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FONDUL DE GERMOPLASMĂ LA ARBUȘTII FRUCTIFERI ȘI UTILIZAREA ACESTUIA ÎN 
PROGRAMUL DE AMELIORARE DIN ROMÂNIA 

 
CS III, dr. biolog  Monica Sturzeanu 

ACS, ing. Oana Hera 
ACS, ing. Amelia Petrescu 

 
Introducere 
În Romania, activitatea de identificare ʺin situʺ, 

colectarea și conservarea materialului biologic ʺex 
situʺ a avut o tradiție îndelungată, prima referire la 
aceasta fiind găsită în lucrarea „Cursuri de 
pomologie” din 1908, care a descris primii arbuști 
fructiferi cultivați în România. 

În 1953, în nordul României a fost înființat 
Centrul de Cercetare Cluj pentru studierea arbuștilor 
fructiferi. În 1962 a fost înființată prima colecție de 
arbuști fructiferi cu 297 de genotipuri. Mai târziu, în 
1967, la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Pitești – Mărăcineni (ICDP), au fost 
înființate colecții noi de arbuști fructiferi cu 
aproximativ 300 de genotipuri. În 2006, în același 
timp, existau două centre implicate în colectarea 
arbuștilor fructiferi: Pitești și Cluj, cu 560 de 
genotipuri. Astăzi, doar ICDP Pitești – Mărăcineni 
desfășoară activități privind colectarea, conservarea 
și evaluarea a 12 specii de arbuști fructiferi (Tab. 1). 

Evaluare 
În vederea armonizării datelor, evaluarea anuală 

este realizată conform unor descriptori utilizați de 
UPOV (Tab. 2) 

În ultimii 10 ani, MADR a finanțat întreținerea 
germoplasmei și, ca rezultat, cartea „Fondul de 
germoplasmă la speciile pomicole cultivate în 
Româniaˮ, publicată în 2018, include caracterizarea a 
8 specii de arbuști fructiferi și 48 de genotipuri. 

Ameliorarea genetică a arbuștilor fructiferi 
Principalii donori, în funcție de obiectivele de 

ameliorare, folosiți în combinațiile hibride la arbuștii 
fructiferi au fost: 

- căpșun: Mira și Benton pentru rezistența la boli, 
Mira și Garda pentru calitatea fructelor, Albion și San 
Andreas pentru soiuri remontante (Tab. 3); 

- afin: Simultan și Bluecrop pentru adaptabilitate 
la condițiile locale de sol și climă, Simultan și Delicia 
pentru calitatea fructelor, Duke și Berkeley pentru 
timpurietate (Tab. 3); 

- coacăz: Abanos pentru productivitate și 
procesare și Poli 51 pentru calitatea și conținutul 
biochimic al fructelor (Tab. 3); 

- zmeur: Opal pentru rezistență la îngheț, 
fructificare de vară și toamnă, Polka și Benefis 
pentru calitatea fructelor (Tab. 3). 

- mur: Darrow pentru rezistență la îngheț, Triple 
Crown și Chester pentru calitatea fructelor (Tab. 3). 

Ca rezultat al programelor de ameliorare, s-au 
înregistrat soiuri noi: 7 de căpșun, 9 de afin, 6 de 
coacăz negru, 2 de agriș, 6 de zmeur, 2 de mur, 4 de 
cătină, 3 de lonicera, 1 de scoruș negru, 1 de soc, 1 
de măceș și 1 de corn (Tab. 4). 

Concluzii 
La ICDP Pitești - Mărăcineni, colecțiile existente 

sunt menținute în câmp deschis, cu minimum 4-5 
plante pentru fiecare genotip.  

ICDP Pitești - Mărăcineni contribuie: 
(i) la conservarea durabilă a arbuștilor fructiferi în 

România; 
(ii) la conservarea biodiversității speciilor de 

arbuști fructiferi; 
(iii) pentru a asigura disponibilitatea acestui 

material biologic în scopuri distincte ale utilizatorilor.  
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3. Ștefan N., Glăman Gheorghe, Braniște N., 
Stănică Fl., Duțu I., Coman M, ...., Sturzeanu 
Monica,....., 2018.  Pomologia României. Soiuri noi 
de piersic, nectarin, nucifere, specii pomicole noi, 
arbuști fructiferi, căpșun și portaltoi creați în 
România, vol. X, Editura Ceres, București, ISBN 978-
973-40-1125-1. 
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Tabelul 1. Resurse genetice de arbuști fructiferi conservate la ICDP Pitești - Mărăcineni 

Specia  Nr. genotipuri  Specia  Nr. genotipuri  

Căpșun  Fragaria x ananassa Duch. - 107  
Fragaria chiloensis -1  
Fragaria moschata -1  
Fragaria viridis -1  
Fragaria nubicola -1  

Cătină  Hippophae rhamnoides  - 5  

Coacăz  Ribes nigrum L. - 68  
Ribes rubrum L. - 38  
Ribes sativum L. - 3  

Lonicera  Lonicera caerulea edulis -10  

Agriș  Ribes uva-crispa L. -14  Scoruș negru Aronia melanocarpa – 2 

Zmeur  Rubus idaeus  - 22  Soc Sambucus nigra  - 3  

Mur  Rubus spp. - 21  Corn Cornus mass  - 12 

Afin  Vaccinium corymbosum  - 45  
Vaccinium myrtillus -1  
Vaccinium angustifolium – 1 

Măceș  Rosa canina – 4  
Rosa rugosa – 2  

  
Tabelul 2. Caracteristici înregistrate 

Descriptorii 
căpșunului 

Descriptorii 
afinului 

Descriptorii 
murului 

Descriptorii 
zmeurului 

Descriptorii 
coacăzului 

Descriptorii 
agrișului 

• începutul 
înfloritului  
• începutul 
maturării 
fructelor 
• greutate 
/plantă/ha 
• greutate 
medie/ fruct 
• fermitate fruct 
• culoare fruct  
•sensibilitatea la 
boli 

• începutul 
înfloritului  
• începutul 
maturării 
fructelor 
• greutate 
/plantă/ha 
• greutate 
medie/ fruct 
• fermitate fruct 
• gustul dulce al 
fructului 
• aciditate fruct  
 

• începutul 
înfloritului 
 • începutul 
maturării 
fructelor 
• greutate 
/plantă/ha 
• greutate 
medie/ fruct 
• lățime fruct  
• lungime fruct 
• culoare fruct 
• prezența 
spinilor  
 

• începutul 
înfloritului 
 • începutul 
maturării 
fructelor 
• greutate 
/plantă/ha 
 • greutate 
medie/ fruct 
 • lățime fruct  
• lungime fruct 
 • fermitate 
fruct 
 • culoare fruct 
 • prezența 
spinilor 

• începutul 
înfloritului  
• începutul 
maturării 
fructelor 
• greutate 
/plantă/ha 
• greutate 
medie/ fruct 
• culoare fruct 
 

• începutul 
înfloritului  
• începutul 
maturării 
fructelor  
• greutate 
/plantă/ha 
• greutate 
medie/ fruct 
• culoare fruct  
 

  
Tabelul 3. Genitori folosiți în ameliorarea genetică 

Obiective 

Căpșun Genitor  Afin Genitor Coacăz Genitor Zmeur  Genitor 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Rezistență la 
boli 
(antracnoză,  
Mana 
căpșunului)  
 

Benton 

Idea 

Mira  

Adaptabilitate 
la condițiile 
locale de sol și 
climă 

Simultan 

Azur 

Augusta 

Safir  

Bluecrop  

Blueray  

Productivitate  
 

Tsema  

Kantata 50 

Abanos 

Geo 

Deea  

Rezistență 
la îngheț  

Opal 

Star 

Gustar 

Ruvi  

Citria  
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0 1 2 3 4 5 6 7 

Calitatea 
fructului 
(mărime, 
formă, 
fermitate, 
culoare)   
 

Queen 

Elisa  

Mira 

Clery  

Garda 

Tecla  

Asia  

Calitatea 
fructului 
(mărime, 
aspect)  
 

Bluecrop  
Spartan  
Simultan  
Delicia  
Augusta  
 

Calitatea și 
conținutul 
biochimic al 
fructelor 

Tsema  

Kantata 50 

Poli 51 

Deea  

Perla Neagră  

Calitatea 
fructului 
(mărime, 
fermitate, 
culoare)   
 

Latham  

Polka  

Polana  

Benefis  

Timpurietate 
Tardivitate 
Fructificare 
continuă 
 

Premial 

Alba 

Clery  

Argentera  

Mira 

Albion 

San 

Andreas  

Sezon 
prelungit de 
maturare 
 

Simultan  
Duke 
Bluecrop  
Blueray  
Berkeley  
 

Procesare  
 

Perla Neagră 

Poli 51 

Abanos  

Sezon 
prelungit 
de 
maturare 
 

Heritage  

Citria  

Opal 

Ruvi  

 

Tabelul 4. Soiuri de arbuști fructiferi înregistrate la ICDP Pitesti- Mărăcineni 
 

Specia Soiul Genitorii Anul înregistrării 

0 1 2 3 

Căpșun 
 
 
 
 
 
 

Premial  NJ–306 (polenizare liberă)  1989  

Coral  (Sunrise x Gorella) x Earlyglow  1993  

Real  Premial x Brio  1998  

Magic  Cardinal x MDUS 4044  1998  

Floral  Red Gaunthlet x Irvine  2004  

Sarom  Mira x Real  2018  

Ireal  Mira x Queen Elisa  2019  

Afin 
 

Azur  Berkeley x Bluecrop  1998  

Safir  Pemberton x  Blueray  1998  

Augusta  Berkeley x Bluecrop  1999  

Delicia  Patriot (polenizare liberă)  2001  

Simultan  Spartan (polenizare liberă)  2001  

Lax  Spartan (polenizare liberă)  2002  

Prod  Patriot (polenizare liberă)  2008  

Vital  Spartan (polenizare liberă)  2008  

Pastel  Spartan (polenizare liberă)  2019  

Coacăz negru 
 

Abanos  Tsema x Kantata 50  1999  

Deea  Tsema x Kantata 50  2000  

Ronix  Tsema x Kantata 50  2000  

Geo  Tsema x Kantata 50  2004  

Padina  5/24-77(Brodtorp x Cotswold Cross) x 2/50 -79 (Kantata-50 x 

Brodtorp)  

2003  

Poli 51  Tsema x Kantata 50  2010  
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0 1 2 3 

