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CONTRIBUŢIA UNIVERSITĂŢII AGRARE DE STAT LA DEZVOLTAREA POMICULTURII ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Valerian BALAN, Valerii MANZIUC, Ananie PEŞTEANU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The staff of the department of fruit growing contributed to the establishment of the
fruit growing areas in Moldova, of the first homologated assortment of fruits, to the project
implementation for replacing the non-systemic fruit plantations with the classic industrial ones.
At present, investigations are carried out on optimizing the structure of plantations,
maintenance and fertilization systems for apple, stone fruits and berry crops, programming of
quantity, quality and competitiveness of production on local and foreign markets.
Key words: Department, Fruit Growing, Global production, Plantations, Production.
INTRODUCERE
Pomicultura este una din ramurile prioritare ale agriculturii din Republica Moldova, strategică
în economia ţării, cu pondere considerabilă în export [2,8]. Ocupând cca 3-4% din terenurile
agricole a ţării, ramura asigura până la 16% din venitul net de la comercializarea producţiei agricole
[3,7,9].
Pentru a menţine acest ritm de dezvoltare a ramurii este necesar de a fonda în continuare
plantaţii pomicole conform proiectelor ştiinţific argumentate, bazate pe tehnologii moderne, care nu
pot fi implementate în viaţă fără aportul cercetătorilor din domeniu şi specialiştilor formaţi în cadrul
Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul se referă la dezvoltarea pomiculturii în perioada anilor 1940 – 2017 şi aportul
colaboratorilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova la relansarea ramurii şi obţinerea
producţiilor înalte de fructe, constante şi de calitate competitivă. Se studiază evoluţia principalelor
indicatori ce se referă la ramura pomiculturii la diverse etape de dezvoltare: structura suprafeţelor
plantaţiilor pomicole pe specii, producţia medie şi globală în anumiţi ani. Aportul specialiştilor
Universităţii Agrare de Stat din Moldova la dezvoltarea pomiculturii ţării.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Condiţiile pedo - climatice favorabile ale ţării au contribuit la dezvoltarea pomiculturii pe
teritoriul Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri. Cu toate acestea, până în anul 1945,
suprafaţa plantaţiilor pomicole a constituit numai 34,7 mii hectare.
Fondarea în anul 1933 a Institutului Agricol din Chişinău şi deschiderea catedrei de
pomicultură în anul 1940, a relansat pregătirea specialiştilor calificaţi în domeniul agriculturii,
inclusiv în Horticultură [5].
Deschiderea catedrei de pomicultură a constituit un imbold în dezvoltarea livezilor industrialcomerciale în gospodăriile colective din Republica Moldova. Sub îndrumarea profesorilor P.
Dorofeev şi G. Rudi, participarea nemijlocită a membrilor catedrei şi studenţilor licenţiaţi au fost
efectuate cercetări referitor la condiţiile de mediu, soiuri, portaltoaie, s-a apreciat starea şi
productivitatea plantaţiilor existente. În consecinţă, pe teritoriul Republicii Moldova au fost
identificate 5 zone pomicole. Pentru fiecare zonă pomicolă au fost evidenţiate cele mai pretabile
specii şi soiuri, elaborate şi publicate „Îndrumări agrotehnice pentru pomicultori” (1950, 1956), care
au servit drept bază ştiinţifică pentru dezvoltarea pomiculturii ţării. Colaboratorii catedrei a efectuat
un volum mare de cercetări ştiinţifice privind reconstrucţia livezilor vechi cu amplasarea pomilor
haotic, nesistematic. S-a elaborat metodologia reconstrucţiei acestor plantaţii în masive industriale
şi amplasare sistematizată. Sub conducerea şefilor catedrei pomicultură profesorilor P. Dorofeev
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(1940 – 1956) şi Gr. Kabluciko (1956 – 1963), colaboratorii catedrei elaborează planuri pentru
reconstrucţia livezilor vechi pe o suprafaţă de peste 40 mii hectare [6].
Către anul 1951, suprafaţa livezilor a depăşit indicele în cauză înregistrat de până la război, ce
a constituit 41 mii ha, iar producţia medie a atins valori de 3,8 t/ha, volumul global de fructe a
înregistrat valori de 114 mii tone. Cu suportul colaboratorilor catedrei de pomicultură, din anul
1953 până în anul 1963, în Republica Moldova au fost înfiinţate cca. 120 mii hectare de plantaţii
pomicole. Pentru fiecare zona pomicolă a ţării s-a stabilit sortimentul de specii şi soiuri, principalele
direcţii de dezvoltare a pomiculturii, ţinându-se cont de condiţiile naturale, agrotehnice şi
economice.
Implementarea realizărilor ştiinţei, tehnicii, bunelor practici, şi performanţelor ştiinţifice a
colaboratorilor institutului sa asigurat sporirea productivităţii plantaţiilor pomicole, care în anul
1963 au înregistrat o medie de 4,8 t/ha, iar producţia globală de fructe a constituit 243 mii tone.
Începând cu anul 1963, sub conducerea şefilor catedrei de pomicultură, profesorilor G. Rudi
(1963 – 1982) şi V. Babuc (1982 – 2008) au fost elaborate programe ştiinţifice de cercetare a
bazelor fiziologice de creştere a productivităţii agrofitocenozelor pomicole care prevedeau:
cercetarea productivităţii biologice în pepinieră şi în livada, dezvoltarea bazei teoretice şi elaborarea
recomandărilor practice privind intensificarea pomiculturii în Moldova.
În scopul realizării programului de cercetări ştiinţifice, cu participarea colaboratorilor
catedrei, doctoranzilor şi studenţilor, în diferite zone ale ţării au fost înfiinţate experimente
multifactoriale cu principalele specii şi soiuri pomicole altoite pe portaltoaie vegetative: selectarea
celor mai pretabile soiuri şi portaltoaie pentru livezile de tip nou; sisteme de amplasare şi scheme de
plantare; formarea şi tăierea coroanelor pomilor; sisteme de întreţinere şi prelucrare a solului,
fertilizare şi irigare în livezi. Au fost deschise laboratoare dotate cu echipament modern pentru
efectuarea analizelor biologice, fiziologice, agrochimice şi alte domenii de studiu. Au fost elaborate
tehnologii noi pentru creşterea şi păstrarea produselor horticole. Au fost fondate pepiniere moderne
şi livezi industriale (fig.1).

Figura 1. Livada intensivă de măr
În anii 70 al secolului trecut, pomicultura a devenit una dintre cele mai importante
componente înalt dezvoltate ale complexului agroindustrial al Republicii Moldova. Din anul 1964
până în anul 1973, cu scopul înlocuirii livezilor vechi cu productivitatea scăzută s-au plantat
aproximativ 20 mii hectare de tip intensiv, sa ameliorat sortimentul de specii şi soiuri, sa ridicat
nivelul agrotehnic, a sporit productivitatea plantaţiilor. În perioada respectivă recolta medie a atins
valori de 6,7 t/ha, cu o producţie globală de 627 mii tone.
Către anul 1986, suprafaţa plantaţiilor pomicole a ajuns la 193,2 mii ha. Fructe se produceau
în toate tipurile de gospodării agricole, inclusiv în 16 întreprinderi mari inter gospodăreşti, a căror
suprafaţă constituia de la 1100 până la 2500 ha. Cea mai mare dintre aceste întreprinderi a fost
MPPP "Pamiati Ilicea" din raionul Slobozia (4,7 mii ha). Implementarea în practică a acestor măsuri
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a influenţat considerabil asupra sporirii productivităţii globale. În perioada anilor 1981 – 1985
producţia medie pe ţară au atins 7,2 t/ha, în timp ce recolta globală de fructe şi pomuşoare a
constituit – 858 mii tone [4].
Începând cu anul 1990, pomicultura ţării a parcurs şi unele reformări, trecerea de la
proprietatea de Stat la cea privată, prioritate la momentul actual având cea din urmă. După
reformarea gospodăriilor colective, suprafaţa plantaţiilor pomicole în anul 1993 a scăzut de la 251
până la 137,9mii ha în anul 2017. În prezent, sunt înregistrate 62,5 mii ha livezi de specii
sămânţoase şi 42,9 mii ha de specii sâmburoase, 29 mii ha specii nucifere şi 3,5 mii ha specii
bacifere [10] (tab. 1)
Tabelul 1. Structura suprafeţei plantaţiilor pomicole în Republica Moldova
în perioada anilor 2000 – 2017, mii ha
Specificarea

a. 2000

a. 2005

a. 2013

a. 2014

a. 2015

a. 2016

a. 2017

Livezi, total

120,8

110,0

122,1

122,3

135,6

134,5

137,9

Speciile sămânţoase

76,2

68,7

66,30

59,20

65,32

62,08

62,50

Măr

74,2

66,9

64,00

55,40

61,09

57,77

58,10

Păr

1,6

1,4

1,70

2,70

3,07

3,13

3,10

Gutui

0,4

0,4

0,60

1,10

1,15

1,18

1,20

39,6

36,7

41,10

36,20

42,03

42,20

42,90

Cireş

2,7

2,4

3,40

3,50

4,07

4,18

4,30

Vişin

3,7

3,2

3,90

3,30

3,81

3,85

4,00

Prun

23,7

21,6

23,50

18,80

21,85

23,38

22,60

Cais

2,4

2,4

3,10

3,50

3,94

3,95

4,20

Piersic

7,6

7,0

7,20

7,10

8,38

7,86

7,80

Speciile nucifere

3,4

3,7

14,00

24,20

25,22

27,19

29,00

Speciile bacifere

1,0

0,9

1,10

2,70

2,99

3,10

3,50

Speciile sâmburoase

Dezvoltarea pomiculturii în Republica Moldova la momentul actual constă în exploatarea
eficientă a livezilor existente şi înlocuirea lor ulterioară cu plantaţii superintensive noi, cu sortiment
modern, implementarea tehnologiilor avansate, ce impune o fructificare precoce, productivitate
înaltă în perioada exploatării (40 – 60 t/ha) cu fructe de calitate înaltă şi competitive pe pieţele
interne şi externe (fig. 2).

Figura 2. Livada superintensivă de măr
Dezvoltarea accelerată a pomiculturii moderne pe o cale intensivă a fost posibilă datorită
cercetărilor efectuate în cadrul catedrei de pomicultură în diferite zone ale ţării, unde s-au studiat
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parametrii optimi la diferite construcţii de plantaţii, nutriţia minerală, regimul de irigare,
productivitatea biologică şi bilanţul energetic a plantaţiilor şi a altor factori vitali pomilor fructiferi.
Concomitent cu soluţionarea unor probleme practice, volumul mare de date ştiinţifice acumulate a
permis de a constitui o bază teoretică pentru planificarea şi programarea ştiinţifică a productivităţii
plantaţiilor.
În plantaţiile intensive se implementează sisteme moderne de amplasarea pomilor cu densitate
optimă, forme de coroană cu volum redus (aplatizate, fusiforme, natural-ameliorate), pretabile
pentru îngrijirea manuală şi mecanizată a lor, se perfecţionează sistemul de tăiere a pomilor, pe larg
se aplică sistemul integrat de protecţie a livezilor împotriva dăunătorilor şi bolilor.
În cadrul catedrei de pomicultură, începând cu anii 60 ai secolului XX şi până în prezent se
îndeplinesc cu succes cercetări axate asupra evidenţierii celor mai eficiente combinaţii soi/portaltoi
în diverse sisteme de cultură. Aceasta se datoreşte faptului că sortimentul şi portaltoaiele sunt în
actualizare permanentă, sporesc cerinţele faţă de plantaţiile pomicole. Au fost elaborate metode de
estimare a favorabilităţii solului pentru diferite specii pomicole şi metode de sporire a fertilităţii lui.
Au fost elaborate măsuri tehnologice pentru combaterea buruienilor anuale şi multianuale în
plantaţiile pomicole.
Pentru cultura mărului s-au elaborat recomandări privind majorarea densităţii de plantare,
luându-se în consideraţie zona de cultivare, vigoarea de creştere a asociaţiei soi/portaltoi şi forma de
coroană preconizată. Pentru cultura cireşului sunt recomandate schemele de plantare în dependență
de vigoare de creştere a soiului, tipul portaltoiului şi forma de conducere a coroanei. În zonele
principale de cultivare a cireşului se recomandă de format coroana după sistemul etajat rărit cu
gabarite mari. Pentru asociaţii soi/portaltoi cu vigoare medie şi mică de creştere, mai pretabile sunt
coroanele fusiforme şi de tip vas cu centrul deschis, care facilitează obţinerea producţiilor înalte ,
constante şi de o calitate competitivă (fig. 3).

Figura 3. Livada intensivă de cireş
Pentru ameliorarea calităţii şi sporirii randamentului producerii materialului săditor pomicol,
s-au elaborat diferite metode de scurtare a timpului pentru producerea pomilor altoiţi, procedee
agrotehnice de îngrijire a plantaţiilor mamă de portaltoi vegetativ, ramuri altoi şi seminceri, s-au
elaborat scheme de plantare şi sisteme de formare a coroanei pentru diverse specii pomicole (fig. 4).
Fondarea plantaţiilor noi poate fi realizată în baza unor proiecte ştiinţifice argumentate care au
ca suport ştiinţific optimizarea sortimentului de specii şi soiuri în conformitate cu cerinţele pieţelor
de desfacere, utilizarea la maxim posibil a potenţialului ecologic, biologic, tehnologic şi economic
caracteristic fiecărui sector de producere. Anual se fondează la 2,5 – 3,1 mii hectare de plantaţii noi
pentru a produce fructe de înaltă calitate [11].
De către colaboratorii catedrei de pomicultură au fost elaborate şi implementate în procesul de
învăţământ şi în producere bazele fiziologice şi tehnologice de cultivare a speciilor pomicole în
plantaţii de tip intensiv şi superintensiv, în special pentru măr, cireş, căpşun, coacăz negru şi zmeur.
La dezvoltarea pomiculturii Republicii Moldova, pe făgaşul progresului tehnico ştiinţific şi
tehnologic a contribuit intensificarea cercetărilor ştiinţifice şi perfecţionarea sistemului de
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pregătirea cadrelor în domeniul respectiv.

Figura 4. Câmpul doi al pepinierii pomicole
Astăzi, cercetătorii din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi pomicultori
practicieni lucrează asupra elaborării măsurilor complexe pentru intensificarea coerentă a ramurii,
bazată pe accelerarea progresului tehnico ştiinţific şi tehnologic în pomicultură.
În ultimii 10-15 ani, au fost fondate suprafeţe mari de plantaţii moderne de măr, prun, cireş şi
culturi bacifere: zmeur, mur, coacăz şi căpşun, precum şi metode integrate de combatere a
dăunătorilor şi bolilor.
Dezvoltarea durabilă a pomiculturii presupune fondarea plantaţiilor pomicole cu material
săditor de o calitate superioară, utilizarea portaltoaielor pitice, soiurilor înalt productive,
implementarea formelor de coroană fusiforme, densităţii mari de plantare, instalarea sistemului de
susţinere şi irigării prin picurare. În anul 2017 de pe o suprafaţă de 137,9 mii hectare plantaţii
pomicole s-a obţinut o producţie medie de fructe de 5,72 t/ha, ce a constituit o recoltă globală de
666,4 mii tone fructe. În prezent, plantaţiile tinere de măr se fondează cu aşa soiuri ca: Golden
Delicious, Gala Delicious, Red Delicious, Fuji, Granny Smith, Jonagold, Braeburn şi clonele lor.
Colaboratorii catedrei de horticultură ş-au adus un aport semnificativ în dezvoltarea
pomiculturii Republicii Moldova prin elaborarea şi implementarea în producţie a tehnologiilor
performante de producere a materialului săditor şi a fructelor. Deci, este dificil de a nu menţiona
contribuţia oamenilor de ştiinţă din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, în promovarea
dezvoltării unei pomiculturi durabile în ţară.
În fiecare an, în cadrul întreprinderilor ce sunt membre la APEF „Moldova-fruct“ şi alte tipuri
de gospodării agricole se petrec diverse şcolarizări, cercetări ştiinţifice, se testează şi se
implementează realizările savanţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova (fig. 5).

