimizări în funcție de cerintețe 
genotipurilor luate în lucru. 
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TABELUL 6 - COMPONENTELE CU ROL NUTRITIV ÎN MEDIILE DE CULTURĂ PENTRU GENOTIPURILE 
ÎNMULȚITE 

 Componente Murashige&Skoog 
mg/l 

Lee Fossard 
mg/l 

Quirin&Lepoivre 
mg/l 

Walkey 
mg/l 

KNO3 1900,00 1011,00 1800,00 80,00 
NH4NO3 1650,00 800,00 400,00   
MgSO47H2O 370,00 370,00 175,80 366,00 
Ca(NO3)2     1200,00 208,00 
NaH2PO4   138,00 -   
CaCl22H2O 440,00 438,00     
KH2PO4 170,00   270,00   
KI 0,83 0,415 0,10 0,75 
H3BO3 6,20 3,09 1,00 1,50 
MnSO4H2O 22,30 8,45 10,00 5,00 
ZnSO47H2O 8,60 5,75 8,60 3,00 
Na2MoO42H2O 0,25 0,024 0,25   
CuSO45H2O 0,025 0,024 0,035 0,10 
CaCl26H2O 0,025 0,118 0,025   
Na2SO4   144,99   200,00 
FeSO47H2O  27,85 10,70   27,80   
Fe2(SO4)3       25,00 
CoCl2 6H2O 0,025       
Na2EDTA2H2O 37,25 37,25 37,25 - 
Inositol 100,00 54,05  100,00  100,00 
Acid nicotinic 0,50 2,40   0,50 
Pyridoxyna HCl 0,50 0,60   0,50 
Acid ascorbic   0,176     
Thiamină 0,10 0,60 0,40 0,40 
Glicină 2,00 0,37   5,00 
Cisteină   7,20     
Pantotenat de Ca 1,00       



 
 
 

PROTOCOL MICROPROPAGARE PORTALTOIUL DE PRUN ,,MIROBOLAN DWARF” 
 Specia Prun  

Genotipul  Mirobolan dwarf 
Parametrii:  
-momentul recoltării  explantelor -perioada ianuarie-februarie 
-dezinfecţia materialului biologic -  spălare în apă şi detergent Tween 80  timp de 5 min; 

- imersie în  Ca(OCl) 2  6 % (w/v) timp de  20 min; 
- imersie în alcool etilic 90 %  timp de 10 min; 
-3 spălări a 3 minute cu apă bidistilată şi sterilă 

-mediul de cultură diferenţiere QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 0,01 mg/l IBA + 0,1 mg/l GA3 
-mediul de cultură multiplicare QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 1mg/l BAP + 0,1 mg/l GA3 + 

0,2 mg/l ANA 
-număr optim subculturi 5 
-rata de multiplicare 4/1 -număr lăstari/plantă 
-mediul cultură înrădăcinare  MS(1962)+ vit. MS  + 1,5 mg/l IBA + 0,01 mg/l GA3 
-rata de înrădăcinare 100 % 
-condiţii în camera de creştere -T= 22-240 C 

-fotoperioada: 16 ore lumină-8 ore întuneric 
-intensitate luminoasa: 2500-3000 lucşi 

-rata de aclimatizare 95 % 
Particularități - emite rădăcini încă din faza de multiplicare 
Bibliografie  1. Quoirin M., Lepoivre P.–1977- Etude de mileux adaptes aux 

cultures in vitro de Prunus. Acta Horticulturae, 78 p.437-442. 
2. Walkey DG -1972- Production of apple plantlets from axillary 
bud meristems. Can J Plant Sci 52:1085–1087. 
3. Murashige T., Skoog F. -1962–A revised for rapid growth and 
bioassay with tabacco tissue cultures; Physiol Plant., 15: 473 – 
497 
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PROTOCOL MICROPROPAGARE PORTALTOIUL DE PIERSIC ,,ADAPTABIL” 

 

Specia Piersic  
Genotipul  Adaptabil  
Parametrii:  
-momentul recoltării  explantelor -perioada ianuarie-februarie 
-dezinfecţia materialului biologic -  spălare în apă şi detergent Tween 80  timp de 5 min; 

- imersie în  Ca(OCl) 2  6 % (w/v) timp de  20 min; 
- imersie în alcool etilic 90 %  timp de 10 min; 
-3 spălări a 3 minute cu apă bidistilată şi sterilă 

-mediul de cultură diferenţiere QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 0,01 mg/l IBA + 0,1 mg/l GA3 
-mediul de cultură multiplicare QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 1,5 mg/l BAP + 0,1 mg/l GA3 + 0,2 mg/l ANA 
-număr optim subculturi 4 
-rata de multiplicare 9/1 - număr lăstari/plantă 
-mediul cultură înrădăcinare  QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 1 mg/l IBA + 0,01 mg/l GA3 
-rata de înrădăcinare 95% 
-condiţii în camera de creştere -T= 22-240 C 

-fotoperioada: 16 ore lumină-8 ore întuneric 
-intensitate luminoasa: 2500-3000 lucşi 

-rata de aclimatizare 90 % 
Particularități: -  
Bibliografie  1.Quoirin M., Lepoivre P.–1977- Etude de mileux adaptes aux cultures in vitro de 

Prunus. Acta Horticulturae, 78 p.437-442. 
2. Walkey DG -1972- Production of apple plantlets from axillary bud meristems. Can J 
Plant Sci 52:1085–1087. 