Agriș 
 

Verda  Malahit (polenizare liberă)  2007  

Virens  Malahit (polenizare liberă)  2007  

Zmeur 
 

Citria  Cayuga x Orss Seedling  1996  

Ruvi  Rubin bulgăresc x Viking  1996  

Star  Cayuga x Orss Seedling  2000  

Gustar  Babie Leto x Ljulin  2003  

Opal  Heritage x Zeva Herbsternte  2004  

Vely  [(Veten x Glen Lyon) x Glen Lyon]  2008  

Mur 
 

Dar 8  Darrow (polenizare liberă)  2006  

Dar 24  Darrow (polenizare liberă)  2006  

Cătină 
 

Șerpeni 11  selecție din flora spontană  1984  

Pitești 1  selecție din flora spontană  2006  

Pitești 2  selecție din flora spontană  2006  

Carina  selecție din flora spontană  2016  

Lonicera 
 

Loni  selecție din flora spontană  2004  

Cera  selecție din flora spontană  2006  

Kami  selecție din flora spontană  2012  

Scoruș negru Melrom  Nero (polenizare liberă)  2016  

Măceș Can  selecție din flora spontană  1996  

Soc Brădet  selecție din flora spontană  1984  

Elrom  selecție din flora spontană  2019  

Corn Bordo selecție din flora spontană  2012  
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COMPORTAREA SOIULUI DE MĂR 'ARIANE’ ÎN CONDIȚIILE DE LA ICDP PITEȘTI-MĂRĂCINENI 
 

ACS, ing. Mareși Eugenia 
CS, chim. Paraschiv Mihaela 

 

Origine 
'Ariane' este un soi creat în anul 1979, la INRA 

Angers, Franța, de către amelioratorul Yves 
Lespinasse, din încrucișarea mai multor soiuri 
purtătoare a genei de rezistență la rapăn (Vf) 
moștenită  de la  Malus floribunda clona 821 (Fig. 1). 

A fost selectat de către două companii franceze 
private: SARL (Ltd) NOVADI și S.A.S. POMALIA, fiind  
primul soi din seria „Les Naturianes”. Primele livezi 
comerciale au fost plantate în Franța în anul 2002 și 
ulterior în alte țări europene, fiind destinat 
consumului în stare proaspătă, dar și pentru  
procesare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Pedigree-ul soiului 'Ariane' 

Caracteristici 
Pomul are vigoare mijlocie, creștere erectă. 

Producția de fructe este ridicată și constantă, însă 
are tendința de a lega fructe mici, grupate pe ramuri 
anuale și prin urmare necesită rărirea fructelor. 

Epoca înfloritului este mijlocie, înflorește cu 2-6 
zile mai devreme decât soiul Golden delicious, în 
funcție de condițiile climatice  din anul respectiv. 

Fructul are formă sferic-turtită, cu numeroase 
lenticele, de culoare albă; culoarea de fond este 
verde-gălbui, acoperită cu  roșu-închis pe 75% până 
la 100% din suprafață. Maturitatea de consum este 
în prima decadă a lunii octombrie și se păstrează în 
deposit până în luna februarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Fructe la maturitatea de recoltare 

Rezistența  la boli și dăunători 
'Ariane' prezintă rezistență la cinci rase comune 

de rapăn. O serie de teste făcute în Franța au arătat 
că soiul este susceptibil la diferite tulpini ale rasei 6 a 
ciupercii Venturia inaequalis (Cke)Wint. În plus, prin 
inoculări artificiale în seră a fost demonstrată  
rezistența constantă împotriva tulpinilor din rasa 7. 
Din observațiile efectuate în câmpurile 
experimentale și testele din seră reiese că soiul 
'Ariane' prezintă rezistență la focul bacterian 
(provocat de bacteria Erwinia amylovora- Burr. 
Winslow) și la făinarea mărului (Podosphaera 
leucotricha - Ell.&Ev.Salm), dar este sensibil la afide 
(Dysaphis plantaginea). 

În  România, soiul de măr 'Ariane' a fost introdus 
în anul 2007, de către Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni, 
fiind folosit ca genitor în programul de ameliorare 
derulat în parteneriat cu IFO Angers, Franța.  În anul 
2009, a fost introdus într-o cultură comparativă de 
concurs, altoit pe M9, alături de alte soiuri din 
sortimentul internațional cu rezistență la rapăn. Din 
anul 2011, anual s-au făcut observații și determinări, 
în câmp și laborator, privind rezistența la rapăn, 
capacitatea de producție, capacitatea de păstrare, 
calitatea fructelor.  În 2016, sunt observate primele 
simptome de rapăn atât pe frunze, cât și pe fruct 
(grad de atac 7, pe o scară de la 1 la 9). Datele au 
fost publicate în lucrarea ”Apariția virulenței în 
agroecosistemul pomicol: Studiu de caz Venturia 
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inaequalis la soiurile Vf de măr cultivate în 
România”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Rapăn pe fructul soiului ‘Ariane’ 
(10 iunie 2016, Mărăcineni) 

 

Pentru evaluarea caracteristicilor acestui soi, s-au 
efectuat o serie de măsurători biometrice și analize 
chimice. Astfel, greutatea medie  a fructului este  de  
137,70 g, cu limite între 125,2 g  și 151,4 g. Fructele 
au un calibru mic spre mijlociu,  cuprins între 68-79 
mm. Fermitatea fructelor este de 77,4 unități HPE, 
ceea ce echivalează cu 7,61 Kgf/cm2. Fructele au avut 
un conținut mediu în substanță uscată (14,370Brix), 
un conținut în acizi de 0,67%, ceea ce le conferă un 
gust echilibrat, putând fi recomandate atât pentru 
consum în stare proaspătă, cât și pentru prelucrare 
sub formă de concentrat de mere (Tabel 1). 

Analizele chimice arată un conținut ridicat în 
vitamina C (9,68 mg/100g fruct proaspăt), un 
conținut mediu-mare în polifenoli (2.130,44 mg acid 
galic/kg fruct proaspăt) și antociani (12,86 mg/kg 
fruct proaspăt).  

Concluzii. Observațiile și determinările efectuate 
dovedesc că soiul de măr 'Ariane' poate fi cultivat în 
plantațiile moderne, fructele, prin calitatea lor, 
putând fi consumate în stare proaspătă sau 
procesate sub formă de concentrat . 

Pentru evitarea formării fructelor mici, se 
recomandă normarea încărcăturii de rod, prin 
tratamente chimice aplicate în și după perioada 
înfloritului.   
 

Bibliografie  
1. François Laurens, Yves Lespinasse, André Foillet, 
2004, A new scab-resistant Apple: ‘’Ariane’’. 
2. Militaru Mădălina, Călinescu Mirela, Butac 
Mădălina, 2017, Apariția virulenței în agrosistemul 
pomicol: studiu de caz Venturia inaequalis la soiurile 
Vf de măr cultivate în România 
https://publications.icdp.ro/publicatii/lucrari%20201
7/II.4.%20Militaru.pdf 
3. Wang, X., Li, C., Liang, D., Zou, Y., Li, P., & Ma, F., 
2015. Phenolic compounds and antioxidant activity 
in red-fleshed apples. Journal of functional foods, 18, 
1086-1094.

  
Tabel 1. Caracteristice fizico-chimice ale fructelor la soiul  ‘Ariane’ 

Nr. 
crt. 

Determinări 2019 2020 2021 
Media 

experienței 

1 Greutatea fructelor(g) 151,4 125,2 136,5 137,7 

2 Calibru (mm) 76 79 68 74,33 

3 Fermitate (unități HPE) 74,6 79,4 78,23 77,4 

4 Substanță uscată solubilă (°Brix) 16,4 12,2 14,5 14,37 

5 pH - 3,6 3,8 3,7 
 

Tabel 2.  Analize chimice ale fructelor de măr din soiul 'Ariane’ după 5 luni de păstrare în depozitul frigorific 

Nr. 
crt. 

Soiul 
Apă  
(%) 

Substanță 
uscată 

totală (%) 

Aciditate 
totală 

titrabilă   
(% acid 
malic) 

Zahăr 
total (%) 

Vitamina 
C  

(mg / 
100g fruct 
proaspăt) 

Substanțe 
tanoide  

(%) 

Polifenoli 
totali  

(mg acid 
galic /kg 

fruct 
proaspăt) 

Antociani 
totali 

(cyanidin-3-
glucozid mg / 

kg fruct 
proaspăt) 

1 Ariane 84,12 15,88 0,61 12,01 9,68 0,142 2130,44 12,86 

2 Generos  87,84 12,16 0,32 10,01 7,04 0,095 2552,17 8,52 

3 Jonathan  85,64 14,36 0,48 13,05 6,16 0,133 3608,70 39,41 

Notă: Limite de variație  ale principalelor componente din mere: apa = 81–93%; aciditate totală = 0,17-1,35%; zaharuri totale  = 
7–15%; vitamina  C = 2–35 mg%; substanțe tanoide  = 0,04-0,30%; polifenoli totali = 1641,8 - 4727,8 mg acid galic /kg fruct 
proaspăt; antociani totali = 2,7-300,9 cyanidin-3-glucozid mg/kg fruct proaspăt 
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STUDIU PRIVIND PRODUCTIVITATEA ȘI CALITATEA FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE CIREȘ  
ALTOITE PE PORTALTOIUL  ′GISELA 5′ ÎN CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE  

DIN ZONA MĂRĂCINENI-ARGEȘ 
 

ACS, biolog Ivona Cristina Mazilu 

 
Introducere 
Datorită calităților organoleptice deosebite, 

proprietăților nutritive, curative și prezenței timpurii 
pe piață, cireșele reprezintă o cultură pomicolă de 
mare interes în întreaga lume. Abordarea recentă în 
sistemul de cultură al speciei cireș este axată pe 
livezile de mare densitate, cu portaltoi dwarf și forme 
de coroană adecvate spațiului limitat, cu coroane 
reduse (Usenik et al. 2006; Webster 1996; Lang 2005; 
Lauri, Claverie 2005). În astfel de livezi atenția se 
îndreaptă nu numai către soiurile de calitate 
deosebită, ci și către portaltoii de vigoare redusă, 
care fac posibilă cultivarea în spații protejate (prin 
reducerea taliei pomilor), cresc producția de fructe și 
pot permite cultivarea unor soiuri în condiții 
pedoclimatice improprii speciei. În plus, prin 
abilitatea de a devansa derularea etapelor 
fenologice, devin profitabili pentru cultivatorii 
soiurilor timpurii, prezentând însă dezavantajul că 
expun culturile (în special pe cele timpurii) riscului 
crescut de dăunare prin acțiunea înghețurilor târzii 
de primăvară. 