Figura 5. Livada superintensivă de măr
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În prezent, direcţiile prioritare ale cercetătorilor ştiinţifice din cadrul catedrei de horticultură
constau în: cercetări fundamentale privind dezvoltarea pomiculturii şi transferarea ramurii pe un
nou făgaş tehnologic; elaborarea noilor metode de proiectare şi înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
activitatea educaţională la ciclul I, II şi III de studiu; activitatea editorială, de expertiză şi
consultanţă în domeniile conexe.
Rezultatele pomicultorilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova sunt reflectate în 46
Brevete de invenție, peste 1500 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 16 monografii şi 10
manuale. La catedra de Pomicultură au fost pregătite şi susţinute 61 teze de doctorat şi 8 teze de
doctor habilitat, peste 1600 teze de licenţă şi master. Pentru activităţi remarcabile în dezvoltarea
pomiculturii ţării un profesor a catedrei a fost ales ca Academician al AŞM, 2 – m. c. al AŞM, 1 –
decorat cu Ordinul Republicii, 2 – decoraţi cu Ordinul de Onoare, 1 – decorat cu Gloria Muncii, 2 –
decoraţi cu Meritul Civic, 3 – au devenit câştigătorii ai Premiilor Naţionale şi 4 al Premiului pentru
tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
În domeniul pomiculturii, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost creată o şcoală
ştiinţifică, cărei îi revine un rol important în formarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi
formarea unui potenţial de cercetători şi specialişti pentru a contribui pe larg la dezvoltarea durabilă
a pomiculturii.
CONCLUZII
1. În perioada anilor 1940 – 2017, în dezvoltarea pomiculturii în Republica Moldova au avut
loc schimbări majore.
2. Suprafaţa plantaţiilor pomicole s-a majorat în anul 1993 până la 251 mii ha (173,5 mii ha
pe rod), după care s-a înregistrat diminuarea lor, ca in anul 2017 să atingă valori de 137,9 mii ha
(113,4 mii pe rod).Recolta medie a crescut de la 2,9 t/ha în anul 1940 până la 9,3 t/ha în anul 1986,
care ulterior a înregistrat o scădere şi către anul 2017 a constituit 5,72 t/ha. Valori mai mari a
producţiei globale de fructe au fost obţinute în perioada anilor 1986 – 1990 – 1043 mii tone, ca mai
apoi, în urma reformelor funciare să diminueze şi să constituie în anul 2017 – 666,4 mii tone.
3. Plantaţiile pomicole noi sunt fondate conform unor proiecte ştiinţific argumentate, cu
soiuri înalt productive altoite pe portaltoaie cu vigoare medie si mică de creştere, densităţi optime
de plantare a pomilor, forme de coroană natural ameliorate cu volum redus, favorabile pentru
îngrijire, ce nu necesită multă manoperă şi pretabile pentru mecanizarea tuturor proceselor.
4. Conceptul de dezvoltare a pomiculturii durabile în Republica Moldova prevede
exploatarea eficientă a livezilor existente şi înlocuirea lor succesivă cu plantaţii noi, sortiment
modern şi tehnologii avansate, care garantează intrare timpurie pe rod, productivitate înaltă pe
parcursul perioadei de exploatare (40 – 60 t/ha), calitate competitivă pe pieţele interne şi externe.
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STUDIUL MODIFICĂRILOR STRUCTURALE ALE SPECILOR FRUCTIFERE DIN
PERIODA POSTPRIVATIZARE
Vasile MLADINOI
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract: In the article there are presented structural fruit trees species quantitative and
qualitative changes during 1999-2016 years, as well as its evolutions in the last period.
Key words: Fruit trees growing, Assortment, Transformation.
INTRODUCERE
Privatizarea plantațiilor pomicole şi bacifere, ca mijloace fixe de producere, constituie una
din etapele cele mai relevante ale dezvoltării pomiculturii din secolul 20. Actualmente interes
deosebit prezintă anume perioada de dezvoltare a ramurii de după privatizare care se caracterizează
prin diversitatea formelor de gospodărire, fapt care diferit contribuie valorificării factorilor de
intensificare a producției. Unul din acești factori constituie sortimentul pomicol şi modificarea
acestuia. De menţionat, că structura atât a grupurilor de specii, cât şi a fiecărei specii în mare
măsură sunt funcţie de cererea pieţei. În acest context informaţie despre structura grupurilor de
specii şi a speciilor, precum şi tendinţele modificărilor structurale ale acestora vor fi binevenite
pentru producător, care cunoscând cererea pieţei să reacţioneze promt întru satisfacerea cererii.
MATERIAL ŞI METODĂ
Obiectul investigațiilor a constituit structura speciilor pomicole şi modificării structurale. Au
fost utilizate metodele: statistico-economică, comparativă, monografică şi al. Materialele Biroului
Național de Statistică şi rezultatele cercetărilor, efectuate de savanții institutului din ultima
perioadă.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Conform datelor recensământului plantațiilor de pomi şi arbuști fructiferi din a. 1984
structura plantațiilor fructifere în ajunul privatizării acestora era prezentată astfel:
- privind grupurile de specii, (în toate tipurile de gospodării ), mii ha, (% %): sămânţoase
135,4, (66,4), sâmburoase 49,8, (24,4), nucifere 17,4, (8,5), şi bacifere 1,4, (0,7) - total 204,
(100);
- privind speciile pomicole (sectorul public), mii ha, (% %): măr 119,3, (67,3), păr 8,8, (5,0),
gutui 0,1, (0,1), prun 20,6, (11,6), vişin 3,8, (2,1), cireş 3,1, (1,8), cais 2,9, (1,6), piersic 6,2, (3,5),
nucifere 11,4, (6,4), bacifere 1,1, (0,6), total 177,3, (100) [1]. Astfel, livezilor de măr le revenea
peste 2/3 din suprafața totală de plantaţii pe republică. Atare situaţie s-a creat graţie cererii sporite
pe piaţa de Est în frunte de specii sămânţoase, mai ales de mere, producerea cărora în perioada
investigată se deosebea prin indicatori economici înalţi – productivitatea de 2-3 ori mai mare faţă
de livezile sâmburoase şi preturi de vânzare mai avantajoase[2].
Cu tranziția la relațiile de piaţă şi reducerea esenţială a pieţei estice de desfacere şi
reorientarea spre piaţa vestică, situaţia s-a schimbat radical. Dacă anterior 1 t de mere de calitatea
superioară se vindea cu 670 rub (0,67 lei), iar aceeaşi cantitate de prune 310 rub (0,31 lei) [2], apoi,
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de exemplu, în a. 2016 preţul de vânzare a fructelor de specii sâmburoase a constituit în medie
3322,1 lei pentru 1 t şi de specii sămânţoase 2718,0 lei pentru aceeaşi cantitate de fructe, ceea ce
constituie o diferenţă de peste 600 lei.
Reorientarea căilor de desfacere a producţiei pomicole spre piaţa vestică a contribuit
modificările structurale în cadrul speciilor pomicole (tab. 1). Aşa, în perioada investigată, ponderea
speciilor sămânţoase, mai ales, a mărului s-a redus de la 59% în anii 1999-2002 până la 44% în anii
2015-2016, în schimb considerabil s-au extins plantaţiile de nuc, care au atins nivelul de 21,6% faţă
de 7,1% anterior. De menţionat sporirea esenţială a ponderii părului şi gutuiului, precum şi a
cireşului şi caisului. Ponderea culturii prunului s-a micşorat cu 2,3%, iar a piersicului şi vişinului cu
0,2% şi respectiv cu 0,3%.
Tabelul 1. Structura speciilor pomicole din perioada postprivatizare (toate categoriile de gospodării)
Din care
Anii/Indicatorii
1999-2002
Suprafaţa, mii ha
%
2003-2006
Suprafaţa, mii ha
%
2007-2010
Suprafaţa, mii ha
%
2011-2014
Suprafaţa, mii ha
%
2015-2016
Suprafaţa, mii ha
%

Total

măr

păr

gutui

prun

piersic

vişin

cireş

cais

Alte
specii

136,1

80,3

1,9

0,5

25,5

8,4

4,2

3,0

2,6

9,7

100,0

59,0

1,4

0,4

18,7

6,2

3,1

2,2

2,0

7,1

111,1

67,9

1,3

0,4

22,0

7,0

3,2

2,4

2,3

4,6

100,0

61,1

1,2

0,4

19,8

6,3

2,8

2,2

2,1

4,1

114,3

64,5

1,6

0,4

22,0

7,4

3,6

2,9

2,8

9,1

100,0

56,4

1,4

0,3

19,3

6,5

3,2

2,5

2,4

8,0

121,0

62,2

2,0

0,4

22,1

7,3

3,7

3,4

3,1

16,8

100,0

51,4

1,6

0,4

18,3

6,0

3,0

2,8

2,6

13,9

135,1

59,5

3,1

1,2

22,1

8,1

3,8

4,1

4,0

29,2

100,0

44,0

2,3

0,9

16,4

6,0

2,8

3,0

3,0

21,6

Privatizarea plantaţiilor pomicole a iscat apariţia a aşa forme noi de gospodărire ca
întreprinderi agricole, gospodării ţărăneşti (de fermieri), gospodării auxiliare ale populaţiei şi
întovărăşiri pomicole şi a. care se deosebesc între ele prin nivelul diferit de valorificare a
potenţialului productiv al plantaţiilor fructifere despre care denotă şi rezultatele finale obţinute.
Astfel, în anul 2016 productivitatea, prezentată în ordinea enumerării formelor de
gospodărire, constituie 58,2 q/ha, 54,5 şi respectiv 42,1q/ha
Renovarea pomiculturii în perioada postprivatizare graţie modificării permanente a
sortimentului de specii fructifere. În tabelul 2 este prezentată evoluţia sortimentului pomicol în
perioada de tranziție a ramurii la relațiile de piaţă [3].
În perioada anilor 1990-2018 numărul soiurilor omologate s-a mărit până la 328, fiind
completat suplimentar cu 114 de soiuri, admise pentru testare în condiţiile locale. Au apărut aşa
culturi rar răspândite anterior în Republică ca migdalul, cornul, agrişul, murul etc., iar dintre cele
admise pentru testare: cătina albă, afinul şi al.
Concomitent, în cadrul culturilor, mai ales al mărului, sortimentul s-a modificat nu numai
cantitativ dar şi calitativ prin completarea cu soiuri atât din selecţia autohtonă, cât şi din cea
mondială, care posedă rezistenţă sporită la aşa boli ca rapănul şi făinarea etc.
Evident că pe parcursul perioadei investigate tendinţa de diminuare a suprafeţei livezilor de
specii sămânţoase mai ales de măr, excepţie făcând livezile de păr şi gutui, care s-au extins cu 1,4
mii ha şi respectiv cu 0,6 mii ha. Prin extinderea esenţială – 13,2 mii ha se evidenţiază livezile de
culturi nucifere. Suprafaţa livezilor sâmburoase s-a mărit cu 1,1 mii ha, din care plantaţiile de cais
cu 0,9 mii ha, cireş cu 0,8 mii ha şi piersic cu 0,7 mii ha. Suprafața livezilor de prun şi vişin s-au
micşorat cu 1,2 mii ha şi respectiv cu 100 ha. Tendinţa pozitivă se menţine la culturile bacifere
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îndeosebi la căpşun şi zmeur.
Tabelul 2. Transformările cantitative şi calitative ale sortimentului speciilor pomicole şi bacifere
pe anii 1990-2018
Specia

Numărul de soiuri omologate
pentru anul

În 2018 soiuri admise pentru
testarea în condiţii de producţie

1990
14

2018
77

23

din care: soiuri de vară

4

13

-

Soiuri de toamnă

2

16

-

Soiuri de iarnă

8

48

-

Păr total

12

22

5

din care: soiuri de vară

3

6

-

Soiuri de toamnă

5

8

-

Soiuri de iarnă

6

8

-

Gutui

4

10

-

Prun

Măr total

11

28

2

Prun japonez

-

3

3

Corcoduş

-

3

-

Piersic

17

24

18

Cais

5

20

7

Cireş

9

35

3

Vişin

5

13

2

Nuc

5

34

8

Nuc polenizator

-

-

9

Nuc forestier

-

-

1

Migdal

-

8

-

Alun

2

4

17

Corn

-

4

-

Curmal de China

2

5

-

Castan comestibil

-

-

5

Zmeur

-

2

-

Coacăz negru

4

6

5

Coacăz roşu

-

1

5

Căpşun

5

3

9

Agriş

-

2

-

Mur

-

1

1

Cătina albă

-

13

8

Afin

-

4

6

Scoruş negru

-

-

1

Măceş

-

2

-

total
95
328
114
Surse: Catalogul soiurilor de plante al republicii Moldova pe anul 2018. Ediţie oficială. Chişinău, p. 73-86.

În tabelul 3 sunt prezentate modificările structurale ale speciilor pomicole din ultimii ani.
Speciile principale cultivate în Republica Moldova sunt mărul, nucul şi prunul, ponderea
cărora actualmente constituie 83,6%, faţă de 79,5% în anul 2016. Reducerea cotei acestor culturi se
explică prin scăderea suprafeței ocupate de măr cu 10,2 mii ha şi prun cu 1,2 mii ha.
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Tabelul 3. Structura speciilor pomicole în dinamică (toate categoriile de gospodării)
Speciile
pomicole
Total
din care:
Sămânţoase
inclusiv:
măr

În medie pe anul, mii ha

În perioada investigării s-a
constatat
creştere
reducere

2013

2014

2015

2016

122,1

122,3

135,5

134,6

-

-

66,3

59,2

65,9

62,1

2,0

4,2

64,0

55,4

61,6

57,8

-

6,2

păr

1,7

2,7

3,1

3,1

1,4

-

gutui

0,6

1,1

1,2

1,2

0,6

-

41,1

36,2

42,0

42,2

2,4

1,3

23,5

18,8

21,8

22,3

-

1,2

piersic

7,2

7,1

8,4

7,9

0,7

-

cais

3,1

3,5

3,9

4,0

0,9

-

vişin

3,9

3,3

3,8

3,8

-

0,1

cireş

3,4

3,5

4,1

4,2

0,8

-

14,0

24,2

25,2

27,2

13,2

-

Sâmburoase
inclusiv:
prun

Nucifere (nuci)
Bacifere
inclusiv:
căpşun

0,8

2,6

2,9

3,0

2,2

-

0,3

14

1,5

1,5

1,2

-

coacăz

0,2

0,4

0,5

0,6

0,4

-

0,9

0,6

-

zmeur
0,3
0,8
0,9
Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

CONCLUZII
Actualmente, interes deosebit prezintă perioada postprivatizare de dezvoltare a pomiculturii,
caracterizată prin diversitatea formelor de gospodărire, care diferit influenţează valorificarea
factorilor de intensificare a producţiei, fapt confirmat şi de nivelul productivităţii plantaţiilor
obţinute în a. 2016 – în întreprinderile agricole 58,2 q/ha, urmate de gospodării ţărăneşti (de
fermier), gospodării auxiliare şi întovărăşiri pomicole cu 54,5 q/ha şi respectiv cu 4,2 q/ha.
În perioada anilor 1990-2018, în sortimentul pomicol au avut loc transformări cantitative şi
calitative, care actualmente include 328 soiuri omologate şi 114 soiuri admise pentru testarea în
condiţii de producţie. În cadrul speciilor, sortimentul s-a modificat prin completarea cu soiuri din
selecţia autohtonă şi mondială, multe din care posedă rezistenţă sporită la aşa boli ca rapănul,
făinarea etc.
S-a constatat că în ultimii ani suprafaţa majorităţii speciilor s-au extins cu excepţia prunului
şi vişinului, care s-a micşorat cu 1200 şi respectiv cu 100 ha.
Culturile principale care se cultivă în Republica Moldova sunt mărul, nucul şi prunul, cărora
le revine peste 82% din suprafaţa totală de plantaţii fructifere.
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Abstract: At the end of XX century, essential changes took place in the fruit growing of the
Republic of Moldova, both concerning the cultivated surface and the total production of fruits.
Therefore, the area of the fruit plantations during the study period remained practically
unchanged and registered the figure of 137.9 thousand ha. At the same time, the global fruit
production rose from 255.4 thousand tons to 666.4 thousand tons in 2017, or up 160.9%.
The structure of the fruit plantations by age group registered a slight change, by rejuvenating
the existing plantations in 2000 by 10%.
The authors intended to highlight the situation in fruit cultivation sector of the Republic of
Moldova and the measures for increasing the productivity of plantations by applying concrete
interventions from the state.
Key words: Fruit growing, Productivity, Plantation, Harvest.
INTRODUCERE
Patrimoniul pomicol al Republicii Moldova, în ultimele două decenii, a parcurs mai multe
etape de schimbare, între care întinerirea și diversificarea sortimentului, inclusiv a culturilor. Odată
cu declararea independenței Republicii Moldova, investițiile au scăzut considerabil în sectorul
pomicol și doar după anul 2005, odată cu ajustarea politicii statului în vederea dezvoltării sectorului
s-a observat o înviorare a situației din ramură. Este de menționat faptul că, în conformitate cu datele
statistice, în perioada anilor 1991 și 2000, media suprafețelor noi înființate constituia 0,6 mii ha pe
an, iar defrișarea 6,9 mii ha pe an. Un astfel de ritm a condus la scăderea suprafețelor patrimoniului
pomicol de la 251 mii ha în anul 1993, la 110 mii ha în anul 2005. Rezultate asemănătoare au fost
înregistrate și la producția globală de fructe, astfel încât în anul 2005 s-a obținut o producție cu
701,1 mii tone mai puțin față de rezultatele înregistrate în anul 1993.
De asemenea, este de menționat și faptul că în ultimele decenii au fost promovate un şir de
acţiuni orientate spre modernizarea pomiculturii: au fost elaborate bazele teoretice şi practice ale
pomiculturii intensive, s-au implementat tehnologii moderne de producere a materialului pomicol
săditor şi a fructelor, s-a efectuat specializarea şi concentrarea pomiculturii după specii în zone
favorabile pentru cultivarea lor, au fost studiate şi raionate multe soiuri de diferite specii pomicole
şi de arbuşti fructiferi etc. Datorită acestor eforturi s-au mărit suprafeţele plantaţiilor pomicole
tinere, recolta medie de fructe, calitatea acestora, dar și sortimentul. Ocupând doar 7-8% din
suprafaţa terenurilor agricole ale republicii, pomicultura în ultimele două decenii asigură în
permanenţă circa 20% din veniturile băneşti de la comercializarea producţiei agricole.
Plecând de la aceste realităţi, autorii şi-au propus să evidenţieze unele aspecte privind evoluţia
pomiculturii în contextul productivităţii livezilor, dar şi înfiinţarea de noi livezi intensive şi
superintensive.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul se referă la perioada 2000-2017 și vizează evoluţia principalelor indicatori realizaţi în
pomicultura Republicii Moldova cum ar fi: evoluţia suprafeţei plantaţiilor pomicole; evoluţia
suprafeţelor defrişate şi a celor plantate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun; evoluţia productivităţii
plantaţiilor pomicole şi recoltele obținute pe specii; modalităţile de valorificare a fructelor; evoluţia
producţiei şi a consumului mediu anual de fructe şi produse din fructe pe cap de locuitor.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Suprafaţa plantaţiilor pomicole, începând cu anul 2000 și până în 2005 a înregistrat o
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descendență, de la 137,9 mii ha la 110 mii ha, iar recolta globală de fructe înregistrând un efect
invers, de la 255,4 mii tone la 386,2 mii tone, cifre ce reiese din raportul de înființare și defrișare a
plantațiilor pomicole.
Începând cu anul 2005 și odată cu implementarea politicilor statului de subvenționare a
înființării plantațiilor tinere, suprafața patrimoniului pomicol, dar și volumul global de fructe au
înregistrat o permanentă ascendență, de la 110 mii ha, la 137,9 mii ha în 2017 și de la 386,2 mii
tone de fructe, la 666,4 mii tone în anul 2017, sau de 1,7 ori mai mult (tab.1).
Tabelul 1. Evoluţia suprafeţei cultivate cu pomi şi arbuşti fructiferi în perioada anilor 2000-2017

Suprafaţa plantaţiilor pomicole
Anii
1993
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Totală,
mii ha
251,0
136,6
122,0
120,2
114,3
111,0
110,0
109.2
112.2
114.1
114.7
116.2
118.8
119.5
122.1
122.3
135.5
134.6
137.9

inclusiv. pe rod
mii ha
173,5
129,0
118,0
116,3
108,0
103,6
103,5
103.6
101.2
99.1
95.9
94.2
93.8
94.8
89.9
91.8
110.3
110.4
113.4

%
69,1
94,4
96,7
96,7
94,4
93,3
94,0
95.0
90.2
86.9
83.6
81.1
79.0
79.3
73.6
75.1
81.4
82.0
82.2