 
 
 
 

PROTOCOL MICROPROPAGARE PORTALTOIUL DE CAIS ,,APRICOR” 
 

Specia Cais 
Genotipul  Apricor 
Parametrii:  
-momentul recoltării  explantelor -perioada ianuarie-februarie 

-dezinfecţia materialului biologic -  spălare în apă şi detergent Tween 80  timp de 5 min; 
- imersie în  Ca(OCl) 2  6 % (w/v) timp de  20 min; 
- imersie în alcool etilic 90 %  timp de 10 min; 
-3 spălări a 3 minute cu apă bidistilată şi sterilă 

-mediul de cultură diferenţiere QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 0,01 mg/l IBA + 0,3 mg/l GA3 
QL 

-mediul de cultură multiplicare QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 2,5 mg/l BAP + 0,1 mg/l GA3 

-număr optim subculturi 4 
-rata de multiplicare 4/1 -număr lăstari/plantă 
-mediul cultură înrădăcinare  ½ QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 1 mg/l IBA + 0,2 mg/l GA3 
-rata de inradacinare 80 % 
-condiţii în camera de creştere -T= 22-240 C 

-fotoperioada: 16 ore lumină-8 ore întuneric 
-intensitate luminoasa: 2500-3000 lucşi 

-rata de aclimatizare  70 % 
Particularități -  
Bibliografie  1.Quoirin M., Lepoivre P.–1977- Etude de mileux adaptes aux cultures in vitro de Prunus. 

Acta Horticulturae, 78 p.437-442. 
2. Walkey DG -1972- Production of apple plantlets from axillary bud meristems. Can J Plant 
Sci 52:1085–1087. 
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PROTOCOL MICROPROPAGARE PORTALTOIUL DE DE CIREȘ   ,,IPC 4” 
 Specia Cireș 

Genotipul  IPC 4 
Parametrii:  
-momentul recoltării  explantelor -perioada ianuarie-februarie 

-dezinfecţia materialului biologic -  spălare în apă şi detergent Tween 80  timp de 5 min; 
- imersie în  Ca(OCl) 2  6 % (w/v) timp de  20 min; 
- imersie în alcool etilic 90 %  timp de 10 min; 
-3 spălări a 3 minute cu apă bidistilată şi sterilă 

-mediul de cultură diferenţiere QL(1977)+vit. Walkey (1972) + 0,1mg/l IBA + 0,01 mg/l GA3 

-mediul de cultură multiplicare QL(1977)+ vit. Walkey (1972) + 1mg/l BAP + 0,1 mg/l GA3 +0,2 
mg/l ANA  

-număr optim subculturi 4 
-rata de multiplicare 5/1 –număr lăstari/plantă 
-mediul cultură înrădăcinare  LF (1977)+ vit.  LF (1977) + 1,5 mg/l IBA + 0,01 mg/l GA3 
-rata de inradacinare 80 % 
-condiţii în camera de creştere -T= 22-240 C 

-fotoperioada: 16 ore lumină-8 ore întuneric 
-intensitate luminoasa: 2500-3000 lucşi 

-rata de aclimatizare - 80 % 
Particularități: -  
Bibliografie  1. De Fossard R.A., 1977, Tissue culture in horticulture – a 

perspectives. Acta Horticulturae,  78, p. 455-459, 
2. Quoirin M., Lepoivre P.–1977- Etude de mileux adaptes aux 
cultures in vitro de Prunus. Acta Horticulturae, 78 p.437-442. 
3. Walkey DG -1972- Production of apple plantlets from axillary bud 
meristems. Can J Plant Sci 52:1085–1087. 
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 Comportarea în pepinieră a unor soiuri noi altoite obținute în România 

 (cais, piersic, cireș) 
 

 Prin intrarea României în UE au fost introduse în țară o serie de soiuri a căror 
comportare în pepinieră și ulterior în livadă altoite pe portaltoii nou omologați nu se 
cunosaște. 

 Același lucru se poate spune și despre soiurile nou omologate în România. În acest 
sens au fost testate interacțiunea soi/portaltoi pentru speciile piersic, cais, cireș cu 
privire la compatibilitatea la altoire, emiterea de lăstari anticipați, muguri de rod 
formați încă din pepiniera și implicit producții de pomi STAS/ha (pomi livrabili). 