Dintre portaltoii dwarf, Gisela 5 este cunoscut 
prin faptul că reduce vigoarea cu până la 50% sau 
mai mult, în comparație cu Mazzard, imprimând însă 
soiului o vigoare superioară comparativ cu Gisela 3. 
Vigoarea mediu-scăzută a acestui portaltoi cuplată cu 
producția de fructe foarte ridicată, a provocat 
neajunsuri legate de dimensiunea fructelor și de 
calitate. Această problemă este accentuată atunci 
când portaltoiul Gisela 5 este altoit cu soiuri 
productive, autofertile, cum ar fi ′Lapins′ și 
′Sweetheart′.   

Succesul și chiar viabilitatea livezilor comerciale 
de cireș depind în mare măsură de preferințele 
consumatorilor, orientate către fructe de dimensiuni 
mari, cu gust dulce și aromat. Calitatea fructelor este 
dependentă în special de soi, deși poate fi influențată 
și de portaltoi (Scalzo și colab., 2005; Tavarini și 
colab., 2011) și de condițiile climatice. De exemplu, 
Gisela 5 produce pomi de talie mică, supraîncărcați 
cu fructe mici, dacă sunt plantați în climat cu 
temperaturi mai ridicate, uscat, cu irigare deficitară 
și soluri sărace (Australian Cherry Quality Guide, 

2004).  De asemenea, calitatea fructelor este strâns 
corelată cu gradul acestora de maturare. Procesul de 
maturare se realizează printr-o serie de modificări 
care au ca rezultat, printre altele, desăvârșirea 
proprietăților senzoriale, nutritive și funcționale ale 
cireșelor, indicând diferențe importante între soiuri 
(Girard și Koop, 1998; Goncalves și colab., 2004; Kim 
și colab., 2005; Usenik și colab., 2008). 

Bazat pe aceste observații, scopul acestui studiu 
este acela de a evalua productivitatea și calitatea 
fructelor a 12 soiuri de cireș, altoite pe portaltoiul 
Gisela 5, în condițiile pedoclimatice din zona 
Mărăcineni Argeș. 

Material și metodă 
Studiul s-a desfășurat în perioada 2019-2020, la 

ICDP Pitești-Mărăcineni Argeș. Coordonatele spațiale 
sunt: 44,89530 latitudine nordică, 24,86090 
longitudine estică și o altitudine de aprox. 290 m. 

Potrivit clasificării Köppen-Geiger, zona Pitești 
este caracterizată de un climat continental umed. 
Temperatura medie multianuală (1969-2020) a 
aerului, pentru anul agricol pentru care există date 
climatologice proprii (Fig. 1), a fost de 100C, iar suma 
precipitațiilor de 678 mm. Deficitul mediu de apă 
atinge valoarea de 30 mm, cu o valoare maximă în 
timpul verii de 152 mm și un exces de umiditate 
iarna de 119 mm. 

Experiența a fost amplasată în lotul demonstrativ 
de cireș, din cadrul Laboratorului de tehnologii 
pomicole și protecție fitosanitară și a cuprins 12 
soiuri (Tab. 1), altoite pe portaltoiul de vigoare 
mediu-redusă Gisela 5, plantate în primăvara anului 
2017 la distanța de 1,5 m între pomi pe rând și 4 m 
între rânduri. Forma de conducere a coroanei este 
fus zvelt.  

Solul pe care este amplasată experiența este 
caracterizat de o fertilitate naturală scăzută și de o 
reacție acidă  (pH=5,25 în primii 20 cm). Indicatorii 
agrochimici de fertilitate analizați la sol (înainte de 
fertilizare) arată o aprovizionare foarte scăzută cu 
macroelemente (conţinutul de azot total sub 0,1%, 
fosfor total sub formă de P2O5 sub 70 ppm, potasiu= 
130 ppm). Materia organică humificată are de 
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asemenea valori ale conținutului foarte mici (carbon 
organic=1,27%, humus=2,18%).  

Irigarea pomilor este asigurată printr-un sistem 
de tuburi cu picurătoare amplasat de-a lungul 
rândului de pomi, la distanța de 40 cm de la sol și 
este controlată de senzori de umiditate plasați în sol, 
la adâncimea de 20 și 40 cm. Fertilizarea este 
stabilită conform programului SMART FERTILIZER, iar 
soluțiile de fertilizanți sunt administrate prin 
fertirigare. 

Întreținerea solului se bazează pe menținerea 
solului ca ogor negru în lungul rândului de pomi, iar 
zonele dintre rânduri sunt înierbate. În aceste 
condiții, iarba cosită este lăsată pe intervale, ca 
îngrășământ verde. 

Pentru eșantionare au fost selectați un număr de 
minim 12 pomi din fiecare soi. Decizia de recoltare a 
fost ghidată vizual, în funcție de mărimea și colorația 
specifică a fructelor. La maturitatea de recoltare au 
fost selectate eșantioane a câte 30 de fructe pentru 
fiecare soi, care, ulterior, au fost analizate în 
laborator. S-au realizat determinări ale masei și 
fermității fiecărui fruct, iar pentru determinările 
conținutului de substanță uscată solubilă (SST) și al 
pH-ului sucului au fost analizate câte 10 fructe 
pentru fiecare soi. Masa și fermitatea au fost 
determinate cu ajutorul unei balanțe electronice 
KERN, cu două zecimale, respectiv cu penetrometrul 
non-distructiv QUALITEST HPE-II-FFF, echipat cu un 
cap de penetrare tip cilindru cu diametrul de  0,25 
cm. Conținutul total de substanță solubilă (exprimat 
ca °Brix) și pH-ul sucului au fost măsurate la câte 10 
fructe din eșantion, după determinările de masă și 
fermitate, cu ajutorul unui refractometru electronic 
portabil KERN și, respectiv, cu un pH metru Mini-Lab. 
Producția de fructe, exprimată în tone la hectar, a 
fost apreciată prin cântărirea fructelor recoltate de la 
câte trei grupuri de pomi, iar valorile medii obținute 
au fost  multiplicate cu densitatea pomilor. 

Datele obținute din măsurători au fost supuse 
analizei varianței (two way anova). Sursele de 
varianță au fost soiul și anul experimental. 
Diferențele datorate factorilor experimentali au fost 
evidențiate prin testul comparațiilor multiple 
Duncan, la un nivel de semnificație de 5%. Pentru 
aceasta s-a utilizat programul IBM SPSS 20. 
Prezentarea grafică a influenței factorilor 
experimentali asupra indicatorilor de calitate și 
asupra producției de fructe a fost realizată cu 
programul Microsoft Office Excel. 

 
 

 

Rezultate și discuții 
Cei doi ani pe parcursul cărora s-a derulat 

experimentul de față au fost caracterizați de condiții 
meteo improprii culturilor de cireș (Fig. 2). Astfel, în 
anul 2019, vântul puternic din perioada înfloririi (Fig. 
3) a influențat negativ polenizarea entomofilă. În 
plus, precipitațiile abundente din perioada de 
maturare și de recoltare a cireșelor au provocat 
apariția fenomenului de crăpare la majoritatea 
soiurilor, cel mai puțin afectate fiind fructele soiului 
′Regina′. Un comportament similar referitor la 
rezistența la crăpare a soiului ′Regina′ a fost 
menționat în studiul condus de Vercammen și colab. 
în 2017. Conform Pereira și colab. (2020), fructele 
mai mari, mai ferme, mai maturate și cu depunere 
slabă de ceară au fost mai sensibile la crăpare decât 
cele mai mici, moi, mai puțin maturate și cu un 
conținut sporit de ceară. În anul 2019, crăparea 
fructelor s-a produs de timpuriu, înainte de a ajunge 
la dimensiunile și colorarea specifică, astfel că, la 
recoltare, majoritatea erau depreciate (Fig. 4). În 
anul 2020 în condițiile în care lunile ianuarie, 
februarie și martie au avut temperaturi maxime 
ridicate (cu 5,70C peste normală luna februarie, 
ianuarie cu 4,40C și martie cu 3,30C peste normală), 
avansul fenologic a fost unul excepțional, 
sensibilitatea la înghețurile târzii a mugurilor de rod 
fiind foarte ridicată. Specia cireș era în stadiul de 
dezmugurire la mijlocul lunii martie (cu 2 săptămâni 
mai devreme decât media multianuală) și la 
începutul înfloririi pe 7 aprilie (cu o săptămâna mai 
devreme decât media multianuală a acestei 
fenofaze). Au fost înregistrate pagube mari la unele 
soiuri cu pornire mai timpurie în vegetație (Fig. 5):  
- sub 10% flori afectate la ′Hertford′ (cu cele mai 
reduse pagube); 

- 10-30% flori afectate la soiurile ′Merchant′, Lapins, 
′Areko′ și Sweeetheart; 

- 30-40% flori afectate LA ′Karina′, ′Penny′ și ′Regina′; 

- 60-70% pagube la Tamara, ′Burlat′ și ′Folfer′; 

- peste 90% flori afectate la Bellise, ′Fertard′, ′Kordia′ 
și ′Vanda′. 

Se apreciază că producția de fructe va fi 
diminuată semnificativ la soiurile cu un procent de 
flori afectate de peste 50%. 

Tabelul 2 prezintă descriptorii statistici ai 
tendinței centrale (media și mediana) precum și pe 
cei de distribuție a valorilor în jurul mediei (deviația 
standard, asimetria, boltirea, amplitudinea și valorile 
extreme) ale indicatorilor referitori la calitatea 
fructelor (masa fructului, fermitatea pulpei, pH-ul 
sucului, conținutul de substanță solubilă) și la 
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producția de fructe. În medie, pentru întregul 
experiment, masa fructului a fost 10,87 g, variind 
între extremele absolute 6,21 g, determinată la soiul 
′Regina′, și 17,38 g, la soiul ′Areko′. Fermitatea medie  
a pulpei fructului a fost 60,02 unități HPE Bareiss (cu 
un minim de 46,80, la ′Burlat′, și un maxim de 82,10 
unități HPE Bareiss, la ′Areko′), pH-ul sucului a variat 
de la 3,45 (′Folfer′) la 4,55 (′Burlat′), cu o medie de 
3,96, iar conținutul de substanță solubilă a atins 
minimul absolut la soiul ′Regina′ (11,95°Brix) și limita 
maximă la ′Vanda′ (19,8°Brix). Producția medie de 
cireșe, pentru pomii aflați în anii 3 și, respectiv, 4 de 
la plantare, a fost  de 2,44 t/ha, oscilând între 0,15 
t/ha (la soiul ′Fertard′) și 9,01 t/ha (la ′Regina′). 