Recolta globală de fructe
Recolta
inclusiv:
medie, totală, mii
întreprinderile agricole
t/ha
tone
mii tone
%
6,1
1087,8
818,8
75,3
2,0
255,4
126,2
49,4
2,7
315,0
138,7
44,0
2,8
327,1
141,0
43,1
5,7
617,2
319,8
51,8
4,2
430,4
218,1
50,7
3,7
386,1
184,2
47,7
3.1
329.2
165
50.1
2.6
277.2
139.1
50.2
3.5
370.5
180.1
48.6
3.2
307.9
139.8
45.4
3.3
322.4
129.9
40.3
3.9
378.4
142.9
37.8
3.9
379.8
151.9
40.0
4.7
419
213.2
50.9
5.3
497.3
242.3
48.7
4.3
485.5
191.1
39.4
5.4
595.7
212.4
35.7
5.7
666.4
239.6
36.0

Sursa: [3]

Datele statistice, pentru perioada anilor 2000-2005, confirmă reducerea plantaţiilor pomicole
de 1,2 ori și tot de atâtea ori se înregistrează o ascendență de suprafață pentru perioada anilor 20052017. Respectiv, chiar dacă suprafața totală a plantațiilor pomicole a rămas aproximativ
neschimbată în anul 2017, comparativ cu anul 2000, se observă o tendință de creștere a volumului
global de fructe, de la 255,4 mii tone la 666,4 mii tone, sau de 2,6 ori mai mult în anul 2017. Aceste
rezultate se datorează intrării pe rod a plantațiilor tinere înființate începând cu anul 2005 și defrișării
plantațiilor cu termenul de exploatare depășit. Din aceste date rezultă faptul, că pentru perioada
anilor 2000-2005, suprafeţele defrişate au avut o tendinţă ascendentă, plantaţiile tinere parcurg un
sens invers. Spre exemplu, în perioada 2000-2005 defrişările atingeau 0,5-1,5 mii ha anual, dar
suprafețele noi înființate numai câte 200-500 ha (Fig. 1). În prezent cea mai mare parte din
plantaţiile pomicole existente sunt în perioada de uscare, rodire şi creştere [1]. Aproximativ 20-22 la
sută din suprafața plantațiilor pomicole se află într-o stare dezastruoasă, cu potenţial biologic foarte
mic, cu perioada de exploatare şi de amortizare epuizată şi urmează a fi defrişate, iar aproximativ
33-35 la sută sunt în perioada de epuizare a termenului de exploatare, care în următorii ani vor
trebui scoase din circuitul agricol, ca și plantații perene [2].
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Figura 1. Dinamica suprafețelor defrișate și înființate în anii 2005-2017 [3]
Recolta medie la hectar şi producţia globală analizată a avut o evoluţie neuniformă. Este
suficient să menţionăm că pe parcursul ultimilor 17 ani doar de patru ori (2003, 2014, 2016 şi 2017)
recolta medie a plantaţiilor pomicole a depăşit nivelul de 5 t/ha, iar recolta globală a depășit nivelul
de 600 mii tone doar în doi ani (2003 și 2017). În restul anilor aceşti indici sunt, în medie, la nivelul
de 3-4 t/ha şi 300-400 mii tone fructe, ce constituie nivelul productivităţii culturilor pomicole
asociate cuprinzând sistemul agropomicol şi grădinile familiare.
Actuala stare a pomiculturii poate fi administrată prin repartiţia suprafeţelor plantaţiilor
pomicole (55 la sută) pe terenuri cu înclinaţie de la 3-5 până la 5-10 grade, toate fiind supuse
proceselor erozionale. În același timp, o mare influenţă negativă asupra stării plantaţiilor pomicole
şi productivităţii lor a provocat ignorarea sau efectuarea neglijentă a măsurilor agrotehnice [1,2].
Deci, odată cu intrarea pe rod a plantațiilor tinere înființate, începând cu anul 2005, se observă
creșterea treptată a productivității plantațiilor pomicole, inclusiv recoltele globale, ceia ce se reflectă
și în cantitățile de fructe exportate, dar și prelucrate. Totodată, chiar dacă suprafața pe rod a
plantațiilor a scăzut de la 129 mii ha în anul 2000, la 113,4 mii ha în anul 2017 (cu 15,6 mii ha),
producția globală de fructe a înregistrat valoarea maximă pentru ultimii 17 ani și a constituit 666,4
mii tone (în anul 2017).
În anul 2017 suprafaţa plantaţiilor pomicole constituie 137,9 mii ha, inclusiv sămânţoase –
62,5 mii ha, sâmburoase 42,9 mii ha, nucifere – 26 mii ha şi arbuşti fructiferi şi căpşun – 3,5 mii ha
(tab. 2).
Important este şi faptul, că în Republica Moldova, din plantațiile pe rod (113,4 mii ha), se
produc mere pe 46,47%, care produc 73% din volumul total al producţiei de fructe. Pe locul doi, ca
și producție globală, sunt prunele cu 16,84% din producţia totală de fructe, urmate de culturile
nucifere cu 15,61%, iar piersicul, vişinele, cireşele şi perele deţin cote relativ modeste (tab. 3).
Drept comparație cu media anilor 2000-2004, la indicatorul producție globală, rezultatele
anului 2017, dar și tendința de volume de fructe produse, denotă faptul că în Republica Moldova
caisul, prunul, mărul, piersicul și culturile nucifere înregistrat o ascendență semnificativă,
corespunzător: 111,3%, 95,4%, 76,8%, 57,9% și 46,8%. În același timp, o situație inversă se
observă la vișin, păr și gutui, înregistrând-se valori procentuale negative, corespunzător: 61,2%,
41,9% și 10%.
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Tabelul 2. Structura suprafeţei cultivate cu specii pomicole în Republica Moldova în perioada
anilor 2000-2005, mii/ha
Specificare
Livezi. plantaţii bacifere
Inclusiv: Sămânţoase
Din care:
măr
păr
gutui
Sâmburoase
Din care:
cireş
vişin
prun
cais
piersic
Nucifere
Arbuşti fructiferi şi
căpşun

2000-2004

2005-2016

media

media

120,8
76,2
74,2
1,6
0,4
39,6
2,7
3,7
23,7
2,4
7,6
3,4
1,0

119,11
65,93
63,4
1,92
0,62
39,18
3,17
3,59
22,0
3,01
7,42
12,6

Ponderea
suprafeţei în
rod, media
2005-2016, (%)
98,60
55,35
53,23
1,61
0,52
32,89
2,66
3,01
18,47
2,53
6,23
10,58

1,49

1,25

137,9
62,5
58,1
3,1
1,2
42,9
4,3
4,0
22,6
4,2
7,8
29,0

2017
Inclusiv
plantații
în rod
113,4
56,2
52,7
2,5
1,0
36,2
3,5
3,2
19,1
3,4
7,0
17,7

Ponderea
suprafeţei în
rod, (%)
82,23
49,56
46,47
2,20
0,88
31,92
3,09
2,82
16,84
3,00
6,17
15,61

3,5

3,3

2,91

total

Tabelul 3. Dinamica volumelor de producţie a fructelor şi structura acestora sub aspectul speciilor cultivate
în Republica Moldova
2000-2004

2005-2016

Tendința de creștere a
volumelor de producție,
2017 față de media
2000-2004

2017

Specificare
Media.
mii tone

%

Media.
mii tone

%

total

%

mii tone

%

Livezi. plantaţii bacifere

389,4

100,0

395,76

100,0

666,40

100,0

277,0

71,1

Inclusiv: Sămânţoase

284,9

73,2

283,72

71,69

493,20

74,01

208,3

73,1

Din care:

măr

275,5

70,7

276,0

69,74

487,20

73,11

211,7

76,8

păr

7,4

2,0

5,50

1,39

4,30

0,65

-3,1

-41,9

gutui

2,0

0,5

1,60

0,40

1,80

0,27

-0,2

-10,0

88,1

22,6

97,22

24,57

143,00

21,46

54,9

62,3

cireş

7,8

2,0

7,97

2,01

10,60

1,59

2,8

35,9

vişin

12,9

3,3

11,14

2,81

5,00

0,75

-7,9

-61,2

prun

47,7

12,3

57,10

14,43

93,20

13,99

45,5

95,4

cais

6,2

1,6

7,35

1,86

13,10

1,97

6,9

111,3

piersic

13,3

3,4

13,44

3,40

21,00

3,15

7,7

57,9

Nucifere

12,6

3,2

11,91

3,01

18,50

2,78

5,9

46,8

Arbuşti fructiferi şi căpşun

3,7

1,0

3,06

0,77

11,60

1,74

7,9

213,5

Sâmburoase
Din care:

În acelaşi timp s-a modificat structura de producere a fructelor, pe categorii de gospodării, în
favoarea gospodăriilor țărănești și a sectorului individual, care în anul 2000 reprezenta 50,6% din
cantitatea globală de fructe recoltate [5], iar în anul 2017, cu o ușoară tendință de creștere a ajuns la
64,0%. Acest fapt se datorează implicării statului prin stimularea financiară la înființarea plantațiilor
pomicole, interesului populației de a-și crea propria afacere și creării multiplelor plantații pomicole
în cadrul Gospodăriilor Țărănești și Întreprinderilor Individuale (tab. 3) [4].
În perioada 2000-2016, din producţia totală de fructe, 38,2% a fost destinată procesării 30,5%
s-a valorificat în stare proaspătă în ţară, iar 31,3% s-a exportat în stare proaspătă (tab. 4). O cauză
importantă, care a condus la diminuarea exportului de fructe al Republicii Moldova, a fost
16

reprezentată de embargoul impus de Federația Rusă la exportul de fructe în stare proaspătă și
procesate, inclusiv insuficiența dezvoltării infrastructurii post recoltare și promovarea insuficientă a
producției autohtone pe piețele din exterior.
Tabelul 4. Evoluţia indicilor de producţie şi valorificare a fructelor în perioada anilor 2011-2016
Specificare
Producţia medie
Recolta globală
Export
Procesare
Piaţa internă,
producție autohtonă

UM
t/ha
mii tone
mii tone
mii tone

2000-2010
3,4
358,0
109,5
146,8

2011
4,0
378,4
196,1
108,2

2012
3,9
379,8
196,1
170,9

2013
4,7
419,0
170,0
119,5

2014
5,3
497,3
87,7
235,5

2015
4,3
485,5
98,3
172,9

2016
5,4
595,7
131,9
185

mii tone

101,8

74,1

12,9

129,5

174,2

214,3

278,8

Recolta globală de fructe şi consumul mediu anual de fructe pe locuitor pentru perioada
anilor 2010-2017 s-a situat la același nivel şi destul de scăzut, cu excepția anilor 2016-2017, unde
indicatorul acesta a depășit necesarul de fructe per cap de locuitor pe an, ce constituie 65
kg/locuitor/an (tab. 5).
Tabelul 5. Evoluţia producţiei şi a consumului mediu anual de fructe pe locuitor, în Republica Moldova, în
perioada anilor 2010-2017
Specificare
Producţia anuală de
fructe disponibilă pe
piața internă, mii tone
Consumul mediu anual
de fructe autohtone, pe
locuitor, kg

2010

2011

2012

Anii
2013

2014

2015

2016

46,6

52,1

28,3

60,1

110,6

198,0

225,1

209,8

13,1

14,6

8,0

16,9

31,1

55,7

63,4

59,1

2017

În perspectivă programul dezvoltării horticulturii pentru perioada 2019-2028 vizează mărirea
producţiei de fructe, îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii. Acest program prevede că
suprafeţele ocupate de livezi vor ajunge la 100 mii ha, până la finele an ului 2028, iar recolta
globală de fructe va depăși un milion de tone în perioada anilor 2026-2028 (tab. 6).
Tabelul 6. Dinamica orientativă a indicatorilor de bază privind dezvoltarea pomiculturii în Republica
Moldova, în perioada 2005-2020 (mii tone anual)
Recolta globală

Export

Procesare

Piaţa internă

2019-2022

800

240

330

230

2023-2025

1000

380

380

240

2026-2028

1200

500

440

260

Anii

Dezvoltarea durabilă a pomiculturii prevede înlocuirea treptată a livezilor epuizate cu livezi
de tip intensiv şi superintensiv cu un potenţial de productivitate şi calitate a fructelor de 1,3 -1,5 ori
mai înalt faţă de nivelul anterior în baza utilizării raţionale a resurselor ecologice, biologice,
tehnologice, economice caracteristice fiecărui sector de teren şi întreprinderi pomicole.
În scopul sporirii eficienţei plantaţiilor existente este necesar de a efectua recensământul
livezilor concomitent cu bonitarea lor. Datele obţinute vor permite elaborarea unui complex de
măsuri pentru ameliorarea lucrărilor în pomicultură, realizarea mai eficientă a potenţialului
productivităţii plantaţiilor şi utilizarea mai raţională a fondului funciar.
CONCLUZII
1. În anul 2017, patrimoniul pomicol al Republicii Moldova s-a diminuat cu o suprafață
echivalentă cu cea înregistrată în anul 2000 (perioada de început a studiului respectiv). Actualmente
suprafaţa de livezi constituie 137,9 mii ha, din care sămânţoase 62,5 mii ha, sâmburoase – 42,9 mii
17

ha, nucifere – 29,0 mii ha, bacifere – 3,5 mii ha.
2. Structura plantaţiilor pomicole este caracteristică cerințelor de piață și rigorilor ce se
impun, în sensul că plantaţiile pe rod constituie 82,23 % iar cea mai mare pondere o ocupă mărul,
prunul și nucul, în timp ce celelalte culturi pomicole se cultivă pe suprafeţe mai reduse.
3. Producţia globală de fructe a fost neuniformă şi destul de scăzută, revenind circa 3,6-78,5
kg/ locuitor/an, cu un consum mediu anual de 43,4 kg/locuitor.
4. Dezvoltarea durabilă a pomiculturii, în perspectiva anului 2028, necesită investiţii
considerabile și o politică clară de dezvoltare, inclusiv cu suport din partea Statului, prioritatea fiind
pusă pe infrastructura post recoltare, dar și promovarea fructelor pe piețele externe, inclusiv
dezvoltarea consumului de fructe în rândurile cetățenilor Republicii Moldova.
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Abstract. According to FAO and NBS data, was analyzed the area occupied by the apricot
and global and average apricot production worldwide and nationally over a period of 10 years,
2007-2016, the dynamics changes in apricot production on continents and the highest 10 producing
countries during the period 1985-2016, which are the potential competitors for Republic of
Moldova in the production of apricots.
Key words: Apricot, Global production, Average production, Plantations.
INTRODUCERE
Pe plan mondial cultura caisului a cunoscut o amplă răspândire, în deosebi în emisfera
nordică, în Europa şi Asia de la litoralul Atlantic până în Japonia, iar în America de Nord de la
ţărmul Oceanului Pacific (California) până la apele Atlanticului [2].
În emisfera Sudică, cultura caisului a cunoscut ascensiune începând cu secolul al XIX-lea, în
special în Republica Africa de Sud, America de Sud şi Oceania [1].
Ne cătând, că perimetrul în care poate fi cultivat caisul este destul de mare, cultura a căpătat
răspândire numai în anumite zone, destul de limitate. Conform datelor FAO, caisul se cultivă în 57
ţări ale lumii [3].
MATERIAL ŞI METODĂ
Obiectul investigațiilor a constituit cultura caisului pe plan mondial şi naţional la nivel de
suprafaţă recoltată, producţie globală, şi recolta medie de caise. Producţia comparativă de caise pe
continente şi cele mai mari 10 ţări producătoare de caise în perioada anilor 1985-2016. Dinamica
suprafeţelor şi producţiei globale a potenţialilor concurenţi în producerea de caise pentru Republica
Moldova anii 2007 şi 2016. Au fost utilizate metodele: statistico-economică, comparativă etc. Ca
materiale au servit bază de date, Generator FAO şi Anuarul Statistic al Republicii Moldova, precum
şi cercetările efectuate cu cultura caisului în diverse ţări.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
Suprafaţa ocupată cu plantaţii de cais la nivel mondial nu este prea mare, fiind estimată în
ultimii 10 ani la cca. 510-570 mii ha. În ultimii 4 ani (2013-2016) suprafaţa recoltată de caise pe
plan mondial a fost aproximativ la acelaşi nivel, cu o majorare neînsemnată în ultimii doi ani (20152016) (fig. 1).