 În Câmpul I al pepinierei portaltoii au fost plantați la distanța de 90/15 cm (70 mii 
buc/ha), iar altoirea s-a efectuat în chip budding. Lucrările de întreținere au fost 
conform tehnologiei pepinieristice. 
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 La specia piersic auu fost altoite soiurile: Florin Purpuriu, Creola, Costin, Liana, 
Anemona, Monica, Catherine, NJC 105, Filip pe portaltoii Adaptabil și Mirobolan C5. 

 Numărul de lăstrai anticipați, numărul de muguri de rod precum și producția de pomi 
STAS/ha diferă în funcție de asociația soi/portaltoi. Se observă totuși că în medie 
soirile altoite pe Adaptabil au un număr mai mare de lăstari anticipați muguri de rod 
precum și o producție mai mare de pomi STAS/ha față de portaltoiul Mirobolan C5 
(tabelul nr. 7). Nu s-au semnalat simptome de incompatibilitate la altoire. 
 

 La specia cais, au fost altoite soiurile Euxin, Histria, Tudor, Traian, Orizont, Ceres, 
Cristal, Auraș, Foruna, Danubiu pe portaltoii Apricor și Mirobolan dwarf. Soiurile 
altoite pe portaltoiul Apricor prezintă un număr mai mare de rod și o producție de 
pomi STAS/ha mai mare. Nu s-au semnalat simptome de incompatibilitate la altoire 
(tabelul nr.8) 
 

 La specia cireș, au fost altoite soiurile Kordia, Skeena, Ferovia, Ponoare, Spectral, 
Sublim, Tentant, Stella pe portaltoii IP-C4, IP-C5. De remarcat este faptul că soiurile 
altoite pe cei doi portaltoi nu formează muguri de rod în Câmpul II al pepinierei, iar 
pomi sunt sub formă de vargă (nu au lăstari anticipați). Producții mai mari de pomi 
se înregistrează la soiurile altoite pe portaltoiul IP-C4. (tabelul nr. 9). 
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 Producerea containerizată a materialului săditor pomicol 

 
  Containerizarea producerii materialului săditor pomicol se practică cu succes pe scară 

industrială în unele ţări din vest pentru a produce milioane de pomi. 
  La noi în ţară, această metodă se practică în special la plantele dendrologice, însă în ultimul 

timp se utilizează cu rezultate bune şi pentru containerizarea materialului săditor pomicol. 
  Pentru speciile seminţoase (măr, gutui, păr altoit pe gutui), materialul se altoieşte la masă, 

după care se plantează în pungi  de polietilenă perforate cu dimensiunile de 30-40cm într-un 
amestec format din perlit şi mraniţă (în părţi egale sau o parte din perlit şi două părţi mraniţă). Pe 
măsură ce materialul altoit se trage la pungi, se trece în solarii, unde este necesar ca materialul 
săditor să fie udat periodic. 

  Pentru speciile sâmburoase care, de regulă, necesită o perioadă de timp mai lungă pentru 
prindere la plantare, portaltoii se plantează în pungi, în a doua decadă a lunii martie, iar altoirea (chip 
budding) se efectuează la începutul lunii aprilie, cu ramuri păstrate peste iarnă. La aceste specii se 
poate folosi şi altoirea la masă în chip budding, urmată de plantarea la pungi, însă randamentul în 
pomi altoiţi este mai scăzut. 

  Când lăstarul altoi se află deja în creştere (4-5cm), containerele se scot afară din spaţiile 
protejate. 

  Lucrările de îngrijire constau în plivitul buruienilor din containere, plivitul sălbaticului, 
tratamente fitosanitare, fertilizare, irigare. 

  Plantarea la loc definitiv se poate face începând cu a doua decadă a lunii iunie. Prinderea la 
plantare este garantată 100%. 

 Metoda prezintă avantajul că materialul săditor poate fi valorificat tot timpul anului atât pentru 
complectări de goluri, cât şi pentru livezi în stil amatorial. 
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Soiul 