Soiurile testate au prezentat diferențe în ceea ce 
privește masa medie a fructului, fermitatea, pH-ul 
sucului, conținutul total de substanță solubilă și 
producția de fructe. Așa cum este prezentat în 
tabelul 3, cu excepția influenței anului de studiu 
asupra masei fructului, factorii experimentali 
analizați și interacțiunea lor au avut un efect 
semnificativ asupra indicatorilor de calitate și asupra 
producției de fructe. 

După cum afirmă Usenik și Fajit (2017), masa 
fructelor poate fi influențată de variabilitatea 
producției, dar și de factorii climatici (de exemplu de 
temperaturile scăzute de după înflorirea deplină). De 
asemenea, conform altor studii (De Salvador și 
colab., 2005; Grzyb și colab., 1998; Sansavini și Lugli, 
1998), portaltoii de vigoare redusă imprimă soiurilor 
dimensiuni mai reduse ale fructelor. În studiul 
nostru, masa medie a fructului a variat sub influența 
soiului (fig. 7), între valoarea minimă, 9,37 g, la 
′Hertford′, și cea maximă, 13,50 g, la ′Areko′. 
Interacțiunea soi × an experimental (fig.7 și 8), a fost, 
de asemenea, semnificativă (p=0,000) și a avut ca 
rezultat o valoare minimă, de 8,71 g, la ′Hertford′ în 
2019, masa maximă fiind determinată, similar,  în 
anul 2019, la soiul ′Areko′. 

Rezultatele noastre sunt în acord cu datele din 
literatură (Vercammen și colab., 2017), în care se 
menționează că soiul ′Kordia′ a produs fructe cu 
masa 11,5-13,6 g, de 11,2-12,8 g ′Folfer′ (fructe mai 
mari decât în studiul nostru), soiul ′Penny′ a avut 
fructe cu masa de 11-12 g, 10,9-12,2 g la ′Hertford′, 
iar la soiul ′Areko′, 10,9-13,2 g. Usenik și Fajit (2017) 
menționează o stabilitate a masei fructului la soiul 
′Burlat′, care a oscilat în jurul valorii de 9 g. 

Un atribut important pentru calitatea cireșelor 
este fermitatea. Deși între soiuri există diferențe 
considerabile, se afirmă faptul că soiurile tardive 
sunt, în general, mai ferme decât cele timpurii 
(Christensen, 1995; Esti și colab., 2002). În studiul 

nostru, pe media anilor (fig. 9), soiul ′Fertard′ (soi 
tardiv) s-a remarcat prin fructe cu cea mai ridicată 
fermitate (65,20 unități HPE Bareiss), fără diferențe 
semnificative comparativ cu soiul mijlociu ′Hertford′ 
(63,88 unități HPE Bareiss). Cele mai puțin ferme 
fructe au fost recoltate de la soiul timpuriu ′Burlat′ 
(54,85 unități HPE Bareiss. Așa cum este prezentat în 
fig. 10, fermitatea medie a fructelor recoltate în anul 
2019 (61,50) a fost semnificativ superioară 
comparativ cu anul 2020 (59,11 unități HPE Bareiss). 
De asemenea, cea mai mare diferență dintre 
fermitățile fructelor a fost măsurată la soiul ′Areko′ 
(66,36 în 2019 comparativ cu 57,58 în 2020).  

Vercammen și colab. (2017) au comparat 
fermitatea fructelor (g mm-1) la 11 soiuri de cireș. 
Ordinea descrescătoare a fermității obținute în 
studiul lor pentru soiurile studiate de noi a fost: 
′Hertford′, ′Kordia′, ′Folfer′, ′Areko′, ′Penny′. 

În ceea ce privește pH-ul sucului fructelor, pe 
media celor doi ani (fig. 11), cea mai scăzută valoare 
medie au fost determinată la soiul ′Regina′ (3,81), 
pentru ca sucul fructelor recoltate de la soiul ′Burlat′ 
să aibă pH mediu maxim, respectiv 4,17. Efectul 
principal al anului de studiu (fig. 12) s-a concretizat în 
valori semnificativ superioare ale pH-ului sucului la 
fructele recoltate în anul 2019 (4,08, comparativ cu 
3,98 în 2020). Cea mai mare diferență dintre valorile 
determinate în cei doi ani, a fost la soiul ′Burlat′ (4,34 
în 2019 față de 3,66 în 2020).  

Conținutul total de substanță solubilă, sub 
influența factorului soi (fig. 13), a avut cea mai 
ridicată valoare la soiul ′Kordia′ (16,74°Brix), 
comparativ cu soiul ′Bellise′, la care s-a determinat 
cel mai redus nivel, 13,71°Brix. Efectul principal al 
anului de studiu a fost reflectat în conținutul 
semnificativ mai redus de substanță solubilă în anul 
2019 (14,98 °Brix, față de 15,95 °Brix în 2020). Cea 
mai importantă sporire a conținutului de substanță 
solubilă de la 2019 la 2020 a fost observată la soiul 
′Kordia′, de 3,02°Brix (fig. 14). 

La cireșe, spre deosebire de alte specii fructifere, 
maturarea fructelor se petrece concomitent cu 
sporirea acidității fructelor (Diaz-Mula și colab., 
2009), a conținutului de substanță solubilă și 
reducerea fermității pulpei. Datele privind calitatea 
fructelor determinate în anul de studiu 2019 (61,50 
unități HPE Bareiss, pH 4,08, 14,98°Brix), comparate 
cu valorile acelorași parametri, determinate în anul 
următor (59,11 unități HPE Bareiss, pH 3,89, 
15,95°Brix) pot fi explicate prin recoltarea mai 
timpurie a fructelor din cauza sezonului ploios, care a 
provocat deprecierea fructelor. În condiții de 
precipitații abundente, crăparea cireșelor este 
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consecința pătrunderii în fructe, prin procesul de 
osmoză, a unei cantități de apă, care se reflectă și în 
masa fructelor.  

Variabilitatea producției a fost datorată nu numai 
vârstei pomilor, temperaturilor scăzute din perioada 
polenizării (albinele nu zboară la temperaturi sub 
12⁰C, conform Güler și Dikmen, 2013), precipitațiilor 
din iunie-iulie 2019, ci și înghețului din martie 2020. 

Producția medie de fructe pe cei doi ani (fig. 15) a 
înregistrat valori superioare la soiul ′Regina′ (5,69 
t/ha), cel mai slab productiv fiind ′Bellise′ (0,79 t/ha). 
Comparând producțiile medii ale celor doi ani de 
studiu (fig. 16), cea a anului 2020 a fost semnificativ 
superioară, 2,99 t/ha, față de 1,89 t/ha anul anterior. 
Dacă se consideră doar producțiile anului 2019 (pomi 
în anul III de la plantare), se remarcă soiul mijlociu-
tardiv ′Penny′, ca fiind cel mai productiv (3,33 t/ha), 
cele mai reduse producții fiind obținute la soiurile 
cele mai timpurii, ′Burlat′. ′Merchant′ și Bellise. 
Creșterea producției de cireșe în anul 2020 este 
datorată în principal productivității sporite 
înregistrate la soiurile ′Regina′, ′Karina′, ′Areko′ (cu 
creșteri de 5,71, 5,41și, respectiv, 5,04 t/ha). Cea mai 
severă reducere în productivitate a fost observată la 
soiurile ′Vanda′, ′Fertard′ și ′Folfer′ (de 1,85, 1,84 și 
1,46 t/ha). 

Spre deosebire de studiul nostru, Kurlus și colab. 
(2020) afirmă că ′Regina′, deși soi tardiv, a fost 
afectat semnificativ de ger, iar Vercammen și colab. 
(2017) fac referire la tendința acestui soi de a lega 
slab. În plus, Vercammen și colab. (2017) au făcut 
observații similare referitoare la susceptibilitatea 
soiului ′Kordia′ la înghețurile din primăvară. Aceiași 
cercetători menționează soiul ′Karina′ ca fiind foarte 
productiv, fapt confirmat și de ocuparea locului doi 
ca productivitate în clasamentul nostru din 2020 (cu 
6,74 t/ha), dar și pe media celor doi ani de studiu 
(4,04 t/ha), după ′Regina′.  

Usenik și Fajt  (2017) au observat faptul că, în 
general, soiurile cel mai productive sunt cele mijlocii, 
afirmând că productivitatea soiurilor timpurii este 
redusă în unii ani din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile dinaintea sau din perioada maturării, iar 
soiurile tardive sunt susceptibile atacului de 
Drosophila suzukii. O tendință asemănătoare poate fi 
observată în anul 2019 al studiului nostru, deși în 
2020, alături de tardivul ′Fertard′, soiurile timpurii-
mijlocii au fost mai afectate.  

Concluzii 
Dintre soiurile de cireș studiate, soiul ′Areko′ 

(2019) a produs cele mai mari fructe. Prin fermitatea 
superioară a fructelor s-au remarcat soiurile 
′Hertford′ și ′Fertard′. ′Burlat′ a produs fructe cu cea 

mai ridicată valoare a pH-ului, cel mai scăzut pH fiind 
înregistrat la ′Regina′. ′Hertford′ și ′Kordia′ au avut un 
conținut superior de substanță solubilă. În anul 2019, 
cel mai productiv soi a fost ′Penny′, iar în 2020, 
precum și pe durata experimentului,  soiul ′Regina′.  

Prin prisma evenimentelor meteorologice din cei 
doi ani de studiu, cu repercusiuni asupra calității și 
producției de fructe, apare necesară continuarea 
cercetărilor privind performanța soiurilor, dar și 
analiza comportamentului celor 12 soiuri în relație cu 
alți portaltoi de vigoare mai mare sau mai redusă..  
 