Figura 1. Dinamica suprafeţei recoltate şi producţia de fructe de cais pe plan mondial
în perioada anilor 2007-2016 [4]
În ultimii 10 ani producţia anuală de caise recoltată la nivel mondial a variat de la 3,29 până la
4,09 mln. t şi de la un an la altul a fost diferită. Pe parcursul anilor 2007, 2010 şi 2014 producţia de
caise obţinută la nivel mondial a variat între 3,29-3,33 mln. t, iar în cazul celorlalţi ani a fost mai
mare de 3,68 mln. t. Această tendinţă pentru cultura caisului este specifică, când din 10 ani, în 2-3
ani se obţin producţii mai scăzute (fig. 1).
Producţia medie la nivel mondial în ultimii 10 ani a constituit cca 5,85-7,32 t/ha. Valori mai
mici a indicelui în cauză s-au înregistrat în anii 2007, 2010 şi 2014, iar în restul anilor au fost mai
constructive (fig. 2).
Analizând evoluţia producţiei mondiale de caise conform datelor FAO, constatăm că, în
ultimii 30 ani acesta sa mărit mai mult de 1,9 ori. O majorare mai vertiginoasă a producţiei de caise
a fost cunoscută până în perioada anilor 2005-2006. Dacă în perioada anilor 1985/1986 până în anii
2005/2006, producţia de caise în lume a crescut cu 1,49 mln t, atunci în ultimii 10 ani acest indice sa majorat cu numai 380,0 mii t, datorită faptului că pe unele continente ca: America, Europa şi
Oceania, producţia de fructe s-a micşorat.
În perioada anilor 1985/1986 – 48,0% din producţia de caise se producea în Europa, 33,8% în
Asia, 10,5% în Africa, 5,9% în America şi numai 1,8% în Oceania. În perioada anilor 1995/1996
lider la producerea caiselor a devenit Asia cu 46,4% din producţie, urmată de Europa cu 34,4%,
Africa – 12,7%, America – 5,1% şi Oceania – 1,4% (tab. 1).
În perioada anilor 2005/2006, mai mult de jumătate din producţia mondială de caise (57,9%)
este obţinută în Asia. În perioada anilor 2015/2016, cifra respectivă a constituit 61,1%. Pe parcursul
ultimilor 30 de ani producţia de caise din Asia a sporit de 3,4 ori, inclusiv în ultimii 10 ani cu
16,9%. Din producţia de 61,1% ce se produce în Asia, 34,4% de caise le furnizează Turcia şi
Uzbekistan [4].
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Figura 2. Dinamica recoltelor medii de caise pe plan mondial în perioada
anilor 2007-2016, t/ha [4]
Tabelul 1. Producţia comparativă de caise pe continente în perioada anilor 1985-2016
Continentul

Media 1985/1986
tone

Africa
216045
America
122158
Asia
694557
Europa
985699
Oceania
35930
TOTAL
2054389,0
Sursa: [4]

Media 1995/1996

Media 2005/2006

Media 2015/2016

%

tone

%

tone

%

tone

%

10,5
5,9
33,8
48,0
1,8
100,0

295340
118785
1078764
800039
32846
2325774,0

12,7
5,1
46,4
34,4
1,4
100,0

463950
106880
2052178
897679
21988
3542375,0

13,1
3,0
57,9
25,4
0,6
100,0

556982
89445
2398198
866330
12349
3923305,0

14,2
2,3
61,1
12,1
0,3
100,0

Diferenţa anii
1985/1986
faţă de
2015/2016, t
+340937
-32713
+1703641
-119369
-23581
+1868916

Deşi, în ultimii 20 de ani, Europa a cedat poziţia de lider la producţia de caise, însă totuşi ei îi
revine un rol important, deoarece produce la 22,1% din producţia mondială. Spre deosebire de Asia,
producţia de caise în Europa a diminuat cu 12,1% comparativ cu nivelul anilor 1985/1986.În Africa,
care deţine locul III după producţia de caise în eşantionul mondial (14,2%), pe parcursul ultimilor
30 de ani ea a sporit de 2,58 ori, adică cu 341 mii t. Pe continentul American, pe parcursul ultimilor
30 de ani s-a înregistrat o diminuare a producţiei de caise cu 26,8%, iar în Oceania cu 2,9 ori.
După aportul pe care l-au adus la producţia mondială de caise, în ultimii 30 ani, înregistrăm
că, pe primul loc se plasează Turcia, cu o producţie destul de înaltă, înregistrând valori maximale în
perioada anilor 2015/2016 -713 mii t, sau 18,2% din producţia mondială de caise (tab. 2).
Tabelul 2. Cele mai mari 10 ţări producătoare de caise în perioada anilor 1985-2016
Nr
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ţara
Turcia
URSS
Italia
Spania
Grecia
Franţa
Iran
SUA
Maroc
Siria
Sursa: [4]

Perioada
1985/1986
276000
222000
190850
150832
113531
108000
104470
84220
73000
72103

Ţara
Turcia
Iran
Pakistan
Spania
Franţa
Italia
Ucraina
Maroc
China
Libanul

Producţia
1995/1996
228000
221255
189348
168250
138739
120859
110500
83050
64263
63758

Ţara
Turcia
Iran
Italia
Uzbekistan
Pakistan
Franţa
Algeria
Spania
Japonia
Maroc

Producţia
2005/2006
660091
392297
227438
202818
187252
178474
150057
147019
121350
116520

Ţara
Turcia
Uzbekistan
Iran
Algeria
Italia
Pakistan
Spania
Franţa
Egipt
Japonia

Producţia
2015/2016
713050
364061
279057
275128
227295
275295
139501
135112
98539
95300

În perioada anilor 1985/1986, printre lideri la producerea caiselor se află URSS cu 222 mii t.
Producţii mari de caise în perioada respectivă au fost înregistrate în 4 ţări europene: Italia, Spania,
Grecia şi Franţa. Printre cele 10 ţări mari producătoare de caise se poate de evidenţiat Iran, SUA,
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Maroc şi Siria.
În perioada anilor 1995/1996 producţii la acela nivel de caise se obţin în Turcia (228 mii t) şi
Iran (221 mii t). În perioada respectivă, printre cele 10 ţări mari producătoare de caise nu se mai
regăsesc aşa ţări ca URSS, Grecia, SUA şi Siria, care au fost înlocuite cu Pakistan, locul 3 în
clasament, Ucraina una din republicile unionale din fosta URSS, China şi Libanul.
În perioada anilor 2005/2006 se înregistrează o creştere esenţială a producţiei de caise în
majoritatea ţărilor în comparaţie cu perioada anterioară.
Majorarea producţiei de caise în perioada respectivă în Turcia a fost de 2,89 ori, în Iran de
1,77 ori, în Italia de 1,9 ori, în Franţa de 1,29 ori, în Maroc de 1,40 ori. În Spania producţia de caise
a diminuat cu 14%. Printre cei 10 mari producători de caise se înscriu aşa ţări ca Uzbekistan,
Algeria şi Japonia. În aceste 10 ţări s-au produs 2383 mii t, ce a constituit 67,1% din producţia
mondială de caise.
Pentru perioada anilor 2015/2016, în cele 10 ţări considerate ca mari producătoare de caise se
furnizau la 2772 mii t, sau a fost înregistrată a majorare cu 16,3% în comparaţie cu perioada
anterioară. În perioada respectivă se înregistrează o creştere a producţiei de caise în Turcia,
Uzbekistan, Algeria, dar diminuează în celelalte ţări în comparaţie cu perioada anterioară. Mari
schimbări în lista celor 10 principali producători de caise n-au fost înregistrate, având loc o singură
remaniere Maroc cu Egipt (tab. 2).
După datele FAO, cea mai mare producţie medie de caise în anul 2016 s-a obţinut în SUA –
16,32 t/ha. Producţii medii mai mici de caise au fost înregistrate în Albania şi Egipt, unde au
constituit 15,93 t/ha şi respectiv 15,31 t/ha (fig. 3).
Turkmenistanul, Slovenia şi România se plasează la mijlocul clasamentului ţărilor top zece.
Italia şi Elveţia cu producţii medii, respectiv de 12,53 şi 12,36 t/ha împart locurile 7 şi 8, iar pe
ultimele două poziţii se plasează Grecia cu 11,83 t/ha şi Uzbekistan cu 11,78 t/ha.
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Figura 3. Primele 10 ţări cu cele mai mari recolte medii de caise pe plan mondial,
a. 2016, t/ha [4]
La capitolul caise uscate, din producţia mondială de 176 mii tone, Turcia în anul 2016 a
produs 110 mii tone, ce a constituit 62,4%. Cantităţi mai mici de caise uscate s-au produs în Iran –
8,5%, Uzbekistan – 5,1%, China – 3,4%, Azerbaidjan – 2,0%, Africa de Sud – 0,9% şi SUA – 0,7
%. În celelalte ţări cultivatoare de cais, producţia de caise uscate constituie17% (fig. 4).
În Republica Moldova, producerea caiselor durează din decada a II a lunii iunie până la
sfârşitul lunii iulie, însă o pondere mai mare de fructe se recoltează din a III decadă a lunii iunie
până în decada a II a lunii iulie. În perioada respectivă, recoltează caise şi potenţialii concurenţi ai
ţării noastre. Printre potenţialii concurenţi ai Republicii Moldova se consideră fostele Republici
Unionale din URSS (Armenia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina), care în
anul 2016 au obţinut producţii de caise cu mult mai mari ca în ţara noastră. Ca potenţiali concurenţi
la producerea de caise pentru Republica Moldova se mai înscriu aşa ţări ca: Turcia, Grecia, Serbia,
România (fig. 5; 6).
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PRODUCŢIA DE CAISE USCATE PE PLAN MONDIAL, ANUL 2016
Alte ţări
SUA 17%
Africa de Sud
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China
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5%
Turcia
62%
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123805

Figura 4. Producţia de caise uscate pe plan mondial, a. 2016 [4]
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Figura 5. Dinamica suprafeţei plantaţiilor a potenţialilor concurenţi în producerea de caise
pentru Republica Moldova, anii 2007 şi 2016, ha [4]
Ţările menţionate anterior se caracterizează prin condiţii pedoclimatice favorabile pentru
cultura caisului şi un spaţiu nelimitat pentru cultivatorii ce doresc să-şi extindă suprafeţele. Aceste
ţări, ca şi Republica Moldova au o amplasare favorabilă faţă de majoritatea pieţelor.
În prezent, o cantitate mare de caise produse în ţările respective sunt exportate în Rusia,
Belarusi etc.
În ultimii zece ani, în majoritatea ţărilor, în afară de R.F. Rusia, România şi Ucraina,
suprafeţele ocupate cu cais s-au extins, iar producţia de fructe s-a majorat destul de considerabil
(Turcia, Uzbekistan). Acesta confirmă că, livezile sunt relativ tinere şi au un potenţial de producere
destul de înalt. Deşi, în ţările respective pot fi întâlnite şi livezi clasice, cu distanţe mai mari de
plantare, fără irigare, dar deja se cultivă plantaţii cu o desime mai înaltă de pomi la o unitate de
suprafaţă, soiuri şi portaltoaie moderne ce furnizează producţii înalte de fructe şi de calitate
competitivă.
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Figura 6. Dinamica producţiei globale a potenţialilor concurenţi în producerea de caise
pentru Republica Moldova anii 2007 şi 2016, t [4]
Accesul la principalele pieţe de export va fi determinat de calitatea producţiei şi preţul de
realizare, dar când pieţele vor fi saturate cu caise, calitatea lor va deveni factorul de bază pentru o
comercializare mai reuşită.
Începând cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiază de Preferinţele Comerciale
Autonome acordate de către UE. La momentul actual, caisele ce se produc în Republica Moldova
nu sunt bine cunoscute de consumatorii din UE, iar pentru penetrarea acestei pieţe, producătorii de
fructe trebuie să schimbe gama soiurilor cultivate, să menţină tehnologia de cultivare la parametrii
corespunzători pentru a produce fructe calitative ce vor putea concura cu cele obţinute în Spania,
Italia, Franţa etc.
În prezent, cultura caisul constituie 2,9% din suprafaţa livezilor din Republica Moldova [5].
Acest fenomen a fost consecinţa directă a sensibilităţii pe care o manifestă caisul faţă de variaţiile
mari de temperatură din perioada de revenire şi în urma brumelor târzii din primăvară, care pot
compromite total sau parţial recolta. La slaba extindere a caisului a contribuit sensibilitatea speciei
la unele boli criptogamice, care atrag după sine şi pieirea prematură a pomilor.
În ultimii 5-10 ani, ca urmare a introducerii în cultură a unor soiuri mai rezistente la factorii
stresanţi a portaltoaielor noi, şi a perfecţionării tehnologiei de cultivare a caisului, s-a înregistrat un
interes mai mare faţă de specia respectivă (fig. 7).
Dacă în perioada anilor 2007-2012 suprafaţa totală a plantaţiilor de cais a fost de 2,70-2,90
mii ha, iar a celor pe rod 2,00-2,10 mii ha, atunci în perioada anilor 2013-2016 aceiaşi indici au
înregistrat o creştere considerabilă, constituind 3,10-3,95 mii ha şi respectiv 2,00-3,18 mii ha. În
ultimii zece ani sporul suprafeţei totale a plantaţiilor de cais a constituit 46,0%, iar a celor pe rod
51,4%.
După datele BNS, producţia de căise a avut un caracter diferit în anii 2007-2016, ce a fost
influenţată de condiţiile climaterice din anii respectivi. Producţii mai mici de caise au fost
înregistrate în anii 2007, 2010 şi 2012. În ceilalţi ani, producţia de caise a fost mai mare de 6,6 mii
tone. În anul 2016, după producţia globală de fructe, caisul reprezintă a treia specie pomicolă după
măr şi prun. În anul de referinţă, caisul a înregistrat cel mai mare volum de producţie din ultimii 10
ani, constituind 21,54 mii tone (tab. 8).
Recolta medie de caise a fost într-o corelaţie directă cu suprafaţa plantaţiilor pe rod şi
producţia totală de fructe şi a fost influenţată de diverse dezastre şi fenomene climatice din perioada
respectivă. Cea mai mare recoltă medie de caise a fost înregistrată în anul 2016 – 6,60 t/ha, ce a fost
la nivel cu cea mondială (6,80 t/ha) şi a plasat această specie pe locul doi după cultura mărului. Ani
cu recolte medii mai mari au fost: anii 2011 (4,02 t/ha), 2013 (4,90 t/ha), 2015 (3,45 t/ha) şi invers,
recolte medii mai scăzute s-au înregistrat în anii 2007 (2,60 t/ha), 2008 (2,73 t/ha), 2010 (2,31 t/ha),
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2012 (2,44 t/ha) (fig. 9).
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Figura 7. Dinamica suprafeţelor totale şi pe rod de cais în perioada anilor 2007-2016 [5]
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anilor 2007-2016 [5]

Figura 9. Dinamica producţiei medie de caise din Republica Moldova recoltată în perioada
anilor 2007-2016 [5]
Această majorare a producţiei globale şi medii în ţara noastră a avut loc datorită menţinerii
lanţului tehnologic de cultivare a caisului la nivelul recomandat şi implementarea în producţie a
unui sortiment mai larg de soiuri (autofertile), cu rezistenţă sporită la temperaturi scăzute.
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CONCLUZII
1. Producătorii de caise din Republica Moldova trebuie să-şi păstreze pieţele tradiţionale şi
să extindă exporturile în Europa de Est şi Vest, în caz contrar aceste pieţe vor fi penetrate de alţi
producători din regiunea respectivă cum ar fi Turcia, Uzbekistan, Ucraina etc.
2. Deşi există condiţii ecologice favorabile pentru cultivarea caisului în multe zone ale
Republicii Moldova, această specie n-a fost extinsă la nivelul posibilităţilor.
3. Cele mai favorabile condiţii de cultivare a culturii caisului sunt înregistrate în zona de
Sud, Sud-Est şi Centru. În ultimii ani, în legătură cu încălzirea globală, înregistrăm penetrarea
culturii caisului şi în zona de Nord a ţării, în deosebi în subzona nordică de stepă şi subzona nordică
nistreană.
BIBLIOGRAFIE
1. BALAN V. et al. Caisul şi caisele. Bucureşti: Ceres, 2008. 686 p.
2. COCIU V. et al. Caisul. Bucureşti: Editura Ceres, 1993. 401 p.
3. PEŞTEANU A., MANZIUC V., CUMPANICI A., GUDUMAC E., BRAGHIŞ A.
Producerea caiselor. Manual tehnologic. Chişinău, 2018. 291 p.
4. Bază de date. Generator FAO. [On-Line]. [citat 11 decembrie 2005]; Disponibil pe http://
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
5. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2017 [On-Line]. Chişinău, 2017. Disponibil pe
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2017
CZU:634.21:631.526.32(478)
DATE PRELIMINARE PRIVIND PROMOVAREA SORTIMENTULUI DE CAIS ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
Maria PÎNTEA
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. In the article there are presented some aspects of breeding of apricot culture for
industrial promotion in the conditions of the Republic of Moldova. Adaptability and ecological
plasticity to changeable agro climatic resources of new introduced and actually created varieties
remain the principal objectives of breeding works. A special attention is done to donors
characteristics such as: early ripening, fruit appearance and firmness of fruits, vigor of trees,
sustainable productivity.
Key words: Apricot, Promotion, New varieties, Republic of Moldova.
INTRODUCERE
Crearea şi implementarea în practică a soiurilor noi de cais, corespunzătoare cerinţelor noi de
fructe, în principal destinate consumului proaspăt este o sarcină importantă, mai ales având în
vedere schimbările de climă şi apariţia pieţelor noi din cadrul UE. Astfel, în prezent sunt sofisticate
soiuri cu caracteristici valoroase ale fructelor, dar şi pretabile la densităţi mari de plantare cu
aplicarea obligatorie a irigării; sistem radicular al portaltoiului adaptabil la diferite tipuri de soluri,
în special din cele “grele”, specifice pentru multe teritorii ce revin caisului în cazul Republicii
Moldova; rezistenţă genetică a mugurilor de rod la ger, fluctuaţii de temperaturi stresante din timpul
iernii şi primăverii; potenţial fiziologic de echilibrare a creşterii şi fructificării [1,2,4,5]. Însuşi
fructele trebuie să fie mari, foarte atractiv colorate, cu pulpa fermă dar suculentă, capabilă la
transportare, textura fină, gust echilibrat şi aromă specifică de cais, cu sâmbure cât mai mic,
detaşabil de la pulpă. Pe lângă adaptabilitatea şi plasticitatea ecologică înaltă, soiurile noi trebuie să
fie rezistente sau tolerante la bolile şi dăunătorii principali ai speciei, în special la Sharka şi cancerul
bacterian.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările experimentale au fost efectuate în colecţiile naţionale de cais (Staţiunea
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Experimentală „Codrul”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare),
precum şi unele plantaţii ale fermierilor din zonele pomicole Centru şi Sud. În calitate de material
biologic pentru cercetarea comparativă s-au utilizat peste 270 soiuri şi selecţii introduse, şi create în
cadrul institutului. Ca portaltoi a fost folosit biotipul de zarzăr MVA, distanţa de plantare 5x4 m, în
lipsa irigării. Pentru îndeplinirea cercetărilor s-au utilizat principiile metodologice şi metodele
aprobate în ameliorarea şi studiul speciilor pomicole [1,3].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Gama sortimentului de cais actualmente înregistrat pentru înmulţire în Republica Moldova
constă din 20 de soiuri, dintre care 9 sunt create la IŞPHTA, iar restul introduse din diferite regiuni
de cultivare favorabilă a caisului [6]. În calitate de soiuri de perspectivă se mai testează temporar în
producţie încă 7 soiuri (Bebeco, Big Red, Litoral, Olimp, Tyrinthos, Faralia, Farbaly) introduse din
diferite arealuri de cultivare. Sortimentul sus numit este pretabil atăt pentru consum proaspăt, căt şi
pentru diferite tipuri de procesare separată sau împreună cu alte specii de fructe.
Pentru majoritatea soiurilor introduse, selectate pentru testare şi promovare în țara noastră este
caracteristică derularea înfloririi în termenii tipici ai soiurilor autohtone.
Datorită maturării mai timpurii a caiselor, faţă de alte specii, când piaţa locală dispune de
puţine fructe (căpşune, cireşe etc.), costul normat al producerii fructelor este mai jos comparativ cu
alte specii, la care se adaugă cheltuieli pentru protecţia contra bolilor şi dăunătorilor, alte procedure
agrotehnice privind asigurarea dezvoltării favorabile/optimale a fructelor, iar preţul de realizare a
fructelor – mai înalt.
Maturarea fructelor are loc în perioada: prima decadă a lunii iunie– a doua decadă a lunii
august Termenele de maturare a fructelor (începutul, sfârșitul) variază slab de la an la an, atât în
incinta soiurilor introduse, cât şi cele create în ţară. Maturarea extra timpurie şi timpurie a caiselor
se notează pentru soiurile Bucuria, NJA-42, NJA-32, Chişiniovschii Rannii. Eşalonarea maturării
fructelor este urmată de soiurile Vasile Cociu, Codrean, Detski, Moldavschii Olimpieţ, Nadejda,
Şalah, Krasnoşciokii. Printre soiurile cu maturarea tardivă se notează următoarele: Costiujenschii,
Raduga, Litoral, Olimp.
De notat, că în lipsa irigării, soiurle recent introduse, cum ar fi Kyoto şi Big Red (cu
maturarea medie a fructelor), precum şi Faralia şi Farbaly se evidenţiază prin atractivitatea înaltă,
datorită colorării superficiale roşii pe partea însorită a fructelor, precum şi prin ne aderenţa pulpei la
sâmbure, fermitatea şi consistenţa ei uniformă, gust dulce-acidulat. Perioada maturării fructelor
soiurilor sus numite corespunde termenelor medii şi medii-tardive.
Cel mai adaptabil soi către condiţiile locale vizând rezistenţa la factorii biotici şi abiotici ne
favorabili, productivitate stabilă s-a dovedit a fi soiul autohton Codrean.
Cercetările efectuate asupra complexului caracteristicilor de bază biologice şi de producţie a
genofondului de perspectivă sus numit, vizând scopul general de a stabili şi potenţialul de
plasticitate ecologică şi adaptabilitate la condiţiile locale au permis de a evidenţia un şir de soiuri,
reprezentabile şi în calitate de donatori de anumite caracteristici prețioase pentru viitoarele
programe de ameliorare genetică a speciei pentru condiţiile ţării noastre (tab. 1).
Majoritatea soiurilor introduse cercetate se încadrează în grupul celor de vigoare medie.
Astfel, datele cele mai indicative de promovare/îmbunătăţire a sortimentului de cais rămân a
fi fermitatea pulpei, ne aderenţa sâmburelui la pulpă, data recoltării, stabilitatea producţiei de pe
pom, selectarea corectă a sectoarelor cu resurse agroclimatice potrivite cultivării eficiente a caisului.
Tabelul 1. Caracteristicile generale ale unor soiuri noi de cais
Soiul

NJA-42

Mărimea
fructelor

Productivitate

+, ++

+++

Calitatea
Destinaţia
generală a
fructelor
fructelor
Soiuri introduse
++

CP, PR
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Particularităţi
specifice

Caracteristici
importante de
adaptabilitate

Pulpa parţial
aderentă la
sîmbure.