Portaltoi ADAPTABIL Portaltoi MIROBOLAN C5 

Nr. 
lăstari 

anticipa
ți 

Nr. muguri 
rod 

Prod. 
Pomi/STAS

/ 
mii buc 

Compatibi
litate 

Nr. 
lăstari 

anticipați 

Nr. muguri 
rod 

Prod. 
Pomi/STAS 

mii buc 
Compatibilitate 

FLORIN 20 48 55,5 A 16 47 53,2 A 

PURPURIU 19 36 53,2 A 12 37 54,5 A 

CREOLA 26 53 54,3 A 24 61 5,0 A 
COSTIN 18 70 56,0 A 19 58 53,4 A 
LIANA 27 67 55,2 A 25 89 51,0 A 

ANEMONA 20 76 54,3 A 18 29 53,5 A 

MONICA 22 74 55,5 A 17 48 53,0 A 

CATHERINE 17 44 53,0 A 13 37 52,5 A 

NJC 105 20 66 51,0 A 19 53 51,0 A 
FILIP 20 67 53,0 A 15 51 51,5 A 

Media 
portaltoi 20,9 60,1 154,4   17,8 51,0 52,4   

Tabelul nr. 7 Comportarea unor soiuri de piersic în câmpul II al 
pepinierei, altoite pe portaltoii ADAPTABIL și MIROBOLAN C5  

 



Tabelul nr. 7 comportarea unor soiuri de cais în câmpul II al pepinierei, altoite pe 
portaltoii APRICOR și MIROBOLAN DWARF  

 

Soiul 

Portaltoi APRICOR Portaltoi MIROBOLAN DWARF 

Nr. lăstari 
anticipați 

Nr. muguri 
rod 

Prod. 
Pomi/STAS/ 

mii buc 

Compatibilita
te 

Nr. 
lăstari 

anticipați 

Nr. muguri 
rod 

Prod. 
Pomi/STAS/ 

mii buc 

Compatibili
tate 

EUXIN 9 34 55,5 A 9 29 54,0 A 
HISTRIA 8 32 54,7 A 9 30 52,5 A 
TUDOR 10 33 55,1 A 9 21 50,5 A 
TRAIAN 9 61 54,0 A 11 32 52,0 A 
ORIZONT 5 19 55,5 A 4 19 53,0 A 
CERES 5 21 54,0 A 7 20 53,0 A 
CRISTAL 10 23 53,0 A 9 18 51,0 A 
AURAS 13 41 55,5 A 9 28 54,5 A 
FORTUNA 12 23 54,0 A 12 37 53,5 A 
DANUBIU 9 31 53,5 A 9 22 51,5 A 

MEDIA 
PORTAL 

TOI 
9,0 31,8 54,5   8,8 25,6 52,6   
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Tabelul nr.8 comportarea unor soiuri de cireș în câmpul II al pepinierei, altoite pe 
portaltoii IP-C4 și IP-C5  

 

Soiul 

Portaltoi IP-C4 Portaltoi IP-C5 

Nr. 
lăstari 

anticipați 

Nr. 
muguri 

rod 

Prod. 
Pomi/STAS/ 

mii buc 

Compatibilit
ate 

Nr. 
lăstari 
anticip

ați 

Nr. 
muguri 

rod 

Prod. 
Pomi/STAS/ 

mii buc 

Compatibilit
ate 

Kordia 0,5 - 48,1 A 2,3 - 47,5 A 
Skeena 0,2 - 46,5 A 0,8 - 45,0 A 
Ferovia 0,1 - 46,0 A 0,2 - 44,5 A 
Ponoare - - 48,5 A 1,1 - 45,4 A 
Spectral - - 49,0 A 0,9 - 47,0 A 
Sublim - - 48,5 A 0,5 -- 48,0 A 
Tentant 1,6 - 49,0 A 1,2 -- 48,0 A 
Stella 3,8 - 48,0 A 2,0 - 47,0 A 
Media 
portaltoi 

0,78   48,0 A 1,1 - 46,5 A 

A fost înființat un lot demonstrativ în plantația mama de butași cu 
portaltoii Adaptabil, Mirobolan dwarf, BN4Kr, Apricor, IP-C4, IP-C5, IP-C7, 
unde s-au implementat tehnologiile de înființare, întreținere și exploatare 
conform tehnologiilor elaborate în cadrul proiectului ADER 1.2.4. 
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 A fost editat un Ghid pepinieristic „Ghidul 
pepinieristului pomicultor”, care vine în sprijinul 
pepinieriștilor. 

 „Ghidul pepinieristului pomicultor” 
 Autori coordonatori: 
  Dr.ing Crăişor Mazilu 
  Dr.ing. Ion Duţu 
  Autori: Achim Gheorghe, Ancu Sergiu, Ancu Irina, Sturzeanu Monica, 

Coman Mihail, Feştilă Angela, Indreiaş Alexandra, Opriţa Alexandru, Butac 
Mădălina, Militaru Mădălina, Nicolae Silvia, Iancu Mihai, Sumedrea Dorin, Chiţu 
Emil, Plopa Catiţa, Olteanu Aurelian, Miu Ioana. 
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CONCLUZII  
 
 

 Au fost realizate în totalitate obiectivele și activitățile conform 
planului de realizare al proiectului ADER 124 
 

„Modernizarea tehnologiilor de  înmulţire a speciilor de pomi, 
arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro  şi macropropagare” 
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