Bibliografie 
1. Christensen, J. V. (1995). Evaluation of fruit 
characteristics of 20 sweet cherry cultivars. Fruit 
varieties journal (USA). 
2. De Salvador, F. R., Di Tommaso, G., Piccioni, C., & 
Bonofiglio, P. (2001). Performance of new and 
standard cherry rootstocks in different soils and 
climatic conditions. In IV International Cherry 
Symposium 667 (pp. 191-200). 
3. Díaz-Mula, H. M., Castillo, S., Martínez-Romero, D., 
Valero, D., Zapata, P. J., Guillén, F., & Serrano, M. 
(2009). Sensory, Nutritive and Functional Properties 
of Sweet Cherry as Affected by Cultivar and Ripening 
Stage. Food Science and Technology 
International, 15(6), 535–543 
4. Esti, M., Cinquanta, L., Sinesio, F., Moneta, E., & Di 
Matteo, M. (2002). Physicochemical and sensory fruit 
characteristics of two sweet cherry cultivars after 
cool storage. Food Chemistry, 76(4), 399-405. 
5. Girard, B., & Kopp, T. G. (1998). Physicochemical 
characteristics of selected sweet cherry 
cultivars. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 46(2), 471-476. 
6. Gonçalves, B., Landbo, A. K., Knudsen, D., Silva, A. 
P., Moutinho-Pereira, J., Rosa, E., & Meyer, A. S. 
(2004). Effect of ripeness and postharvest storage on 
the phenolic profiles of cherries (Prunus avium 
L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(3), 
523-530. 
7. Grzyb, Z. S., Sitarek, M., & Omiecinska, B. (1997). 
Growth and fruiting of five sweet cherry cultivars on 
dwarfing and vigorous rootstocks. In III International 
Cherry Symposium 468, pp. 333-338 
8. Güler, Y., & Dikmen, F. (2017). Potential bee 
pollinators of sweet cherry in inclement weather 
conditions. Journal of the Entomological Research 
Society, 19(1), 9-19. 
9. Kim, D. O., Heo, H. J., Kim, Y. J., Yang, H. S., & Lee, 
C. Y. (2005). Sweet and sour cherry phenolics and 
their protective effects on neuronal cells. Journal of 
agricultural and food chemistry, 53(26), 9921-9927. 

10



10. Kurlus, R., Rutkowski, K., & Łysiak, G. P. (2020). 
Improving of Cherry Fruit Quality and Bearing 
Regularity by Chemical Thinning with 
Fertilizer. Agronomy, 10(9), 1281 
11. Lang, G. A. (2005, June). Sweet cherry orchard 
management: from shifting paradigms to computer 
modeling. In V International Cherry Symposium 
795, pp. 597-604 
12. Lauri, P. E., & Claverie, J. (2005, June). Sweet 
cherry tree architecture, physiology and 
management: Towards an integrated view. In V 
International Cherry Symposium 795 , pp. 605-614 
13. Pereira, S., Silva, V., Bacelar, E., Guedes, F., Silva, 
A. P., Ribeiro, C., & Gonçalves, B. (2020). Cracking in 
sweet cherry cultivars Early Bigi and Lapins: 
Correlation with quality attributes. Plants, 9(11), 
1557. 
14. Sansavini, S., & Lugli, S. (1997, July). Performance 
of V-trained cherry orchard with new dwarf 
rootstocks. In III International Cherry Symposium 
468, pp. 265-278 
15. Scalzo, J., Politi, A., Pellegrini, N., Mezzetti, B., & 
Battino, M. (2005). Plant genotype affects total 
antioxidant capacity and phenolic contents in 
fruit. Nutrition, 21(2), pp. 207-213. 
16. Tavarini, S., Gil, M. I., Tomas‐Barberan, F. A., 
Buendia, B., Remorini, D., Massai, R. & Guidi, L. 
(2011). Effects of water stress and rootstocks on fruit 
phenolic composition and physical/chemical quality 
in Suncrest peach. Annals of Applied Biology, 158(2), 
226-233. 
17. Usenik, V., Fajt, N.,  Ătampar, F. (2006). Effects of 
rootstocks and training system on growth, precocity 
and productivity of sweet cherry. The Journal of 
Horticultural Science and Biotechnology, 81(1), 153-
157. 
18. Usenik, V., Solar, A., Meolic, D., & Stampar, F. 
(2008). Effects of summer pruning on vegetative 
growth, fruit quality and carbohydrates of '′Regina′' 
and '′Kordia′' sweet cherry trees on'Gisela 
5'. European Journal of Horticultural Science, 73(2), 
62. 
19. Vercammen, J., Gomand, A., Claes, N., & 
Bylemans, D. (2017, June). Testing of sweet cherry 
cultivars in Belgium. In VIII International Cherry 
Symposium 1235 (pp. 271-278). 
20. Webster, A. D., Atkinson, C. J., Vaughan, S. J., & 
Lucas, A. S. (1996, July). Controlling the shoot growth 
and cropping of sweet cherry trees using root 
pruning or root restriction techniques. In VI 
International Symposium on Integrated Canopy, 
Rootstock, Environmental Physiology in Orchard 
Systems 451 (pp. 643-652). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Datele climatologice privind temperatura  medie multianuală, suma precipitațiilor și deficitul de apă 
pentru o perioadă de 52 de ani (1969-2020) 

Tabelul 1. Amplasarea soiurilor studiate în cadrul lotului demonstrativ (soiurile studiate sunt marcate în tabel cu 
fond verde; nuanțele de verde, de la intens la pal, indică ordinea cronologică a maturării fructelor) 

  Vest   

Sud 

Portaltoiul Soiul 

 
Nord 

 

Gisela 3 ′Regina′ 
Gisela 3 ′Kordia′ 
Gisela 12 ′Regina′ ′Sweetheart′ ′Lapins′ 
Weigi 2 ′Tamara′ ′Regina′ ′Karina′ ′Kordia′ 
Gisela 5 ′Fertard′ ′Penny′ 
Gisela 6 ′Sweetheart′ ′Lapins′ 
Gisela 5 ′Regina′ ′Kordia′ ′Karina′ 
Gisela 5 ′Areko′ ′Hertford′ ′Folfer′ ′Vanda′ 
Gisela 5 ′Bellise′ ′Merchant′ ′Burlat′ 

  Est   

 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Parametrii meteorologici care au caracterizat perioadele 1 ianuarie-31 iulie în cei doi ani de studiu  - 2019 
și 2020 (pe fond verde sunt marcate valorile parametrilor care au depășit valorile normale și care au afectat 

calitatea și productivitatea la specia cireș în zona Mărăcineni, Argeș) 

I II III IV V VI

1,5 3,7 2,8 0,5 -0,3 0,7

4,4 5,7 3,3 2,5 0,2 0,9

-0,3 1,9 1,9 -2,3 -0,9 0,7

-4,4 -2,1 -2,2 -3,7 -3,6 -3,7

14,2 14,9 13,7 2,1 4,8 0,8

4,7 3,7 1,4 4,8 1,1 0,2

62,0 28,6 11,2 102,4 -2,1 -10,0

-17,6 -15,4 -8,6 -21,1 -7,6 -1,6

-31,3 -10,9 -7,2 -34,2 22,0 65,6

-1,5 5,2 6,4 17,0 1,8 -0,1

29,8 16,1 13,6 51,2 -20,2 -65,8

I II III IV V VI

Valorile principalilor parametri meteorologici medii ai intervalului                                          

1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020, comparaţi cu normala (1969 - 2018)

Durata de strălucire a soarelui 

(suma  lunară, ore) 

Umiditatea relativă a aerului (%)

Precipitaţii atmosferice          

(suma lunară, mm)

ETo Penman-Monteith           (suma 
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Deficit pluviometric                  
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°C

Media lunară
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Maxima zilnică absolută

Minima zilnică absolută

Amplitudinea termică 

medie zilnică

I II III IV V VI VII

0,0 2,2 3,0 0,4 0,3 2,4 0,5

-0,6 4,0 4,8 -0,2 -0,2 2,9 0,7

0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 2,7 0,0

-9,0 -2,2 -1,9 -2,7 -5,5 -4,3 -3,9

10,9 9,3 15,4 5,9 2,9 7,7 2,4

-0,5 3,6 4,6 -0,5 -0,4 0,2 0,7

-9,4 41,8 64,4 -30,6 -25,9 -2,8 4,8

-4,6 -8,5 -14,7 -4,4 -2,0 0,6 -4,2

53,4 -6,4 -16,4 -20,8 -36,1 99,8 11,7

-1,0 1,3 10,2 0,5 -0,5 6,3 -0,1

-54,4 7,7 26,7 21,3 35,5 -93,4 -11,8

I II III IV V VI VII

Valorile principalilor parametri meteorologici medii ai intervalului                                          

1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2019, comparaţi cu normala (1969 - 2018)
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Fig. 3. Viteza vântului în perioada 1 martie-31 iulie 2019 (Mărăcineni, Argeș) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Dinamica precipitațiilor și a temperaturilor la 2m de la sol, fără scut de radiație, din perioada de înflorire la 
specia cireș (Mărăcineni-Argeș 2019) 

 

 

 

 
         Cireșe în timpul maturării 

 

 
Cireșe crăpate în momentul 

recoltării 

 
Cireșe crăpate, recoltate 

Fig. 5. Cireșe afectate de precipitațiile din perioada iunie-iulie 2019  
(lotul demonstrativ ICDP Pitești - Holland Fruit House) 
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Fig. 6. Muguri de rod de cireș afectați de înghețurile târzii din zilele de 16 și 17 martie 2020 
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Tabelul 2. Descriptorii statistici pentru indicatorii de calitate și producția de fructe la soiurile de cireș altoite pe 
portaltoiul Gisela 5 (Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

  Masa medie 
a unui fruct 

(g) 

Fermitatea pulpei 
fructului (unități 

HPR Bareiss) 

pH-ul 
sucului 

Substanța 
solubilă 

totală (grade 
Brix) 

Producția de 
fructe (t/ha) 

Media  10,87 60,02 3,96 15,60 2,44 

Mediana 10,82 59,80 3,90 15,53 2,02 

Deviația standard 1,70 5,69 0,22 1,57 2,09 

Asimetria 0,23 0,45 0,21 0,39 1,51 

Eroarea standard a asimetriei 0,08 0,08 0,12 0,12 0,28 

Boltirea 0,21 0,03 -0,41 -0,44 1,90 

Eroarea standard a boltirii 0,16 0,17 0,23 0,23 0,56 

Amplitudinea 11,17 35,30 1,10 7,85 8,86 

Minimum 6,21 46,80 3,45 11,95 0,15 

Maximum 17,38 82,10 4,55 19,80 9,01 

 

Tabelul 3. Semnificația influenței soiului, a anului de studiu și a efectului combinat soi × an de studiu asupra  
indicatorilor de calitate și asupra producției de fructe la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 
n.s. = nesemnificativ; * = semnificativ la p ≤ 0.05, ** = semnificativ la p ≤ 0.01 și *** = semnificativ la p ≤ 0.00. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Efectul soiului asupra masei fructului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5  