Productivitate stabilă,
calitatea fructelor.
Rezistenţă bună la

Orange Red
(NJA-32)

++, +++

+++

Kyoto

++, +++

+++

Big Red

++, +++

+++

Bergeron

++

+++

Tirynthos

+++

+++

Faralia

+++

+++

Farbaly

+++

+++

Auto
incompatibilitate
pronunţată.
Autofertilitate
++, +++
CP, PR
pronunţată.
Auto
++, +++
CP, PR
incompatibilitate
pronunţată.
Autofertilitate
++,+++
CP, PR
pronunţată.
Autofertilitate
++
CP
pronunţată.
Autofertilitate
+++
CP
pronunţată.
Autofertilitate
+++
CP, PR
pronunţată.
Soiuri create în Republica Moldova
+++

PR, CP

factorii nefavorabili
abiotici locali.
Precocitatea maturării,
calitatea fructelor. Gust
echilibrat.
Precocitatea maturării şi
calitatea fructelor.
Productivitate, calitatea
fructelor.
Productivitate, calitatea
fructelor.
Precocitatea maturării,
calitatea fructelor.
Precocitatea maturării,
calitatea fructelor.
Productivitate, calitatea
fructelor.

Productivitate, calitatea
bună a fructelor pentru
consum proaspăt.
Bucuria
+, ++
+++
+++
CP
Rezistenţă bună la
factorii nefavorabili
abiotici locali.
Productivitate , calitatea
Mugurii de rod
fructelor. Rezistenţă bună
Nadejda
+++
++, +++
++
CP, PR
de rezistenţă
la factorii nefavorabili
medie la ger.
abiotici locali.
Productivitate, calitatea
Înflorire tardivă.
foarte bună a fructelor la
Aspect foarte
Vasile Cociu
+++
+++
+++
CP, PR
procesare. Rezistenţă la
atrăgător al
factorii nefavorabili
fructelor.
abiotici locali.
Productivitate, calitatea
bună a fructelor pentru
Autofertilitate
consum proaspăt.
Codrean
++
+++
+++
CP, PR
pronunţată.
Rezistenţă la factorii
nefavorabili abiotici
locali.
Productivitate, calitatea
Autofertilitate
foarte bună a fructelor la
pronunţată.
procesare. Rezistenţă
Costiujenschii
++
+++
+++
CP, PR
Culoarea
bună la factorii
galbenă a
nefavorabili abiotici
fructelor.
locali.
Productivitate, calitatea
Autofertilitate
fructelor la procesare.
Raduga
++
+++
++, +++
CP, PR
slab pronunţată.
Rezistenţă bună la
Pulpa crocantă.
factorii nefavorabili
abiotici locali.
Legendă: +++ = mare, ++ = medie, + mică =slabă, joasă. CP =consum proaspăt, PR = procesare
Autofertilitate.
Fructe moi,
aderente de la
sâmbure.

CONCLUZII
1. Sortimentul de cais actualmente înregistrat pentru cultivare/testare în Republica Moldova fără irigare
parţial corespunde cerinţelor pieţei moderne de fructe (maturare timpurie-medie, atractivitatea, fermitatea
pulpei, etc.).
2. Tendinţele noi de promovare a caisului în Rep. Moldova ţin de lărgirea sortimentului cu soiuri de
maturare cât mai timpurie şi cât mai tardivă cu conservarea calităţilor performante a fructelor, în special
capacitatea de transportare la distanţe lungi.
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ASPECTE EMBRIOLOGICE IMPORTANTE PRIVIND POLENIZAREA NUCULUI ÎN
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Abstarct. The work is dedicated to elucidation of main peculiarities of embryological
processes development in all types of walnut intraspecific pollination of dichogamous genotypes.
Based on cytoembryological studies of hybridisation the degree of compatibility and the
peculiarities of compatibility of all dichogamous types was established.
Key words: Walnut, Dichogamy, Hybridization, Embriology.
ÎNTRODUCERE
În cadrul dezvoltării continue a nuciculturii cu modernizarea sortimentului nucului este
indispensabilă cercetarea integrală a proceselor ce constituie biologia sistemului reproductiv, cu
clarificarea principiilor fructificării optimale. În acest context se impune elucidarea particularităţilor
morfofiziologice a activităţii organelor generative, care în continuare, permit trecerea la programe
specifice experimentale, menite să accelereze utilizarea metodelor noi în ameliorarea genetică a
nucului [4]. Un imperativ important pentru specia (Juglans regia L.) îl constituie acumularea
datelor noi, ce aparţin de manifestarea particularităţilor embriologice, ele fiind în special preţioase
şi în elucidarea unor aspecte teoretice privind sistematica şi filogenia familiei Juglandaceae.
MATERIALE ŞI METODE
În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizate 46 soiuri şi forme de nuc locale şi unele
introduse din alte regiuni (de exemplu Franţa – Franquette, Lara, Fernor; SUA – Chandler etc.) cu
calităţi performante agronomice şi biologice din colecţie, incluzând tipurile de dihogamie
protandric, protoginic şi homogamic. Observaţiile fenologice, estimarea rezultatelor polenizărilor
experimentale s-au efectuat în conformitate cu recomandările metodelor, aprobate în pomicultură
[2]. Punerea în evidenţă a tuburilor polinice la polenizările experimentale a fost efectuată prin
analize de microscopie luminescentă [1,5], metoda fiind perfecţionată pentru Juglans regia L. [3].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Investigaţiile ecologice efectuate au evidenţiat faptul, că în condiţiile Republicii Moldova
frecvenţa şi intensitatea factorilor climatici din perioada înfloririi, în special a deschiderii florilor
masculine, are o mare importanţă. Astfel, la toate genotipurile studiate perioada înfloririi se
micșorează la stabilirea temperaturilor înalte a aerului, şi, din contra, răcirea timpului contribuie la
prelungirea ei. S-a depistat, că decalajul termenelor de înflorirea masculină şi feminină la soiurile
protogine, homogame, precum şi al celor protandre în diferiţi ani este identic. În acelaşi timp se
evidenţiază reacţia specifică a soiului pe parcursul înfloririi. Nu s-a identificat dependență între tipul
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şi perioada de înflorire a genotipului.
Sacul embrionar. Investigaţiile efectuate au demonstrat, că soiurile şi formele protogine se
deosebesc de cele protandre prin termene mai mici de desfăşurare a primelor etape de dezvoltare,
ultimele două fiind chiar foarte scurte. Soiurile şi formele protandre se caracterizează prin termene
de formare a sacului embrionar mai mult sau mai puţin apropiaţi după durată (tab. 1).
Tabelul 1. Termenele maturizării morfologice ale sacului embrionar al nucului la diferite tipuri de înflorire
şi durata activităţii lui
Soiul, forma

Kişiniovskii, D-5,
Franquette

Perioada maturizării morfologice a
sacului embrionar (zile)
2487-cel.
nucl.
nucl.
nucl.

Durata
activităţii
sacului
embrionar(s.e.)
matur, (zile)
Homogame

3

6

3

1

5-6-8

Observaţii speciale

Varierea activităţii s.e la florile
provenite din mugurii laterali.

Protogine
Skinoskii,
Bomba, Kazacu,
Is-67

1-2

5-6

2-3

1-2

3-6

Varierea activităţii s.e la florile
provenite din muguii laterali.

Protandre
Korjeuţi, Calaraş,
I-30, Iv-4/7, B.E.,
Lara,
Fernor,
Chandler

2

7-8

2

1-2

2-4

Disproporţii în ritmul de creştere
a unor părţi a ovulului,
dezvoltarea incompletă la florile
provenite din mugurii laterali.

Pe parcursul dezvoltării structurilor reproductive feminine a nucului au fost stabilite
următoarele tipuri de anomalii: disproporţii în ritmul de creştere a unor părţi a ovulului, dezvoltarea
incompletă, sau chiar lipsa integumentului, diplosporia, incapacitatea macrosporei să se transforme
în celulă-mamă a sacului embrionar, geneza apolară a sacului embrionar, aşezarea îndepărtată a
oosferei în raport cu nucleii polari. Ele au fost depistate la cele mai diferite soiuri şi forme,
independent de tipul de înflorire. Cu toate acestea s-a evidenţiat, că soiurile raionate manifestă o
stabilitate bine determinată pe parcursul dezvoltării structurilor sistemului reproductiv feminin şi
reacţionează slab la oscilaţiile condiţiilor meteorologice. Tipul de dihogamie nu reprezintă un factor
principal în manifestarea aberaţiilor dezvoltării sferei sexuate feminine.
S-a depistat, că resorbţia intensivă a endospermului celular devine foarte bine exprimată în
perioada segmentării embrionului globular. Este semnificativă în acest proces diminuarea
intensităţii tuturor reacţiilor în afară de acidul ascorbic.
Pe parcursul endospermo şi embriogenezei nucului ovulul suportă schimbări esenţiale. Iniţial
are loc o distrugere intensivă a ţesuturilor nucelei care înconjoară endospermul. Pentru toate tipurile
de înflorire se depistează formarea unei membrane groase polizaharidice care delimitează ţesutul
endospermal şi nucelar de zigot, asigurându-i, în opinia noastră, începutul autonomizării
morfofiziologice. Astfel, membrana polizaharidică, după toate probabilităţile, joacă un rol aparte în
nutriţia structurilor embrionare la etapele iniţiale ale embriogenezei. S-a constatat, că nucela şi
integumentul rămân mult timp destul de active metabolic. Totodată se evidenţiază clar zona
hipostazei ca sector fiziologic activ.
Controlul legării fructelor, obţinute în rezultatul autopolenizării forţate a demonstrat clar
posibilitatea autofertilităţii, indiferent de tipul de înflorire: la soiurile protandre – 0,5-49,0%, la
soiurile protogine – 0,10-60,0%, iar la soiul cu înflorire simultană Kişinevski – 21,42-32,15%.
Analiza comportării polenului pe stigmat şi a particularităţilor creşterii tuburilor polinice în
toate sectoarele pistilului au confirmat în modul cel mai elocvent posibilitatea manifestării
favorabile a autocompatibilităţii în cadrul dihogamiei. S-a depistat, că pe tot parcursul creşterii lor
în pistil, tuburile polinice nu formează nodozităţi sau curbe – simptome tipice ale
autoincompatibilităţii. În apropierea nucelei numărul tuburilor polinice se reduce la 3-5, ele
ajungând cu 2-3 zile mai târziu decât în cazul polenizării libere, sau la diferite variante de
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încrucişare intervarietală compatibilă. S-a evidenţiat faptul, că la toate tipurile de înflorire,
pătrunderea tuburilor polinice în nucelă a fost exclusiv halazogamică. De asemenea, la nivelul
halazei s-a depistat cea mai susceptibilă diferenţă a manifestării autocompatibilităţii nucului în
dependenţă de tipul de înflorire, exprimându-se prin posibilitatea creşterii în nucelă a unui număr
diferit de tuburi polenice.
S-a stabilit, că procesul fecundaţiei are loc cu o întârziere în timp de 2-4 zile la
autopolenizarea tuturor soiurilor, în comparaţie cu polenizarea liberă. În continuare se reţine şi
dezvoltarea de mai departe a endospermului şi a zigotului. S-a evidenţiat, că la faza de dezvoltare
globulă a embrionului are loc o accelerare a creşterii acestuia şi dispariţia rapidă a endospermului
celular. Astfel, diferenţierea de mai departe a embrionului are loc în acelaşi ritm, atât la
autopolenizare, cât şi la polenizarea liberă (tab. 2).
Tabelul 2. Ritmul proceselor embriogenetice la încrucişarea directă şi indirectă a soiurilor protogine (p/g) şi
protandre (p/a)
Zile după polenizarea experimentală
Etapele de dezvoltare
Tubul polenic penetrează ţesutul tegumentar
Tubul polenic ajunge la micropile
Tubul polenic în sacul embrionar
Dezvoltarea intensivă a endospermului nuclear
Proembrion bicelular
Trecerea endospermului nuclear în stare celulară
Embrionul globular
Începutul segmentării embrionului
Embrionul în stadiul “inimioară”
Dezvoltarea intensivă a sistemului vascular
embrionului
Diferenţierea structurilor embrionului
Embrion matur