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

Factorul 
experimental 

 Masa 
fructului   

 Fermitatea 
pulpei 

fructului         

pH-ul 
sucului             

Conținutul 
total de 

substanță 
solubilă 

 
Producția de 

fructe 
 

soi semnificație *** *** *** *** *** 

an experimental semnificație Ns. *** *** *** *** 

soi x an 
experimental 

semnificație *** *** *** *** *** 

2019 2020 Efectul soiului

BURLAT 10,13 9,72 9,96

MERCHANT 9,07 10,24 9,54

BELLISE 12,12 11,45 11,85

FOLFER 10,86 10,87 10,87

VANDA 11,03 10,74 10,83

HERTFORD 8,71 10,54 9,37

KORDIA 11,72 11,61 11,68

AREKO 14,03 13,16 13,50

KARINA 9,64 9,58 9,61

PENNY 11,19 11,51 11,40

REGINA 10,14 10,37 10,35

FERTARD 12,09 11,83 11,96
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Fig. 8. Efectul anului de studiu asupra masei fructului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 

 

Fig. 9.  Efectul soiului asupra fermității pulpei fructului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 
(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 

 
Fig. 10. Efectul anului de studiu asupra fermității pulpei fructului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 
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studiu
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Fig. 11. Efectul soiului asupra pH-ului sucului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5  

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 

Fig. 12. Efectul anului de studiu asupra pH-ului sucului la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 
(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Efectul soiului asupra conținutului total de substanță solubilă la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul 
Gisela 5 (Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 
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anul 2020 3,66 3,65 3,68 3,83 4,08 4,06 4,09 4,05 4,09 3,88 3,83 3,95 3,89
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Fig. 14. Efectul anului de studiu asupra conținutului total de substanță solubilă la soiurile de cireș altoite pe 
portaltoiul Gisela 5 (Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Efectul soiului asupra producției de fructe la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5  

(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 

 

Fig. 16. Efectul anului de studiu asupra producției de fructe la soiurile de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 5 
(Mărăcineni, Argeș, 2019-2020) 
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TĂIERILE LA AFINUL CU TUFĂ ÎNALTĂ (VACCINUM CORYMBOSUM L.) 
 
 

CS, ing. Chivu Mihai  
  

Introducere 
Dintre toate speciile de afin existente şi 

observate în flora spontană a SUA, afinul cu tufă 
înaltă (Vaccinium corymbosum) a atras atenţia ca 
fiind cel mai potrivit pentru introducerea în cultură, 
reprezentând cel mai bun compromis între vigoare, 
productivitate şi calitatea fructelor.  

În 1908, Frederick Coville selecta din flora 
spontană câteva exemplare de afin, stabilea 
cerinţele fundamentale ale afinului faţă de reacţia şi 
textura solului şi necesarul ridicat de ore de frig din 
perioada de repaus şi realiza primele lucrări de 
ameliorare la această specie. 

Ajuns destul de devreme în Europa (primele 
plante au ajuns în Olanda şi Polonia în 1923-1924), 
afinului nu a fost considerat de la început ca având 
potenţial comercial, mai ales datorită neînţelegerii 
pe deplin a cerinţelor deosebite ale acestuia faţă de 
factorii de vegetaţie. Dar odată înţelese aceste 
aspecte şi promovat în circuitul comercial, afinul (ale 
cărei fructe sunt considerate pe bună dreptate un 
superaliment) a avut o ascensiune uimitoare 
ajungând să fie cultivat (odată cu obţinerea, prin 
hibridări cu specii de afin originare din sudul SUA,de 
soiuri cu cerinţe reduse faţă de frig),în afara arealului 
său iniţial de cultură, în condiţii climatice dintre cele 
mai diverse din America de Nord şi de Sud, Europa, 
Africa, Asia şi Oceania (în această lucrare vom trata 
doar aspecte legate de tăierile la afinul cu tufă înaltă 
adaptat climatului temperat, caracteristic ţării 
noastre). 

Prima plantaţie de afin din România a fost 
înfiinţată la Staţiunea de Cercetări de la Bilceşti în 
1968 (Asanică A. et al., 2016), iar primele rezultate 
ale cercetării concomitent cu înfiinţarea de noi 
plantaţii au arătat destul de clar că afinul cu tufă 
înaltă poate fi considerată o cultură potrivită şi de 
viitor pentru producţie în România. 

Material şi metodă 
Tăierile nu sunt pe deplin înţelese, iar principiile 

fundamentale ale acesteia nu sunt puse în practică 
uneori nici de producători din ţări cu tradiţie în 
cultura afinului. Sub pretextul unor recolte mari 
intervenţiile asupra părţilor componente ale plantei 
sunt de obicei limitate la tăieri de întreţinere a tufei 
evitându-se pe cât posibil tăierile de normare a 
rodului. 

Prezentul material îşi propune să adune succint 
cele mai edificatoare date obţinute în urma 
cercetărilor ştiinţifice legate de tăieri la afinul cu tufă 
înaltă, să prezinte etape şi metode de intervenţie 
asupra elementelor tufei, precum şi să familiarizeze 
cititorul cu noile tendinţe în ceea ce priveşte 
modificarea formei naturale de creştere a plantei în 
vederea capacitării potenţialului productiv al speciei. 

Rezultate şi discuţii 
Productivitatea la afinul cu tufă înaltă este 

rezultatul unei interacţiuni complexe între mai multe 
componente diferite, ce se referă printre altele la 
numărul de tulpini pe tufă, numărul de muguri de 
rod pe tulpină şi greutatea fructelor. Acest aspect 
este evident şi pentru o parte din producătorii de 
afin când îşi argumentează decizia de a interveni 
minim în structura tufei. Mai mult, Siefker şi Hancock 
(1987) studiind variaţia acestor componente de 
productivitate la nouă soiuri de afin nord american, 
au descoperit că numărul de pe tulpini/tufă şi 
numărul de fructe/tulpină erau în general 
determinanţi mai puternici ai producţiei decât 
componentul de greutate a boabelor. Cu toate 
acestea relaţia puternic negativă între numărul 
fructelor şi greutatea acestora, ar putea compensa 
parţial pierderile de randament datorate numărului 
redus de boabe. Aceasta componentă au numit-o 
„componentă de compensare”, mărimea boabelor 
având o relaţie directă cu intensitatea tăierii. 

Mainland (1989) a arătat că afinul produce de 
câteva ori mai mare numărul de flori suficient pentru 
o recoltă bogată, iar eliminarea prin tăiere a unora 
dintre acestea poate creşte calitatea legării fructelor 
la florile rămase şi grăbi maturarea fructelor 

Deşi prin tăieri se reduce volumul plantelor şi 
mărimea recoltei în sezonul următor, dacă se 
efectuează corespunzător, efectele globale ale tăierii 
sunt fructe mai mari, maturare mai timpurie şi 
stabilitate mai mare a producţiei. Tăierile de reglare 
a încărcăturii de rod a culturii poate prelungi în cele 
din urmă durata de viaţă a tufei şi poate creşte 
numărul de recolte productive. Tăierea regulată 
permite luminii să pătrundă mai adânc în interiorul 
coroanei şi să stimuleze formarea mai multor muguri 
de rod (Yáñez şi colab., 2009). 

Prin tăieri se reduc, de asemenea, condiţiile 
favorabile dezvoltării bolii prin creşterea circulaţiei 
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aerului, îndepărtarea tulpinilor bolnave şi asigurarea 
condiţiilor pentru o eficienţă ridicată a tratamentelor 
fitosanitare. La fel ca la pomi, tăierile la afinul cu tufă 
înaltă se fac diferenţiat pe cele 3 perioade de vârstă: 
tinereţe, maturitate şi declin. 

Momentul optim pentru tăiere este în perioada 
de repaus, până la începutul primăverii, după ce  
posibilitatea unor geruri târzii a trecut şi înainte de 
pornirea în vegetaţie. În acest moment, este uşor să 
evaluezi dacă există leziuni provocate de 
temperaturile scăzute din timpul iernii, dar şi 
numărul de muguri de rod. Ramurile moarte, rănite 
şi bolnave pot fii îndepărtate pe tot parcursul 
sezonului. Uneori se preferă executarea acestor 
lucrări în toamnă, după recoltarea fructelor, 
deoarece frunzele de pe lemnul slab se colorează 
primele, iar tulpinile sunt uşor identificate şi 
îndepărtate. Această decizie are ca efect întârzierea 
înfloririi şi reducerea potenţialului de adaptare la  
frig a mugurilor de rod şi vegetativi.  

Tăierea foarte devreme, la sfârşitul verii, înainte 
de intrarea în repaus vegetativ, poate stimula 
creşterea, dar există posibilitatea ca noile creşteri să 
nu îşi matureze lemnul până la venirea iernii, iar în 
zonele cu ierni geroase şi zăpadă puţină, daunele pot 
fi severe. Totodată aceasta interferează cu formarea 
mugurilor de rod prin micşorarea suprafeţei foliare şi 
scăderea aportului de carbohidraţi. 

Tăierile de formare 
Afinul cu tufă înaltă are nevoie de 6 până la 8 ani 

pentru a ajunge la maturitate deplină. Astfel, se 
recomandă în general, ca cultivatorii să păstreze 
doar aproximativ două dintre noile tulpini produse în 
fiecare an, astfel încât atunci când tufa ajunge la 
maturitate să aibă 10 până la 20 de tulpini de vârste 
diferite. 

Producerea de fructe la plantele tinere trebuie 
redusă pentru a încuraja creşterea vegetativă 
(inclusiv creşterea rădăcinilor). Se recomandă ca 
mugurii de rod să fie îndepărtaţi, fie prin rupere cu 
mâna fie tăind vârful lăstarilor. În cel de al doilea şi al 
treilea an tulpinile sunt, de asemenea, împiedicate 
să producă mai mult de două inflorescenţe, deşi 
această practică depinde de vigoarea plantelor. 
Eliminarea sau reducerea producţiei de fructe la 
plantele tinere permite dezvoltarea unei suprafeţe 
portante mature cât mai repede posibil. În plus, 
deoarece rădăcinile au cea mai mică prioritate în 
alocarea glucidelor de către plantă, îndepărtarea 
fructelor în primele sezoane ale plantei permite 
dezvoltarea adecvată a acestui organ subteran. 

 
 

Tăierile de întreţinere şi fructificare 
Dacă tufele au fost gestionate corect în primii 6-8 

ani, rezultatul este o tufă cu un număr echilibrat de 
tulpini mature şi tinere. S-a stabilit că tufele cu cel 
mai mare randament ar trebui să aibă aproximativ 
15-20% tulpini tinere (0-2 ani, < 2,5 cm diametru), 
15-20% tulpini mature(3-5 ani, > 3,5 cm) şi 50–70% 
tulpini de vârstă mijlocie.  