al

p/g
x
p/a
4
5
7
18
20
37
45
50
75
87

p/g
x
p/g
6
6
7
17
20
34
47
53
78
90

p/g
polen.
liberă
5
6
7
17
19
35
45
50
73
85

95
122

110
120

100
120

p/a
x p/g

p/a x
p/a

5
6
7
16
20
35
40
45
70
82

5
6
7
15
19
37
40
45
65
86

p/a
polen
liberă
5
6
7
14
18
33
39
43
60
78

95
120

97
122

92
129

S-a evidenţiat, că una din cauzele foarte frecvente ale căderii florilor autopolenizate
experimental constă în lipsa fecundaţiei oosferei. În jurul celor 6-8 nuclei endospermali formaţi în
rezultatul primelor diviziuni mitotice după fecundaţie are loc o acumulare rapidă a granulelor de
polizaharide. Concomitent se urmăreşte o activitate foarte expresivă fiziologică a celulelor
hipostazei. Soiurile protandre se deosebesc de cele protogine prin faptul, că dacă în sacul embrionar
a avut loc actul fecundaţiei duble, peste 2-3 zile pot începe procesele de degenerare a structurilor
întregului ovul. Prin cercetările efectuate s-a relevat faptul, că manifestarea eficientă a
autocompatibilităţii soiurilor şi formelor protandre este limitată parţial de condiţiile secetoase din
perioada înfloririi şi polenizării. Analiza datelor obţinute la hibridarea soiurilor protogine şi al celui
homogam Kişinevski, atât în încrucişările cu soiurile protogine, cât şi cu cele protandre a evidenţiat
un potenţial destul de înalt de compatibilitate indiferent de tipul de înflorire. În majoritatea
cazurilor interacţiunea polen-pistil se desfăşoară fără devieri susceptibile comparativ cu polenizarea
liberă. În condiţiile prezenţei temperaturilor ridicate fecundaţia dublă are loc în ziua a 3-a-5-a, iar pe
timp ploios şi răcoros – în ziua a 7-a – 10 –a după efectuarea polenizării. La soiul homogam
Kişinevski , polenizat cu soiurile protogine s-a depistat un ritm mai rapid al trecerii fecundaţiei şi al
primelor etape de embriogeneză comparativ cu cele protandre. S-a stabilit, că soiul protogin
Criuleni se deosebeşte printr-o compatibilitate selectiv individuală cu mult mai înaltă faţă de
celelalte soiuri protogine studiate. În acelaşi timp soiul protogin Cogălniceanu este cu mult mai
receptiv pentru cele protandre, decât pentru cele protogine. În tipul de hibridare protoginie x
protoginie s-a depistat un ritm mai accelerat al gametogenezei şi al primelor etape a embrio şi
endospermogenezei comparativ cu încrucişarea protoginie x protandrie (tab.2).
Heitonogamia. Din punct de vedere practic heitonogamia (în cazul dat autopolenizarea în
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incinta unuia şi aceluiaşi arbore) este cea mai dorită formă de polenizare a nucului. Considerăm, că
clarificarea posibilităţii manifestării efective a heitonogamiei este deosebit de importantă, deoarece
în toate arealele de cultivare nucul este destul de frecvent întâlnit solitar. A fost urmărită
manifestarea particularităţilor citoembriologice ale polenizării heitonogamice la soiurile protogine
şi homogame, unde procentul legării fructelor s-a dovedit a fi apropiat de cel al polenizării libere.
S-a depistat, că tuburile polenice se ramifică mai puţin ca în alte variante de polenizare în ovul, în
principal în ţesutul tegumentar şi în zona halazală a nucelei. Zigotul accesoriu începe să se dividă
îndată după fecundaţie, iar zigotul primar – peste 16-17 zile după polenizare, când în sacul
embrionar sunt deja formate un număr mare de nuclei endospermali. Începutul formării
endospermului celular are loc la stadiul de embrion 10-16 – celular. Printre anomaliile depistate în
dezvoltarea postgamică trebuie menţionate următoarele: apropierea nucleilor polari fără fuziunea lor
chiar şi în cazul prezenţei spermiilor, fuziunea triplă întârziată; ritmul încetinit al diviziunii mitotice
a endospermului nuclear şi reţinerea trecerii lui în stare celulară.
CONCLUZII
1. Controlul embriologic, al manifestării potenţialului de autofertilitate (obişnuită şi
heitonogamică), este indispensabil atât pentru genotipurile protogine, cât şi pentru cele homogame.
2. În special, considerăm indispensabile investigaţiile acele soiuri care posedă o cât de mică
suprapunere a înfloritului feminin şi masculin (soiurile homogame şi protogine). Ambele tipuri de
polenizare rămân, în opinia noastră, să aibă rolul polenizării de rezervă, reprezentând astfel, o şansă
reală în realizarea mai amplă a potenţialului reproductiv al nucului.
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PRODUCEREA ȘI REALIZAREA RAMURILOR ALTOI DE VIȘIN ȘI CIREȘ DIN
PLANTAȚIA MAMĂ DE CATEGORIA “BAZA”
Alexandr CERNEȚ, Iurii CALAȘEAN, Ecaterina CEBAN,
Leonid PRODANIUC, Vasile LUCHIȚA
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. Virus-free mother trees orchard of sour and sweet cherry Base category was created
in the Institute of Horticulture and Food Technologies of the Republic of Moldova. Initial trees
were tested by ELISA and ISEM for the main viruses in accordance with the requirements of
EPPO. Improvement was carried out by dry air thermotherapy combined with the in vitro culture. In
the period of 2004-2016 years 644 trees of 46 varieties of cherry were planted in the orchard. 57.5
thousand cuttings the scion were sold for 0.6 million grafting since year 2006.The main varieties are
Shumadinka, Erdi Botermo Molscu, Meteor Corai, Uefehertoi Furtosi, Techlovan, Stella, Valerii
Cikalov, Taina, Burlat.
Key words: Virus-free, Sour, Sweet cherry, Thermotherapy, Cuttings.
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ÎNTRODUCERE
În cadrul Institutului Științifico Practic pentru Horticultură și Industrii Alimentare pe
parcursul a mai mulți ani sau efectuat lucrări pentru crearea colecției soiurilor de vișin și cireș libere
de virusuri și maladii similare lor cu scopul fondării plantației-mamă pentru ramuri altoi de
categoria “Baza”[1]. Cercetările sau efectuat cu utilizarea soiurilor de vișin și cireș din fondul
genetic a acestor specii din institut. Selectarea pomilor inițiali a fiecărui soi sa efectuat în baza
rezultatelor testării mostrelor, efectuate în laboratorul de virusologie, conform standardelor
recomandate de EPPO [2]. În cazul de necesitate a fost efectuată asanarea soiurilor respective cu
utilizarea metodelor cunoscute de terapie termică în modificația noastră. Soiurile de cireș libere de
virusuri au fost multiplicate prin altoire cu utilizarea portaltoiului vegetativ Colt selectat și
multiplicat de către noi în condiții in vitro, iar cele de vișin cu utilizarea puieților de vișin mahaleb
(sămburii au fost colectați de pe pomi sănătoși). Pomii altoiți au fost plantați în plantația-mamă de
categoria “Baza” pe parcursul anilor 2004-2009. În dependență de presupusa solocitare de ramurialtoi a soiurilor numărul de pomi plantați a constituit de la 2 până la 50 per soi. Shema de plantare a
livezii 4x2 metri. Pomii plantați în fiecare an au fost supuși tăierii conform metodei de tăiere a
plantațiilor-mamă pentru ramuri-altoi, adică prin tăierea ramurilor cu vârsta de un an la 2-3 muguri
bine dezvoltați. Lăstarii de un an slab dezvoltați și cei de rod sau înlăturat. Prezența fructelor nu a
fost permisă cu excepția anilor de efectuare a aprobației soiului respectiv.
Conform regulamentului tehnic, adoptat în Republica Moldova, în anul 2013, 30% din pomii
pentru ramuri-altoi de categoria “Baza” au fost testați prin metode de laborator la prezența
virusurilor [3]. Pentru dezvoltarea normală a lăstarilor și obținerea ramurilor altoi calitativi, tăierea
pomilor din plantația-mamă sa efectuat începând cu sfârșitul lunii februarie și până la mijlocul lunii
aprilie. Volumul de ramuri altoi standard de pe fiecare pom în perioada de exploatare a constituit în
dependență de soi de la 30 până la 60 de bucăți. Perioada de colectare a ramurilor altoi în condițiile
Moldovei începea la sfârșitul lumii iulie și se termină cu sfârșitul companiei de altoire din țară. În
ultimii ani a apărut cerință de ramuri-altoi pentru altoirea de primăvară la masă.
Colectarea industrială de lăstari a început după efectuarea aprobației soiurilor în anul 2006.
Graficul 1 demonstrează o oscilație semnificativă a cererii de ramuri-altoi a soiurilor din perioada
de exploatare a plantației-mamă în anii 2006-2017.
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Figura 1. Realizarea ramurilor altoi de vișin și cireș din plantația-mamă de categoria “Baza”
(Notă: Albastru – cireș, roșu – vișin)

În așa fel, cerința maximală pentru lăstarii de cireș a fost în anii 2008 și 2010. În această
perioadă sa colectat mai mult de 6000 de ramuri altoi cu capacitatea de 10-12 muguri calitativi pe
fiecare. În 30 de gospodării din țară sa altoit în 2 ani mai mult de 120000 de portaltoaie. Diminuarea
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cerinței totale a lăstarilor solicitați a fost înregistrată în anii 2011-2015. Cerința maximă de lăstari
de vișin a fost fixată în anul 2016 – 5440 bucăți a 7 soiuri.
Pe parcursul exploatării de 10 ani a plantației-mamă pentru ramuri-altoi de categoria „Baza”
din volumul total de 31 de soiuri plantate au fost solicitate numai 11 soiuri. Din ele au fost solicitate
permanent soiurile Taina, Valerii Cicalov și Bigarreau Burlat (fig. 2) – în mediu pentru perioada de
exploatare în jur de 8 mii de ramuri altoi pentru fiecare. În jur de 1000 de lăstari au fost colectați de
la soiurile Hebros, Vinca, Bigarreau Producta Delbard.
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Figura 2. Realizarea ramurilor-altoi devirozate a soiurilor de cireș
Au rămas nesolicitate soiurile Pamiati Maslova, Maslovskaia, Melitopoliskaia ranniaia,
Iuniskaia ranniaia, Pozdniaia Lermontova, Scromnița, Rucsanda, Trușeni 2, Poliana, Careșova,
Merton Bigarreau, Ponoare. Pomii altoiți pe portaltoiul vegetativ Colt au o creștere viguroasă și
după gabitus sunt conparabili cu cireșul amar. Din 15 soiuri plantate de vișin cel mai mult au fost
solicitate 4 soiuri (fig. 3) – Erdu Botermo, Uifehertoi Furtosi, Meteor Corai și Erdi Nagygy Molscu
(Erdi crupnoplodnaia). Soiul Erdi crupnoplodnaia în condițiile plantației-mamă a manifestat o
creștere viguroasă a lăstarilor, iar soiurile Meteor Corai, Keleris 16 și Favorit o creștere a lăstarilor
slabă.
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Figura 3. Realizarea ramurilor-altoi devirozate a soiurilor de vișin
Pe parcursul exploatării, în unii ani nu a fost pe deplin satisfăcută cererea de lăstari pentru
soiurile Taina și Bigarreau Burlat. În ultimii ani sa majorat solicitarea soiului Stella ca un soi
autofertil și Tehlovan ca soi timpuriu și productiv – 15 t/ha, cu un fruct roșu-închis cu masa medie
de 9-10 grame. În legătură cu schimbarea sortimentului pe piața consumabilă a cireșului în stare
proaspătă, a scăzut solicitarea la lăstarii de cireș a soiurilor Vinca, Record, Jabule și Rosoșanscaia
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zolotaia.
În majoritatea cazurilor, gospodăriile pepinieristice din Moldova efectuează altoirea
soiurilor de cireș cu utilizarea ca portaltoi a puieților de cireș amar, iar a soiurilor de vișin pe puieți
de vișin mahaleb, obținuți din sâmburi colectați de pe pomii corespunzători testați la prezența
virusurilor.

Figura 4. Plantații-mamă pentru ramuri altoi de cireș și vișin de categoria “Baza”.
În prezent se efectuează testarea și asanarea conform necesității a soiurilor de cireș noi de
perspectivă pentru cultivarea în condițiile RM - Kordia, Bigarreau Star, Regina, Lapins, Bigarreau
Morro, Sweet Heart, Ferovia și a soiurilor de vișin Lutowca, Debreceni botermo.
CONCLUZII
În cadrul IȘPHTA este creată plantația mamă devirozată pentru ramuri altoi de categoria
«Bază» care include 31 de soiuri de cireși și 15 soiuri de vișin. Această plantaţie mamă poate
asigura anual producerea ramurilor altoi pentru efectuarea a 120000-150000 de altoiri. În
laboratorul de virusologie au fost optimizate condițiile de micromultiplicare in vitro a portaltoaielor
vegetative pentru cireș Gisella 3, Gisella 5, Gisella 6, PiKu 1, PiKu 3 și PiKu 4.
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Abstract. Efficiency of application of a deposit of sewage at cultivation саженцев fruit crops.
Influence of a deposit of sewage on growth and progress of clonal stocks of an apple-tree.
Key words: Clonal rootstocks of apple, Vegetative reproduction, Growth and development,
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Photosynthesis, Organic fertilizers, Productivity.
ВВЕДЕНИЕ
Проблемой утилизации сточных вод и осадка сточных вод занимался ряд авторов: В.А.
Ковда, Л.Н. Михайлов, Л.Н. Антипов-Каратаев, А.Н. Роде, Б.С. Семенов, В.И. Марымов,
А.А. Вакулин. Проводились наблюдения по определению влияния осадка сточных вод на
урожайность различных сельскохозяйственных культур. Этими и другими авторами
отмечена высокая эффективность действия ОСВ на зерновые культуры (яровая пшеница,
ячмень, кукуруза), картофель, сахарную свеклу, древесные породы (клен грузинский, платан
восточный). В своих опытах мы определяли влияние на рост и развитие карликовых
клоновых подвоев яблони осадка сточных вод.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования по вегетативному размножению клоновых подвоев с использованием
в качестве органического удобрения осадка сточных вод проводились в 2011-2015 гг. на
Краснослободском ГСУ, на базе Волгограской опытной станции ВИР, Волжском опорном
пункте ВНИИ использования сточных вод и учхозе Волгоградского государственного
аграрного университета «Горная поляна». Объектами исследований служили маточные
плантации клоновых подвоев. В изучение были взяты 3 клоновых подвоя яблони: карлики
М26 и М9, полукарлик ММ106. Маточник на станции ВНИИ использования сточных вод
представляет собой участок прямоугольной формы площадью 0,42 га. На маточнике
высажено 2 тыс. растений по схеме посадки 3,0 х 0,7 м . Подвои высаживались весной в
борозды глубиной 30-35 см. Для определения удобрительных свойств осадка сточных вод
(ОСВ), его влияния на укореняемость и дальнейший рост подвоев в опытах были приняты 2
варианта посадки: I вариант – внесение ОСВ в посадочные борозды в количестве 15-20 кг на
погонный метр, II вариант – контроль (без удобрений). Осадки сточных вод имеют вид
рассыпчатой, рыхлой земли 50-85% влажности, технологичны в погрузке, транспортировке,
внесении. ОСВ характеризуется высоким содержанием органического вещества, широким
набором макро - и микроэлементов: органическое вещество 40-60%, общий азот 1,0-1,36%,
общий фосфор 0,2-1,25%, общий калий 0,3-0,38%.
Каждый вариант занимал отдельный ряд. Четные ряды маточника – посадка с ОСВ.
Нечетные – контроль. Количество учетных растений на делянке – по 20 шт. каждого вида
подвоя.
Маточник в учхозе «Горная Поляна» заложен в 2011 г. площадью 0,1 га. Закладка
производилась весной клоновыми подвоями М9, М26, ММ106. Схема посадки 3×1,5 м.
Кусты высаживались в посадочные ямы 50×50 см. Перед посадкой в каждую посадочную
яму внесено по 6-8 кг осадка сточных вод.
В течение вегетации проводились мероприятия по уходу за маточником: прополка,
рыхление, окучивание, регулярные поливы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Зависимость продуктивности маточных кустов от внесения в качестве
удобрительного материала осадка сточных вод (осв).
В наших опытах осадок сточных вод способствовал увеличению продуктивности
клоновых подвоев. Приведенные данные в таблице 1 по маточнику клоновых подвоев на
второй год после посадки показали, что удобрительные свойства ОСВ (осадка сточных вод)
проявляются на следующий год. Особенно заметно это влияние на кусты подвоя ММ106.
Среднее количество побегов на 1 куст увеличилось с 3,9 шт. до 5,4 шт., или на 38,8% .
Одновременно с этим существенно увеличилась средняя длина приростов. Разница между
контролем и посадкой с ОСВ составила 42,9%. У подвоя М26 тоже отмечено положительное
влияние осадка сточных вод на развитие маточных кустов. Длина побегов возросла на 21,4%
(с 32,5 см на контроле до 39,9 см в варианте с ОСВ), а среднее число побегов в кусте
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увеличилось на 22,7% (с 5,6 до 6,8 шт.).
Таблица 1. Влияние осадка сточных вод на продуктивность маточных кустов подвоев яблони на
Волжском опорном пункте, 1998 г.
Подвой
ММ 106
М 26

Контроль
Кол-во по- Средняя длина
бегов на 1
прироста, см
куст, шт.
3,9
36,6
5,6
32,5

Кол-во побегов на 1
куст, шт.
5,4
6,8

Посадка с ОСВ
Прибавка к
Средняя
контролю, %
длина
прироста, см
38,8
52,3
21,4
39,9

Прибавка к
контролю, %
42,9
22,7

2. Динамика роста маточных растений
Данные по динамике роста подвоев яблони в связи с применением ОСВ на маточнике
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Рост побегов клоновых подвоев яблони на маточнике
Без внесения ОСВ
Подвой
ММ 106
М 26

Mинимальная
длина, см

Maксимальная длина,
см

8,5
6,0

51,5
39,5

Среднее
число
листьев на 1
побег, шт.
13,5
16,6

Mинимальная
длина, см
15,5
11,5

С внесением ОСВ
MaксиСреднее число
мальная
листьев на 1
длина,
побег, шт.
см
62,0
18,4
48,0
20,9

Как видно из таблице 2, у молодых маточных растений, выращиваемых с применением
ОСВ увеличилась как минимальная, так и максимальная длина прироста. Так, минимальная
длина побегов у подвоя ММ106 без применения ОСВ была 8,5 см, во втором варианте – 15,5
см Максимальные величины приростов по этому же подвою возросли с 51,5 до 62,0 см.
Такая же закономерность прослеживалась и подвоя М26. Одновременно с этим увеличилась
и облиственность побегов. У подвоя ММ106 она возрасла с 13,5 до 18,4 шт. на 1 побеге, у
подвоя М26 – с 16,6 до 20,9 штук.
3. Продуктивность фотосинтеза маточных кустов
Продуктивность фотосинтеза – сортовой признак. Кроме того, как показали в своих
исследованиях Фридрих Г., Шмидт З. (1983), она может изменяться в пределах одного и того
же сорта в зависимости от подвоя, то есть подвои, обладая разной интенсивностью
ассимиляции, оказывают влияние на фотосинтез привоя. Кроме того, питательные вещества,
особенно отдельные элементы, существенно влияют на рост и общую массу подземных и
надземных частей. Недостаток необходимых питательных веществ как прямо, так и косвенно
влияет на фотосинтез. Непосредственное действие, понижающее фотосинтез, оказывает
ослабление синтеза хлорофилла, которое часто наблюдается при недостатке минеральных
веществ. Фотосинтез сокращается также вследствие уменьшения листовой поверхности, а
возможно, и изменений структуры листьев и понижения активности устьиц.
Данные по фотосинтетической деятельности маточных кустов клоновых подвоев
яблони при выращивании с использованием осадка сточных вод представлены в таблице 3.
Как видно из таблице 3, величина продуктивности фотосинтеза у подвоев имела различия.
Наибольшая продуктивность отмечена у подвоев, выращиваемых с применением ОСВ. Так
например, у карликового подвоя М9 она составила 60,5 мг/дм2 за сутки. Самой низкой была
ассимиляция у клонового подвоя М26 – 44,0 мг/дм2, а подвой ММ106 занимал
промежуточное положение и характеризовался средней, по отношению к другим подвоям
опыта, фотосинтетической активностью 58,5 мг/дм2.
Варианты опыта, в которых не применялся осадок сточных вод в качестве удобрения,
показали более низкий результат. Снижение продуктивности фотосинтеза составило от 8,9
до 11,0%. Это можно объяснить меньшей величиной площади листовой поверхности
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клоновых подвоев, выращиваемых без внесения ОСВ.
Таблица 3. Продуктивность фотосинтеза маточных кустов клоновых подвоев яблони в учхозе
«Горная Поляна»
Масса сухого
Органического вещества,
Подвой
мг
ОСВ
Без ОСВ
ОСВ
Без ОСВ
М9
40,37
37,15
2442
2085
ММ 106
26,26
22,40
1535
1403
М 26
20,48
18,55
901
878
НСР05(абс.)=10,10; НСР05(относ., %)=34,78; НСР05(общ.)=1,43
Суммарная
площадь листьев, дм2

Продуктивность
фотосинтеза за
сутки, мг/дм2
ОСВ
Без ОСВ
60,5
54,2
58,5
52,1
44,0
41,0