În continuare, lucrările de întreţinere presupun 
îndepărtarea tuturor tulpinilor bolnave, uscate şi 
rănite, a celor îmbătrânite şi neproductive de la 
nivelul solului, precum şi a ramurilor foarte subţiri 
sau foarte viguroase de la exteriorul tufei. Lipsa 
noilor creşteri reprezintă un indiciu destul de bun că 
tufa este supraaglomerată cu tulpini îmbătrânite, în 
acest sens Siefker şi Hancock (1987) au arătat că, 
dacă tufa este la maturitate deplină, se pot elimina 
până la 40% din cele mai viguroase tulpini fără ca 
producţia să fie redusă substanţial, dar eliminarea a 
mai mult de 20% din tulpinile de vigoare medie 
poate afecta negativ producţia de fructe.   

De asemenea, se vor elimina tulpinile de vigoare 
mică de la baza tufei, acestea fiind şi printre cele mai 
dispuse îngheţurilor din timpul iernii sau bolilor 
provocate de ciuperci. 

Degajarea interiorului tufei are efecte bune şi 
asupra producţiei în condiţiile în care s-a constatat 
că tulpinile situate la exteriorul  tufei (25 cm) au 
producţii mai mari cu 67-69% decât cele situate la 
interior. 

Tăierile de regenerare 
Dacă nu se doreşte o schimbare a sortimentului 

din plantaţie sau dacă tufele sunt bolnave şi 
trebuiesc îndepărtate, acestea pot fi întinerite şi 
readuse în producţie prin tăierea la sol, cât mai 
aproape de colet (Howell şi colab., 1975). Primul 
sezon de vegetaţie după tăiere nu va exista 
producţie, dar producţia înregistrată în vara 
următoare ar trebui să fie substanţială pentru ca 
începând din anul al III-lea  producţia să revină la 
normal. Gestionarea elementelor componente ale 
tufei trebuie să se facă cu atenţie, deoarece în urma 
unei astfel de acţiuni toate tulpinile rezultate vor fii 
de aceeaşi vârstă, ceea ce nu este de dorit. 

O metodă alternativă este eliminarea a jumătate 
din numărul de tulpini ai tufei în primul an, 
permiţând celeilalte jumătăţi să dea roade. În anul 
următor este redusă jumătatea netăiată anterior. 
Această procedură va întineri complet tufa în doi ani, 
oferind în acelaşi timp o recoltă parţială în fiecare an. 

O strategie care a fost utilizată este de a elimina 
toate tulpinile, cu excepţia celor mai productive. 
Acest lucru bineînţeles că reduce drastic producţia.  
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Totuşi în anul următor vom avea un număr mare de 
tulpini noi, care gestionate corect vor duce la 
obţinerea unui raport eficient tulpini tinere şi 
bătrâne.  

Sisteme inovative de conducere a afinului 
Încurajaţi de rezultatele recente obţinute în 

cadrul unor instituţii prestigioase de cercetate, o 
echipă de la USAMV Bucureşti sub îndrumarea dlui. 
profesor Adrian Asănică, în cadrul Proiectului 
Innoberry, au experimentat o serie de forme 
inovative de conducere pe verticală la mai multe 
specii de arbuşti, printre care şi la afin. La cele două 
soiuri luate în studiu (‘Coville’ şi ‘Bluray’), cultivate în 
containere de 50 litri, conduse iniţial sub formă de 
tufă, au fost aplicate tăieri de formare şi încadrare în 
una din cele 3 forme de conducere verticală: Ax, Bi-
baum şi Trident. Concluziile au fost că la acest tip de 
conducere se realizează o valorificare superioară a 
luminii şi o creştere a eficienţei lucrărilor şi 
operaţiilor tehnologice.  

În ceea ce priveşte specificitatea tăierile între 
diferitele forme de coroană, acestea sunt redate în 
Tabelul 1. 

Concluzii 
Tăierea este o investiţie în productivitatea pe 

termen lung a plantaţiei de afin.  
Tăierea anuală regulată va asigura o producţie 

stabilă de la an la an servind drept instrument util 
pentru gestionarea eficientă  bolilor şi dăunătorilor, 
a volumului şi calităţii producţiei. 
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Tabelul 1. Particularităţile tăierilor de producţie la cele două variante de conducere (după Asănică A.) 
 

Sistem de conducere tufă Sistem de conducere pe verticală 

Suprimarea tulpinilor uscate şi a celor epuizate şi 
îmbătrânite de la colet 

Tăiere la cep a creşterilor anuale ce au fructificat în anul 
precedent 

Păstrarea a 5-7 tulpini viguroase multianuale garnisite 
cu ramuri de rod, asigurând echilibrul distribuţiei 
acestora la nivelul tufei 

Reţinerea ramificaţiilor laterale de vigoare redusă 
pentru fructificare în anul curent 

Scurtarea tulpinilor degarnisite sau de vigoare slabă la 
cep pentru stimularea apariţiei de noi creşteri de 
înlocuire 

Tăierea în cepi scurţi a creşterilor viguroase cu poziţie 
verticală apărute pe cordon 

Tăieri de reducţie şi cizelare a semischeletului subţire şi 
ramificat format pe tulpini pentru obţinerea unor fructe 
de calitate pe ramurile anuale 

Îndepărtarea lăstarilor porniţi de la colet, cu excepţia 
unuia singur care se păstrează ca soluţie de înlocuire în 
cazul pierderii unui cordon vertical 

Tăieri de transfer pe creşteri cu poziţie dresată a 
ramurilor, în cazul tulpinilor aplecate sub greutatea 
rodului din anul anterior 

Eliberarea de creşteri şi ramificaţii apărute la baza 
cordoanelor de 20-25 cm de la sol 

Tăieri de reducţie şi simplificare a creşterilor din 
interiorul tufei, pentru o mai bună aerisire şi pătrundere 
a luminii în interiorul acesteia 

Îndepărtarea creşterilor slabe fără potenţial de rodire, 
formate pe cordon, pentru stimularea celor reţinute 
anterior şi dispunerea spaţială echilibrată a 
ramificaţiilor şi cepilor în lungul cordoanelor 

 
 

21



PORTALTOAIE PENTRU PIERSIC ȘI CAIS UTILIZATE LA SCDP CONSTANȚA 

 

ACS, ing. Andreea Anamaria BALCAN 

 

 

În pepiniera SCDP Constanța, pentru altoirea 
soiurilor de piersic și cais sunt utilizați portaltoi 
generativi, ce au fost selectați de pe dealurile de cretă 
de la Murfatlar (Rapoarte ale Stațiunii din anul 1979). 
Aceștia s-au dovedit a fi adaptați tipurilor de sol 
întâlnite în Dobrogea, imprimând pomilor altoiți pe 
aceștia longevitate, rezistență la secetă și la calcar. 

În Dobrogea, predomină solurile formate pe 
depozite de loess, care au transmis însușiri fizice 
favorabile solurilor de tip cernoziom sau asemănătoare 
acestora. Aceste soluri sunt în marea lor majoritate 
favorabile cultivării pomilor fructiferi, îndeosebi pentru 
piersic (inclusiv nectarin), cais și migdal (Cristian 
Păltineanu, ș.a., 2015). 
 Portaltoi generativi  

T 16 [Prunus persica (L.) Batsch] este un portaltoi 
generativ pentru piersic obținut la SCDP Constanța, 
omologat în anul 1982 (Fig. 1). Pomul are vigoare mare, 
și  portul erect. Are coroana globuloasă cu ramuri 
mixte de grosime medie (4,9 mm), cu internodii mijlocii 
(2,8 cm) și o mare densitate de muguri floriferi. 
Prezintă un grad ridicat de autofertilitate, putând fi 
înființate plantații de seminceri ce nu necesită și 
polenizatori pentru fecundarea florilor. Înflorirea este 
târzie (12-30 aprilie), are o durată medie de 20 de zile; 
floarea rozacee. Este rezistent la principalele micoze 
(Taphrina deformans, Sphaerotheca pannosa var. 
persicae și Cytospora cincta).                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. T 16 
 
Tomis 1 [Prunus persica (L.) Batsch] este portaltoi 

generativ pentru piersic obţinut prin selecţie în anul 
1979, omologat în anul 1997 la SCDP Constanța (Fig. 2). 

Pomul este de vigoare mijlocie. Este rezistent la ger, 
secetă și la Taphrina deformans și Sphaerotheca 
pannosa var. persicae. Sistemul radicular al puieților 
este bine dezvoltat, ceea ce asigură un bun ancoraj în 
sol și nu drajonează în livadă. Induce soiurilor altoite 
vigoare mare, precocitate de rodire, o bună 
productivitate şi calitate fructelor.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Fig. 2. Tomis 1 

 

Constanța 14 (Prunus armeniaca L.) este portaltoi 
generativ pentru cais obţinut prin selecţie în anul 1979, 
omologat în anul 1997 la SCDP Constanța (Fig. 3). 

Pomul este de vigoare mijlocie. Este rezistent la 
temperaturile scăzute și la secetă. Rezistența la boli 
este bună în condiții de aplicare a tratamentelor 
fitosanitare. Sistemul radicular al puieților este bine 
dezvoltat. Compatibilitatea este bună cu toate soiurile 
de cais. Induce soiurilor altoite o vigoare mare, 
precocitate de rodire, o bună productivitate și calitate 
a fructelor și nu drajonează în livadă. 
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                  Fig. 3. Constanța 14 
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Constanța 16 (Prunus armeniaca L.) este portaltoi 
generativ pentru cais obţinut prin selecţie în anul 1979, 
omologat în anul 1997 la SCDP Constanța, dintr-o 
populație locală de zarzăr din Dobrogea (Fig. 4). 

Pomul este de vigoare mijlocie. Este un port deschis 
cu muguri floriferi distribuiți pe buchete de mai și pe 
rânduri de un an groase (5,2 mm), cu lăstari anticipați 
puțin numeroși. Perioada de înflorire este târzie (7.IV – 
4.V) având o durată de 9 zile. Rezistența la boli este 
bună în condiții de aplicare a tratamentelor 
fitosanitare. Este liber de principalele boli virotice. Intră 
pe rod în anul V de la plantare, are o productivitate 
buna iar epoca de maturare este târzie (25 – 30 iulie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Fig. 4. Constanța 16 

 
Portaltoi vegetativi 
Adaptabil, portaltoi vegetativ pentru piersic, a fost 

omologat în anul 2000 la ICDP Pitești, Mărăcineni.  Se 
înmulțește foarte ușor atât prin butași verzi (80 – 85 
%), cât și prin butași lemnificați (chiar plantați direct în 
câmp toamna). În pepinieră este compatibil cu soiurile 
de piersic, dar și cu cele de nectarin. În livadă imprimă 
vigoare mijlocie și o longevitate apreciabilă. Este foarte 
rezistent la bolile foliare, dar sistemul radicular poate fi 
atacat dacă solurile sunt infectate cu germeni ai 
bacteriei (Agrobacterium tumefaciens). Fiind foarte 
rezistente la excesul temporar de umiditate și soluri 
reci permite extinderea plantațiilor de piersic, cu 
rezultate bune, în astfel de zone. Calitatea înrădăcinării 
este excelentă, cu un sistem radicular fascicular, 
extrem de bogat și puternic. Imprimă o vigoare medie 
soiurilor de piersic și o durată de viață mai lungă decât 
alți portaltoi (Crăișor Mazilu, ș.a., 2014). Portaltoiul 
este rezistent la Plum-pox (PPV). 