По данным различных исследований (Хайнике, Чилдерс, Авери, Фридрих, Кудрявец,
Хроменко), средние показатели интенсивности ассимиляции листьев яблони колеблются в
пределах от 6 до 20 мг/дм2 в час, то есть от 60 до 120 мг/дм2 в сутки (продолжительность
суточной ассимиляции около 10 часов). Полученные нами результаты несколько ниже, но, как
указывал Фридрих Г. (1983), продуктивность фотосинтеза не остается постоянной на
протяжении года. Суточные и сезонные колебания его довольно велики. Увеличение
интенсивности освещения в открытом грунте всегда связаны с повышением температуры, что
приводит к потере синтезируемого сухого вещества. Поэтому можно предположить, что
снижение продуктивности фотосинтеза в наших опытах произошло из-за торможения
ассимиляции при нагревании листьев. Определение интенсивности фотосинтеза
производилось нами в первой декаде июля, когда в условиях Волгоградской области
отмечается наиболее высокая освещенность и температура воздуха. Ромашко А. и Тихвинская
С. (1964) отмечали, что если интенсивность фотосинтеза слаборослых подвоев в оптимальных
условиях относительно высока, то именно эти подвои реагируют более остро на
неблагоприятные климатические условия, например на дефицит влаги или сухость воздуха.
Таким образом, в ходе исследований выявились различия в интенсивности фотосинтеза
у различных клоновых подвоев в связи с применением осадка сточных вод.
ВЫВОДЫ
1. Выявлено положительное действие осадка сточных вод в качестве удобрительного
средства на укореняемость и продуктивность маточных кустов. Среднее число побегов
увеличилось на 38,8-42,9% по сравнению с контролем, средняя длина прироста возросла на
21,4-22,7%.
2. Отмечена более высокая фотосинтетическая активность у маточных кустов
клоновых подвоев, выращиваемых с применением осадка сточных вод: М9 – 60,5 мг/дм2 в
сутки, ММ106 – 58,5 мг/дм2 и М26 – 44,0 мг/дм2 в сутки.
ЛИТЕРАТУРА
1. ВАКУЛИН А.А., КОРОБОВ В.И. Сточные воды и проблемы благоустройства
населенных мест. Межвуз.сб.науч.тр. Использование сточных вод для орошения с.-х.
культур. Волгоград: ВСХИ, 1990. с. 93-97.
2. МАРЫМОВ В.И. Проблема использования сточных вод для орошения
сельскохозяйственных культур. Межвузовск.сб. науч.тр. Использование сточных вод для
орошения с.-х. культур. Волгоград: ВСХИ, 1990. с. 3.
3. МИХАЙЛОВ Л.Н. Влияние осадков сточных вод на биологическую активность
почвы. Сб.тр. Вопросы экологии в интенсивных системах земледелия Поволжья.- Саратов:
СХИ, 1990. с. 75-76.
4. СЕМЕНОВ Б.С., БОБРОВА Л.П., ШАТИЛОВА Н.И. Использование сточных вод
промышленных предприятий для выращивания древесно - кустарниковых пород.
Межвузовск. сб. научн. тр. Использование сточных вод для орошения с.-х. культур.
Волгоград: ВСХИ, 1990. с. 41-48.
37

CZU:634.11:631.541.1
INFLUENŢA PRODUSULUI PE BAZĂ DE Cu ŞI Mn ASUPRA CĂDERII PREMATURE A
FRUNZELOR LA POMII DE MĂR ALTOIŢI PE PORTALTOIUL MM106
Ananie PEŞTEANU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The experimental plot is placed in the orchard “Codru-ST” Ltd. founded in 2010
year. The study subject of the experience was Idared apple variety grafted on MM106 rootstock.
The trees were trained as slender spindles for distance 4.0 x 2.0 m. The research was conducted
during the period of 2013 year.
To study the influence of fertilization with Cu and Mn to increasing the fall of the leaves after
fruits harvesting in apple plantation were experimented the following variants: 1. Control – without
treatment; 2. Blattab - 5.41 l/ha;3. Blattab - 6.85 l/ha. The Blattab fertilizer was sprayed in different
period. The first treatment with Blattab was given after fruits harvesting, the second - after the first
in interval of 10 – 14 days.
In the present research work, we demonstrated that Blattab fertilizer increased the fall of the
leaves in apple plantation and prepares better plants for the repose period and may be included in
the technology system, applied 2 sprays at dose 5.41 l/ha. The first treatment was doing after fruits
harvesting, the second an interval of 10 – 14 days after the first.
Key words: Apple, Leaves fall, Chlorophyll, Carotenoid.
INTRODUCERE
Căderea frunzelor la pomi marchează sfârşitul perioadei de vegetaţie şi are loc toamna, când
temperatura aerului scade în timpul nopţii sub +10oC, iar ziua este mai mică de 12 ore. Căderea
frunzelor este precedată de schimbarea culorii frunzelor, cel mai des în galben [1,5].
Declanşarea căderii în masă a frunzelor, se consideră perioada când din coroana pomilor sunt
căzute 25% din frunze, iar sfârşitul perioadei respective se marchează când pe pomi rămân frunze
izolate [4].
Căderea frunzelor toamna este un fenomen normal şi necesar pentru pomi. Înainte de căderea
frunzelor are loc hidroliza glucidelor şi a proteinelor de rezervă şi translocarea glucidelor solubile, a
aminoacizilor şi ionilor cu mobilitate mai mare (N, P, K, Mg etc.), care se depozitează în organele
pomului, mărind concentraţia sucului celular, fapt care sporeşte rezistenţa la ger a plantei [4].
În paralel are loc biodegradarea pigmenţilor clorofilieni, ceea ce permite punerea în evidenţă a
pigmenţilor carotenoizi şi antocieni [7]. Aceasta, determină apariţia culorii caracteristice a frunzelor
senescente: galbenă-brună, uneori cu nuanţe roşietice [1,3,5].
În ultima etapă a procesului de senescenţă a frunzelor are loc desprinderea de la plantă a lor,
proces cunoscut sub denumirea de abscizie. Zona de abscizie este alcătuită din câteva straturi de
celule, diferenţiate sau nediferenţiate ca formă faţă de cele din jur. Această zonă este situată între
limb şi peţiol sau între peţiol şi tulpină. Căderea frunzelor are loc datorită majorării cantităţii de
etilenă din limb şi peţiol, ce induce la creşterea sensibilităţii celulelor din zona de abscizie [6].
Căderea prematură a frunzelor sau aflarea lor în coroana pomilor până toamna târziu este
dăunătoare şi este influenţată frecvent de unii factori de stres (hidric, termic etc.), particularităţile
biologice ale soiului, biotipul portaltoiului, aflarea o perioadă mai îndelungată a fructelor în coroana
pomilor după maturarea de recoltare [4].
În ultimii ani, în plantaţiile de măr şi pepinierele pomicole, pentru intensificarea formării
stratului de suber şi căderea în termenii optimali a frunzelor, şi maturării lemnului se utilizează
diverse produse [7]. În ţările cu pomicultură avansată, pentru pregătirea pomilor pentru perioada de
repaus, mai frecvent se utilizează produse pe bază de chelat de Cu în diferite doze de consum [2,6].
Blattab, este un produs care aplicat ca fertilizant foliar induce căderea frunzelor după recoltare
şi ameliorează procesele fiziologice ce decurg în plantă pentru maturarea normală a lemnului.

38

MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2013, în livada de măr fondată în preajma
satului Rădeni, raionul Străşeni, în toamna anului 2010 la întreprinderea SRL”Codru - ST”, cu pomi
cu coroană formată în pepinieră după metoda mixtă.
Ca obiect de studiu a experienţei în cauză a constituit soiul Idared altoit pe portaltoiul de
vigoare medie MM106. Coroana pomilor a fost condusă după sistemul fus obişnuit. Distanţa de
plantare 4,0 x 2,0 m.
Pe sectorul experimental, în conformitate cu schema experienţei (tab. 1), s-au testat
următoarele variante.
Tabelul 1. Schema tratării cu fertilizantul foliar Blattab pentru provocarea căderii precoce a frunzelor din
coroana pomilor de măr
Variantele experienţei
Martor - fără tratamente
Blattab – 5,41 l/ha
Blattab – 6,85 l/ha

Ingredient activ

Modul de aplicare

-

-

Cu-6,0%;
Mn-2,0%

Prin stropire de 1-2 ori cu intervalul de 10-14 zile între
tratamente. Primul tratament de efectuat după recoltarea
fructelor.

Solul s-a menţinut înierbat pe intervalele dintre rânduri şi ogor erbicidat pe fâşiile dintre pomi
pe rând cu lăţimea de 1,2 m. S-a utilizat sistema de irigare prin picurare.
Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 3 repetiţii. Fiecare repetiţie
era constituită din 7 pomi. La hotare între parcelele şi repetiţiile experimentale s-au lăsat câte 1 pom
netratat pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării tratamentelor.
Primul tratament s-a efectuat după recoltarea fructelor, la data de 09.10.2013, iar al doilea a
coincis cu data de 22.10.2013.
Tratarea pomilor s-a efectuat cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt, când temperatura
aerului era mai mare de +10,0ºC.
Cantitatea de soluţie la un pom la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab pentru provocarea
căderii frunzelor toamna după recoltare la pomii de măr a constituit 1,2 litri, reieşind din numărul de
pomi la o unitate de suprafaţă şi cantitatea de apă recomandată de 1500 l/ha.
Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metoda acceptată de
îndeplinire a experienţelor cu culturile pomicole [9].
Conţinutul pigmenţilor clorofilieni şi carotenoizilor din frunze s-a efectuat după metoda
elaborată de Wettstein (1957) [8].
Determinarea ponderii frunzelor căzute s-a stabilit în dinamică: în perioada primului tratament
(09.10.13), la al doilea (22.10.13) şi la 14 zile de la ultima stropire prin metoda de cântărire şi
calcule matematice.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Fertilizantul foliar Blattab este compus din Chelat EDAT Cu 6% şi Chelat EDAT Mn 2%,
care în apă este solubil şi utilizat ca produs pentru provocarea căderii premature a frunzelor toamna,
poate avea o influenţă asupra cantităţii de clorofilă şi carotenoizi din frunze.
Analizând cantitatea de pigmenţi clorofilieni şi carotenoizi din frunze în perioada tratării,
constatăm, că mari devieri pe variantele în studiu n-au fost înregistrate (tab. 2). În cazul variantei
martor, conţinutul de clorofilă „a” a constituit 3,45 mg/dm2, iar a clorofilei „b” – 1,27
mg/dm2.Valoarea sumei clorofilei „a” şi „b” în varianta respectivă a constituit 4,72 mg/dm 2, iar a
carotenoizilor 0,88 mg/dm2. Coraportul dintre conţinutul de clorofilă ”a” şi „b” a constituit 2,71, iar
dintre suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi a constituit 5,36.
În cazul tratării cu produsul Blattab, conţinutul clorofilei „a” şi „b” si suma acestora, precum
si carotenoizii au fost la nivel cu varianta martor. Coraportul dintre conţinutul de clorofilă „a” şi „b”
şi dintre suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi n-a deviat esenţial
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de la valorile înregistrate în varianta martor.
Tabelul 2. Acţiunea fertilizantului foliar Blattab asupra conţinutului de clorofilă şi carotenoizi în frunzele
pomilor de măr de soiul Idared, 09.10.2013
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Blattab, 5,41 l/ha
Blattab, 6,85 l/ha
Media

Conţinutul pigmenţilor clorofilieni, mg/dm2
„a”
3,45
3,46
3,48
3,46

„b”
1,27
1,28
1,26
1,27

„a” + „b”
4,72
4,74
4,74
4,73

a/b
2,71
2,70
2,76
2,72

Conţinutul
carotenoizilor,
mg/dm2
0,88
0,89
0,87
0,88

a+b
caroten
5,36
5,32
5,44
5,37

Investigaţiile efectuate în dinamică, la data de 22.10.2013, ne demonstrează, că tratarea cu
fertilizantul foliar Blattab a influenţat asupra conţinutului de clorofilă „a” şi „b” si suma acestora,
precum si pigmenţilor carotenoizi.
În cazul variantei martor, conţinutul de clorofilă „a” a constituit 1,73 mg/dm2, iar a clorofilei
„b” - 0,72 mg/dm2.Valoarea sumei clorofilei „a” şi „b” în varianta respectivă a constituit 2,45
mg/dm2, iar a carotenoizilor 1,40 mg/dm2 (tab. 3). Coraportul dintre conţinutul de clorofilă „a” şi
„b” a constituit 2,40, iar dintre suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii
carotenoizi a fost de 1,74. La 14 zile după tratare, ponderea pigmenţilor clorofilieni „a” şi „b” a
diminuat cu 92,6%, iar a celor carotenoizi a crescut cu 59,1%.
Tratamentul efectuat cu fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha a diminuat conţinutul
clorofilei „a” în frunze, constituind 1,15 mg/dm2, ori o diminuare cu 33,6%, comparativ cu varianta
martor. În cazul tratării cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha, conţinutul clorofilei „a” a
înregistrat o micşorare cu 42,8%, comparativ cu varianta martor. Deci, majorarea dozei tratării de la
5,41 l/ha până la 6,85 l/ha a influenţat asupra conţinutului de clorofilă „a” în frunze în perioada
respectivă.
Legitatea expusă anterior este valabilă şi pentru conţinutul de clorofilă „b” şi suma clorofilei
„a” + „b”. Valoarea clorofilei „b” în varianta martor a constituit 0,72 mg/dm 2, iar a sumei clorofilei
„a” + „b” - 2,45 mg/dm2. În cazul tratării cu fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha conţinutul
clorofilei „b” în frunze s-a micşorat şi a constituit 0,54 mg/dm2, iar a sumei clorofilei „a” + „b” 1,69
mg/dm2. Practic, ponderea clorofilei „b” a diminuat cu 25,0%, iar a sumei clorofilei „a” +„b” cu
31,1%, comparativ cu varianta martor. În varianta tratată cu fertilizantul foliar Blattab în doza de
6,85 l/ha, diminuarea conţinutului de clorofilă „b” şi suma clorofilei „a” +„b” a constituit, respectiv
33,4% şi 40,0%, comparativ cu varianta martor.
Tabelul 3. Acţiunea fertilizantului foliar Blattab asupra conţinutului de clorofilă şi carotenoizi în frunzele
pomilor de măr de soiul Idared, 22.10.2013
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Blattab, 5,41 l/ha
Blattab, 6,85 l/ha
Media

Conţinutul pigmenţilor clorofilieni,
mg/dm2
„a”
„b”
„a” + „b”
1,73
0,72
2,45
1,15
0,54
1,69
0,99
0,48
1,47
1,29
0,58
1,87

a/b
2,40
2,13
2,06
2,20

Conţinutul
carotenoizilor,
mg/dm2
1,40
1,60
1,65
1,55

a+b
caroten
1,75
1,06
0,89
1,23

Coraportul dintre conţinutul de clorofilă ”a” şi „b” şi suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b”
raportată la pigmenţii carotenoizi a variat esenţial pe variantele tratate cu fertilizantul foliar Blattab.
În cazul variantei tratate cu fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha, coraportul dintre conţinutul
de clorofilă „a” şi „b” a constituit 2,13, ori a diminuat cu 0,27 comparativ cu varianta martor,
atunci, la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha această diferenţă s-a majorat şi a
constituit 0,34.
Suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi a fost mai mare în
varianta martor – 1,75. În variantele tratate cu fertilizantul foliar Blattab, indicele studiat a
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înregistrat valori de 0,89 – 1,06, diminuând cu 39,5 – 49,1% în comparaţie cu varianta martor.
Investigaţiile efectuate la 14 zile de la al doilea tratament (05.11.2013), ne demonstrează, că
tratarea cu fertilizantul foliar Blattab a influenţat pozitiv asupra conţinutului de clorofila „a” şi „b”,
suma acestora, precum si pigmenţilor carotenoizi, coraportului dintre conţinutul de clorofilă „a” şi
„b” şi suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi.
În cazul variantei martor conţinutul de clorofilă „a” a constituit 0,97 mg/dm 2, iar a clorofilei
„b” - 0,46 mg/dm2.Valoarea sumei clorofilei „a” şi „b” în varianta respectivă a constituit 1,43
mg/dm2, iar a carotenoizilor 1,61 mg/dm2 (tab. 4). Coraportul dintre conţinutul de clorofilă „a” şi
„b” a constituit 2,1, iar dintre suma pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii
carotenoizi a fost de 0,89. În perioada respectivă înregistrăm, că ponderea pigmenţilor clorofilieni
„b” este mai mare în comparaţie cu pigmenţii clorofilieni „a”, ce duce la formarea mai intensă a
pigmenţilor carotenoizi, apare stratul de suber între peţiolul frunzelor şi ramurile de diferită vârstă şi
frunzele cad.
Tratamentul cu fertilizantul foliar Blattab efectuat în a doua perioadă a diminuat conţinutului
clorofilei „a” şi „b”, a sumei lor, şi a majorat conţinutul de carotenoizi în frunze. În cazul tratării cu
fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha, conţinutul clorofilei „a” în frunze a constituit 0,56
mg/dm2, ori a diminuat de 6,16 ori, comparativ cu varianta martor, înregistrate la prima tratare. În
cazul tratării cu Blattab în doza 6,85 l/ha, conţinutul clorofilei „a” a înregistrat o micşorare cu 6,38
ori, comparativ cu varianta martor.
Legitatea expusă anterior este valabilă şi pentru conţinutul de clorofilă „b” şi suma clorofilei
„a” + „b”. Coraportul dintre conţinutul de clorofilă ”a” şi „b” a şi suma pigmenţilor clorofilieni
„a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi a diminuat pe variantele tratate cu fertilizantul foliar
Blattab. În cazul tratării cu fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha, coraportul dintre conţinutul
de clorofilă ”a” şi „b” a constituit 1,6, ori a diminuat cu 23,8% comparativ cu varianta martor, iar la
tratarea cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha această micşorare a constituit 24,3%. Suma
pigmenţilor clorofilieni „a”+”b” raportată la pigmenţii carotenoizi a înregistrat aceeaşi diminuare ca
în cazul precedent şi pe variantele în studiu a constituit, respectiv 43,9 şi 48,3%, comparativ cu
varianta martor.
Tabelul 4. Acţiunea fertilizantului foliar Blattab asupra conţinutului de clorofilă şi carotenoizi în frunzele
pomilor de măr de soiul Idared, (05.11.2013)
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Blattab, 5,41 l/ha
Blattab, 6,85 l/ha
Media

Conţinutul pigmenţilor clorofilieni, mg/dm2
„a”
0,97
0,56
0,54
0,69

„b”
0,46
0,35
0,34
0,38

„a” + „b”
1,43
0,91
0,86
1,07

a/b
2,10
1,60
1,59
1,76

Conţinutul
carotenoizilor,
mg/dm2
1,61
1,83
1,85
1,76

a+b
caroten
0,89
0,50
0,46
0,62

Rezultatele obţinute, de demonstrează, că la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85
l/ha sa înregistrat o majorare neînsemnată a indicelor în studiu comparaţie cu varianta Blattab în
doza 5,41 l/ha.
Conţinutul carotenoizilor se afla într-o strânsă corelaţie cu elementul tehnologic utilizat in
plantaţia de măr. Tratarea plantaţiei cu fertilizantul foliar Blattab a sporit conţinutul carotenoizilor
în frunzele pomilor de măr şi a influenţat pozitiv asupra căderii lor la soiul Idared.
Studierea ponderii frunzelor rămase în coroana pomilor de măr de soiul Idared, în dinamică, a
constituit obiectivul de bază pentru a stabili gradului de influenţă a fertilizantul foliar Blattab asupra
perioadei de declanşare a căderii frunzelor toamna după recoltare.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că la data primei tratări, ponderea frunzelor căzute
din coroana pomilor a fost neînsemnată şi a constituit 0,3 – 0,4% (tab. 5). Dacă, în varianta martor,
fără tratare, ponderea frunzelor căzute a constituit 0,3%, atunci în varianta unde se preconizează
tratarea cu fertilizantul foliar Blattab în doza 5,41 l/ha a constituit 0,4%. În varianta destinată tratării
cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha indicele studiat a fost la nivelul variantei martor,
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constituind 0,3%.
Investigaţiile efectuate în dinamică, la data de 22.10.2013, ne demonstrează, că tratarea cu
fertilizantul foliar Blattab a influenţat pozitiv asupra ponderii frunzelor căzute.
După aplicarea fertilizantului foliar Blattab s-a înregistrat o îngălbinire şi o cădere mai amplă
a frunzelor. În cazul variantei martor ponderea frunzelor căzute a constituit 5,7%.
Tabelul 5.Acţiunea fertilizantului foliar Blattab asupra ponderii frunzelor căzute din coroana pomilor de măr
de soiul Idared, în dinamică, %
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Blattab, 5,41 l/ha
Blattab, 6,85 l/ha
Media