GF 677 – portaltoi vegetativ pentru piersic (Fig. 5). 
Este mai viguros cu 10-15% decât portaltoiul franc. Este 
adaptat pentru solurile secetoase și mai puțin fertile, 
permeabile și cu un conținut de calcar de până la 10%. 
Este rezistent la Fusarium și Coryneum. Manifestă o 
sensibilitate medie la asfixiere pe teritoriile umede, la 
Verticilium și Phytophtora și o sensibilitate mare la 
Stereum, putregaiul rădăcinii și trunchiului, dar și la 
cancerul bacterian. 
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Fig. 5. GF 677 

 
Mirobolan 29 C – portaltoi vegetativ pentru cais 

(Fig. 6). Este un portaltoi de vigoare mijlocie, formează 
pomi viguroși, dă rezultate foarte bune pe soluri 
umede și are rezistență bună pe soluri calcaroase. Este 
adaptat diferitelor tipuri de sol. Sistemul radicular este 
mediu dezvoltat. Se recomandă pentru densități mari 
de plantare (3x4 m sau 5x4 m). Prezintă rezistență 
medie la Verticilium și la cancerul bacterian.  
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Fig. 6. Mirobolon 29C 
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Mere albastre? De ce nu? 
 

ACS, ing. Mareși Eugenia 
 

Informațiile sunt preluate din revista The oficial Interpoma Magazine, vol. 01/2020 
 
Expertul în ameliorare din Noua Zeelandă, Richard Volz, lucrează pentru 
crearea de noi soiuri de măr și păr.  

 
 
 

 
01. Ați creat un soi de măr care se pretează pentru 
zonele cu climat  cald. Selecția ,,HOT84A1’’ este 
pretabilă pentru cultura mărului în zonele cu climat 
cald și secetos? 
Adaptarea la schimbările climatice este un obiectiv 
important în ameliorarea mărului. Zonele cu climat 
rece în trecut sunt  astăzi zone călduroase, fapt care 
aduce o serie de probleme în cultura mărului, ca de 
exemplu colorarea epidermei fructelor. Ca 
amelioratori, în strategia de selecție, noi trebuie să 
ținem cont întotdeauna de încălzirea globală, alături 
de alți numeroși factori. Menținerea echilibrului 
între procesele de creștere și fructificare, corelate cu 
modificările mediul înconjurător a fost și va fi 
întotdeauna  cea mai mare provocare a noastră. 

 
 
 

02. Ce gust are selecția ,,HOT84A1’’? 
Crocant și suculent. Dulce, cu note subtile de miere. 
Pulpa nu este tare, ceea ce îl face să fie un măr ușor 
de mâncat. 
03. Privind în viitor,  spre anul 2050, ce fel de mere 
vom mânca? 
Acest lucru depinde foarte mult de consumatori, 
dacă și în ce măsură piața mondială va accepta 
merele modificate genetic. Modificarea genelor are 
potențialul de a schimba radical aspectul și gustul 
mărului, ceea ce prin metoda convențională de 
ameliorare este dificil de realizat. Nu este deloc greu 
de  imaginat că vom mânca mere albastre până în 
2050. De ce nu? Pe de altă parte, consider că 
ameliorarea clasică va rămâne în continuare 
principala cale de creare de soiuri noi. 
04. Care este cea mai interesantă parte a muncii 
tale? 
Îmi place foarte mult să lucrez în echipă,  alături de 
mulți colegi cercetători. Pentru amelioratori nu este 
nimic mai palpitant decât găsirea unui nou soi cu 
potențial. 
05. Câte mere gustați în fiecare zi? 
Acest lucru variază și depinde foarte mult de 
perioada anului. De exemplu, în perioada de 
evaluare a calității după depozitare, evaluez cu 
ușurință până la 50 selecții pe zi. 
 
Richard Volz  este șeful echipei științifice al Pip & Summerfruit  
Echipa de ameliorare la Plant & Food Research (PFR),  Hawke's 
Bay Research Center din Havelock North, Noua Zeelandă. 
Este ameliorator la măr și păr de 20 de ani și conduce programele 
PFR de ameliorare a sămânțoaselor în Noua Zeelandă și Hot 
Climate Program din Spania.     
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102 ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIRCEA BOTEZ 

             
    

Dr. ing. Iancu Mihail 
 

  
Unul dintre marii făuritori ai pomiculturii 

moderne românești din a doua jumătate a sec. XX, 
Mircea Botez, s-a născut la 15 august 1919, în 
comuna Bucești, jud. Galați și s-a stins din viață pe 17 
februarie 2018. 

A absolvit Facultatea de Agronomie București cu 
Magna Cum Laude, în anul 1944. Pentru 5 luni 
(1944/1945) este numit șef de șantier la 
întreprinderea de construcții Grivița Roșie, apoi este 
trimis la specializare la orezăria din comuna Budești, 
județul Ilfov, iar la 1 ianuarie 1946 este transferat la 
Stațiunea Banloc, județul Timiș (fostă proprietate 
regală), unde începe munca ca șef de sector, fiind 
ulterior promovat ca inginer șef și director tehnic. 
Unitatea, cu o suprafață de 13.000 ha, avea un profil 
complex, inginerul Mircea Botez fiind singurul cadru 
cu pregătire agronomică. 

Aici a înființat o pepinieră pomicolă care avea să 
fie factorul care a condus la extinderea pomiculturii 
în această zonă. În octombrie 1950 a fost promovat 
ca responsabil al sectorului horti-viticol din Trustul 
Gostat Timișoara, de unde în anul 1951 este 
transferat în Direcția Generală de Pomicultură a 
Departamentului Agriculturii de Stat.  

În 1955 se transferă în cercetare în cadrul ICAR. 
La înființarea Institutului de Cercetări Hortiviticole 
(ICHV), în 1955, va trece aici cu toată secția, 
desfășurându-și activitatea până în 1962. În perioada 
1962-1964 a condus și redresat câteva unități 
cooperatiste din Mehedinți și Giurgiu, pentru ca în 
perioada 1964-1967 să fie numit director tehnic la 
Stațiunea de Cercetări Horticole Greaca (Ilfov). În 
1967 este numit director științific la Institutul de 
Cercetări pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, 
unde, împreună cu prof. dr. T. Bordeianu, numit 
director, avea să pună „piatra de temelie” a acestuia.  

Excelent organizator, s-a implicat în alegerea 
amplasamentului clădirilor, delimitarea câmpurilor 
experimentale, dotarea laboratoarelor și selecția 
personalului de cercetare. A slujit institutului timp de 
17 ani, mai întâi ca director științific și apoi ca șef al 
Laboratorului de arbuști fructiferi și căpșun. 

Și-a dedicat efortul pentru două specii care aveau 
condiții bune în România, dar neexploatate – caisul și 
căpșunul. Și-a adus contribuții de necontestat în 
promovarea principiilor noi, moderne ale caisului: 
stabilirea zonelor favorabile culturii, înființarea de 
culturi de concurs și studiul parametrilor cantitativi și 
calitativi ai soiurilor, studiul celor mai corespunzători 
portaltoi, tehnologia de cultură, producerea 
materialului săditor ș.a. O parte din aceste cercetări 
s-au concretizat prin publicarea lor în teza sa de 
doctorat „Stabilirea sortimentului de cais în partea de 
sud a țării”. Căpșunul avea să-i ofere mari satisfacții. 
A introdus la ICDP Pitești eliberarea de virusuri, prin 
termoterapie, a materialului de căpșun (1973), 
ulterior s-au creat condiții de a se produce material 
săditor de căpșun liber de boli virotice prin culturi de 
meristeme, acoperindu-se integral nevoia țării. 

A contribuit la rezolvarea păstrării stolonilor la 
temperaturi scăzute și deci posibilitatea înființării 
plantațiilor de căpșun în timpul verii. A militat și a 
introdus cultura căpșunului în spații protejate (tunele, 
solarii), producătorii obținând producții de 15-28t/ha, 
din care 8 t/ha producții extratimpurii. A urmat 
cursuri de documentare și specializări în institute de 
renume din Italia, Germania, Polonia, Spania.  

A elaborat și publicat singur 76 de lucrări 
științifice, multe susținute la simpozioane 
internaționale, ocazie de a stabili legături durabile și 
contacte favorabile pentru mulți cercetători  români.
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In memoriam 

Dr. ing. Braniște Nicolae 

 

Din marea familie a pomicultorilor argeșeni, încă 

un nume ne-a părăsit, dr. biolog Paul Bădescu Aurel, 

coleg de serviciu aproape 40 ani, la ICDP Pitești-

Mărăcineni. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în 

pace! Condoleanțe familiei îndoliate.  

Am alăturat două fotografii din arhiva personală, 

din anii 1984, respectiv 1991, în care apare Moțul 

dus la Ceruri, prea devreme, precum și câteva 

versuri, scrise în miez de noapte.  

 

Moțul din ceruri 
 
Doborât de arșița verii risipitoare, 
Mai cade un trunchi de brad semeț  
Răpus de-aceeași boală necruțătoare, 
Pe care credincioșii o duc în paradis măreț. 
 
Trup de copac ronțăit de timp nemilos, 
La Sălătrucu, în Argeș, ridicând cruce 
La poale de Făgăraș, în ținut muntos, 
Până unde pașii vieții l-au putut duce. 
 
Singur, Dumnezeu poate să știe, 
De ce l-a-nfrățit cu aceste meleaguri,  
Unui moț din Apuseni, aici i-a găsit soție  

 
 
Muritorule, grăbit să pleci, să nu mai vii 
După strămoși lespeziți în cimitire divine, 
Candele-ți vor aprinde, când și când, copiii 
Din amintire să te învie, iar, creștine! 
 
Pe Strada Mare, încă, se-aud pașii tăi,  
Laleaua îți va însoți somnul, vecia 
Amicii au rămas să dea viață tulipei,  
În urma ta lăsat-ai fizionomia, mândria. 
 
 

18 august 2021 

L-au fermecat prunii, merii și dealuri. 
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