09.10.13
0,3
0,4
0,3
0,33

22.10.13
5,7
36,6
40,7
27,7

05.11.13
28,5
93,3
93,9
71,9

Tratamentul efectuat cu fertilizantul foliar Blattab a intensificat căderea frunzelor, majorând
ponderea lor în comparaţie cu varianta martor. În cazul tratării cu fertilizantul foliar Blattab în doza
5,41 l/ha ponderea frunzelor căzute a constituit 36,6%, ori s-a majorat cu 30,9%, comparativ cu
varianta martor. În varianta tratată cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha, legitatea expusă
anterior este valabilă, iar ponderea frunzelor căzute a înregistrat o majorare cu 35,0%, comparativ
cu varianta martor. Deci majorarea dozei tratării de la 5,41 l/ha până la 6,85 l/ha a influenţat într-o
oarecare măsură asupra ponderii frunzelor căzute, diferenţa dintre variantele în cauză constituind
4,1%.
Investigaţiile efectuate la data de 05.11.2013, ne demonstrează, că după a doua tratare cu
fertilizantul foliar Blattab s-a intensificat gradul de cădere a frunzelor. Dacă, în varianta martor,
ponderea frunzelor căzute a constituit 28,5%, atunci în varianta tratată cu fertilizantul foliar Blattab
în doza 5,41 l/ha a constituit 93,3%. În cazul tratării cu fertilizantul foliar Blattab în doza 6,85 l/ha,
indicele studiat a crescut neînsemnat comparativ cu varianta precedentă, cu 0,6%.
Studiind în dinamică ponderea frunzelor căzute în perioada de toamnă, înregistrăm, că
diferenţa dintre prima şi a doua tratare cu fertilizantul foliar Blattab a fost mai mică comparativ cu
ulterioarele. Dacă în varianta martor, fără tratare, diferenţa ponderii frunzelor căzute între prima şi a
doua tratare, la data de 22.10.2013, a constitut 5,4%, atunci la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab
a fost de 36,2 – 40,3%. În variantele tratate cu fertilizantul foliar Blattab, majorarea dozei de la 5,41
la 6,85 l/ha, a intensificat neînsemnat căderea frunzelor, diferenţa constituind 4,1%.
Investigaţiile efectuate la 14 zile după al doilea tratament, înregistrăm, că în varianta martor în
perioada respectivă au căzut 22,8% din frunze, adică, la finele cercetărilor în coroana pomilor de
măr de soiul Idared altoit pe portaltoiul MM106 se mai aflau 71,5% din frunze. Această cantitate de
frunze poate influenţa negativ asupra proceselor fiziologice ce au loc în plantă şi înrăutăţi procesul
de pregătire a pomilor către perioada de repaus.
După a doua tratare cu fertilizantul foliar Blattab, procesul de cădere a frunzelor s-a
intensificat, iar diferenţa pe variantele luate în studiu a constituit 53,2 – 56,7%.
La data de 05.11.2013, în coroana pomilor de măr, în varianta martor se aflau 71,5% din
cantitatea totală de frunze, însă, în variantele tratate cu fertilizantul foliar Blattab au fost înregistrate
numai 6,1-6,7%. Frunzele rămase în variantele tratate cu Blattab au fost cele plasate în partea
superioară a ramurilor anuale formate pe valul doi de creştere. Studiind influenţa dozei de tratare,
înregistrăm, că în perioada respectivă nu s-a observat o influenţă mai puternică asupra factorului în
studiu.
Deci, investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că în perioada respectivă, o cădere mai
raţională s-a înregistrat la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab in doza de 5,41 l/ha.
CONCLUZII
1. În perioada cercetărilor, un coraport mai optim a conţinutului de clorofila „a”, „b”,
„a”+„b” si a carotenoizilor s-a înregistrat la tratarea cu fertilizantul foliar Blattab in doza de 5,41
l/ha. Majorarea dozei de tratare până la 6,85 l/ha a influenţat neînsemnat indicele in studiu.
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2. În cazul folosirii fertilizantului foliar pentru provocarea căderii frunzelor toamna după
recoltarea fructelor de măr, o cădere mai raţională a lor, s-a înregistrat în varianta Blattab in doza de
5,41 l/ha, aplicat de 2 ori prin stropire foliară. Prima fertilizare de efectuat după recoltarea fructelor,
iar a II-a – la 10-14 zile de la precedenta tratare.
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ELABORAREA SISTEMEI DE TĂIERE A POMILOR DE MĂR
Ilie DONICA, Andrei DONICA
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. Field of research was to increase the productivity of apple tree plantations and the

economic efficieny of fruit production by agrobiolgical and economic argumentation of tree
training.
Key words: Apple, Variety trainig, Growth and fructification, Economic eficiency.

INTRODUCERE
În Republica Moldova este elaborat şi se implementează pe larg în producţie deferite sisteme
de tăiere a pomilor de măr. Tăierea pomilor de măr în plantaţiile intensive constă în respectarea
riguroasă a subordonării elementelor de schelet şi semischelet a coroanei, nu numai în perioada
formării ei, dar şi în perioadelele de rodire. Se recomandă la îndeplenirea acestui procedeu, ca toţi
lăstarii (ramurile de un an), care nu necesită pentru formarea încontinuu a elementelor de schelet a
coroanelor, ca să fie se suprimate prin tăiere la inel, iar restul lăstarilor de pe şarpante şi subşarpante
se scurtează la 1/3 din lungimea lor. [1,2]
Dezavantajul acestui procedeu de tăiere a pomilor constă în: eliminarea, prin tăieri de
suprimare, pe parcursul perioadei de formare a coroanei cât şi în restul perioadelor de rodire, a unei
părţi considerabile de lemn, care fapt duce la intrarea târzie pe rod a pomilor, cât şi la utilizarea
nesatisfăcătoare în fiecare an al perioadei de exploatare a potenţialului de rodire; cheltuieli mari de
muncă, cu care se soldează efectuarea numeroaselor operaţii de tăiere prin suprimare la inel şi de
scurtare; crearea condiţiilor în care la pom prevalează procesele de creştere excesivă asupra
proceselor de rodire.
Reieşind din cele menţionate, perfecţionarea sistemei de tăiere a pomilor pe rod existente şi
elaborarea unei noi sisteme de tăiere în vederea minimalizării raţionale prin care sar reduce
substanţial cheltuielile de muncă manuală şi economisirea cheltuielilor financiare la tăierea pomilor,
constituie o problemă actuală pentru ramura pomiculturii.
MATERIALE ŞI METODE
Cercetările s-au efectuat prin intermediul metodelor de cercetări staţionare de câmp şi de
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laborator , la baza cărora a stat montarea o experienţa staționară, cu soiurile de măr: Idared, Banana
de Iarnă, Mantuaner şi Prima. Schema de plantare a pomilor 5x3 m, iar coroanele pomilor au fost
formate după sistema natural-ameliorat.
Pentru perfecţionarea sistemului de tăiere, pe fonul ciclului de înlocuire a ramurilor de
garnisire au fost studiate următoarele variante de tăiere:
1. Tăierea de întreţinere după ciclul de 3 ani de înlocuire a ramurilor degarnisite + scurtarea
ramurilor anuale la 1/3 (martor).
2. Tăierea de întreţinere după ciclul de 3 ani de înlocuire a ramurilor degarnisite + scurtarea
ramurilor anuale la 1/4.
3. Tăierea de întreţinere după ciclul de 3 ani de înlocuire a ramurilor degarnisite, fără
scurtarea ramurilor anuale.
Experienţa a fost organizate în blocuri, fiecare variantă cuprinzând 3 repetiţii a câte 10 pomi.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Unul din factorii importanţi ce caracterizează activitatea vitală a plantelor pomicole este
creşterea pomilor. Idicii de bază folosiţi la evaluarea creşterii pomilor sunt: dimensiunele
coroanelor, lungimea medie a lăstarilor şi lungimea insumată a ramurilor anuale. Interes deosebit
prezintă studierea acestor indici la pomii fructiferi care cresc în condiţii diferite, în deosebi pe
diferite sisteme de tăiere a pomilor.
S-a constatat, că în cadrul sistemului natural-ameliorat de conducere a pomilor de măr altoiţi
pe poraltoiul MM106, înălţimea pomilor pe variantele de tăiere şi a soiurilor luate în studiu se
menţin la nivelul 2,8-3,2 m. Acest indicator diferă esenţial numai în funcţie de potenţialul genetic
de creştere a soiurilor luate în studiu, iar valorile acestui indicator în dependenţă de variantele de
tăiere este nesemnificativă.
Diametrul coroanelor perpendicular direcţiei rândurilor, la toate soiurile şi variantele de tăiere
se limitează în partea inferioară a pomilor între 2,4-2,6 m, micșorându-se către cea superioară până
la 0,7-0,9 m. Asemenea dimensiuni ale spaţiului dintre coroanele rândurilor vecine se consideră
favorabile nu numai pentru efectuarea lucrărilor mecanizate, dar şi pentru regimul de iluminare şi
aierisire în plantaţii.
În direcţia rândului diametrul cordanelor se extinde până la 2,9-3,5 m, asigurând unirea numai
la baza coroanelor ce formează un coronament unic. Aceşti idicatori căpătaţi pe parcursul anului de
studiu sunt caracteristici pentru plantaţiile intensive de măr în condiţiile pedoclimatice ale ţării
noastre, unde se inregistrează cei mai înalţi indicatori privind valorificarea suprafeţelor sub
proiecţia pomilor şi volumului învelișului foliar activ a pomilor.
Extinderea coroanelor pomilor şi, ca urmare, valorificarea spaţiului fotosintetic în mare
măsură este determinată de dinamica creşterii lăstarilor anuali. Lungimea ramurilor anuale,
constituie unul din cei mai sensibili indicatori ai stării fiziologice ai pomilor, ai reacţiei acestora la
factorii ecologici şi tehnologici, în special la distanţele de amplasare, sistemul de conducere şi
îndeosebi a tăierii pomilor.
S-a stabilit că în anii de studii la toate soiurile în variantul 1 (martor) lungimea medie a
ramurilor anuale se afla în limitele considerate favorabile pentru condiţiile noastre şi anume la soiul
Banana de Iarnă 37,9-52,8 cm, la soiul Idared 41,1-60,3 cm, la soiul Mantuaner 39,6-55,1 cm şi la
soiul Prima 40,2-52,1 cm. În variantele 2 în toţi anii de studii 2008-2011 se observă o diminuare a
lungimii medii a ramurilor anuale în comparaţie cu variantul – martor.
Cea mai mare lungime a ramurilor anuale în perioada de fructificare sa înregistrat în variantul
3. Acest indicator în anii de studiu constituie la soiul Banana de Iarnă 52,8 cm, la soiul Idared 53,2
cm, la soiul Mantuaner 55,1 cm şi la soiul Prima 52,1 cm. Deci, se constată, că în variantul 3 unde
nu se aplică scurtarea lăstarilor anuali, prin care se reduce esenţial a manoperei voluminoase şi
costisitoare a lucrului manual se manifestă în toţi anii de studii o tendinţă către creşterea lungimii
medii a ramurilor anuale.
Valori inferioare ale lungimii însumate a ramurilor anuale s-au inregistrat la soiurile Banana
de Iarna şi Mantuaner. La aceste soiuri în cadrul sistemelor de tăiere, lungimea însumată a ramurilor
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anuale a constituit la soiul Banana de Iarna 78,2-94,2 m/pom, iar la soiul Mantuaner 73,4-81,2
m/pom. La celelalte soiuri luate în studiu Idared şi Prima s-au stabilit valori mai mari ale lungimii
însumate a ramurilor anuale. In variantul 3 lungimea însumată la toate soiurile luate în studiu este
mai mare în comparatie cu celelalte variante de tăiere în toţi anii de cercetare.
S-a constatat, că la soiurile studiate suprafaţa foliară ca şi alţi indicatori de creştere
diminuează concomitent cu micşorarea rigorii de creştere a pomilor. Valori superioare ale suprafeței
foliare sa înregistrat la soiurile Mantuaner şi Prima în comparaţie cu soiurile Banana de Iarnă şi
Idared. Aceşti indicator variază la soiul Mantuaner 24,0-28,8 m²/pom, la soiul Prima 24,9-29,7
m²/pom, la soiul Idared 25,4-29,5 m²/pom şi la soiul Banana de Iarnă 21,1-25,8 m²/pom în
dependenţă de variantele de tăiere. Cel mai înalt indicator sa obţinut în variantul 3 unde nu se
scurtează ramurile anuale în procesul de tăiere a pomilor.
Unul din principalele caracteristici ai productivităţii prezintă masa fructelor raportată la
suprafaţa plantaţiei. Valorile absolute ale acestui indice deferă esenţial în funcţie de potenţialul de
productivitate al genotipurilor respective, de condiţiile şi sistema de cultură, inclusiv de
arhitectonica plantaţiei. Indicele integral al productivităţii plantaţiei prezintă masa fructelor
raportată la suprafaţa plantaţiei şi se exprimă, de regulă în t/ha. În condiţiile Republicii Moldova,
valorile medii ale acestui indice variază de la 20-25 t/ha în livezile intensive de măr şi până la 40-50
t/ha în livezile superintensivă.
În perioada de studii s-a constatat că cea mai mare productivitate sa căpătat la soiul Idared
care variază de la 18,4 până la 26,3 t/ha. Productivitatea la soiurile Banana de Iarnă, Mantuaner şi
Prima este mai mică şi variază de la 13,8 până la 23,9 t/ha.
Criteriul principal pentru aprecierea verigilor tehnologice noi elaborate este eficienţa
economică, cu atât mai mult că, în condiţiile de inflaţie în agricultură îndeosebi în pomicultură,
considerabil se schimbă dinamica cheltuielilor de producţie, preţurile de livrare şi beneficiul. Preţul
de cost al producţiei de fructe cu unele abateri creşte în continuu. Această creştere este cauzată atât
de scumpirea componenţilor material - tehnici şi energetici, care sunt folosiţi la producerea de
fructe, cât şi de productivitatea scăzută a plantaţiilor pomicole în condiţiile cheltuielilor de muncă şi
financiare considerabile. Cheltuielile sporite sunt legate şi de îndeplinirea manuală a unui şir de
lucrări, mai ales la tăierea pomilor pe rod, efectuarea cărora necesită un volum mare de muncă
manuală.
Evaluarea eficienţei economice a producerii fructelor de măr în funcție de sistemele de tăiere
a pomilor, confirmă că toate soiurile luate în studiu, din cadrul fiecăruia din cele 3 sisteme
investigate, asigură un beneficiu şi o rentabilitate înaltă. În variantul 3, beneficiul net la un ha şi
nivelul rentabilităţii este cu mult mai mare în comparaţie cu variantul 1 şi 2 , care constituie la soiul
Banana de Iarnă - 68 mii lei/ha cu rentabilitate de 232% la soiul Idared - 98 mii lei/ha cu o
rentabilitate de 320%, la soiul Mantuaner - 65 mii lei/ha cu rentabilitatea de 228% şi la soiul Prima
- 76 mii lei/ha cu rentabilitatea de 257%.
CONCLUZII
1. În baza cercetărilor efectuate a fost elaborate o nouă sistemă de tăiere a pomilor de măr,
care rezolvă următoarea problemă: micşorarea ponderii părţii de schelet în coroana pomului în
favoarea ramurilor de 2-3 ani, care nemijlocit rodesc; evitarea disbalansului dintre procesele de
creştere şi rodire; crearea condiţiilor de intrare cât mai timpurie a pomului în rod; reducerea
substanţială a cheltuielilor de muncă în procesul tăierii; accelerarea formării coroanei pomului;
simplificarea structurii coroanei; valorificarea maximală a potenţialului de rodire al pomului.
2. Sistema de tăiere a pomilor de măr constă în aceea că pe parcursul anilor de exploatare a
pomului, în procesul tăierii ciclice obligatoriu se respectă următoarele principii: în fiecare an
structura coroanei include ramuri de un an, care nu se supun scurtării, ramuri de doi ani şi ramuri de
trei ani; ramurile de un an, care cresc pe ramurile de schelet şi pe axul central, nu se supun
subordonării altor elemente de structură a coroanei şi nu se scurtează; din ramurile, care au rodit se
formează cepuri de înlocuire; în caz când o ramură laterală se extinde excesiv în spaţiu, iar
creşterile de prelungire a ramurilor de schelet şi a axului central rămân considerabil în urmă, atunci
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ea se scurtează peste un an, când sunt diferenţiaţi mugurii florali (B.I. 234).
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CREŞTEREA POMILOR UNOR SOIURI DE MĂR ALTOIŢI PE PORTALTOIUL M-9 ÎN
FUNCŢIE DE SISTEMA DE TĂIERE ÎN PERIOADA DE FORMARE
Ion GROSU
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. The article presents the results of a 2011-2014 research on the photometric
characteristics of apple trees of following species: Anna glo gala, Granny Smith, Fugi Kiku 8 which
were grafted on M9 dwarf rootstock in accordance with the pruning system during growth period.
Keywords: Trunk thickness, Crown width, Leaf area, Average length, apple, Rootstock.
ÎNTRODUCERE
Potenţialul înalt de rodire cât şi condiţiile climatice prielnice dau posibilitatea de a primi
roade înalte de calitate bună în livezile de măr.
Majoritatea fermierilor din R. Moldova au în proprietate suprafeţe relativ mici de teren
agricol. Pentru a obţine producţie mare de mere de pe o unitate de suprafaţă, ei plantează livezi
superintensive de măr (2000 – 5000 pomi la un ha.), care permit de a obţine 40 – 80 tone fructe la
hectar. Astfel au posibilitatea să iniţieze o afacere profitabilă pe suprafeţe mai mici. În Republica
Moldova procesele tehnologice de cultivare a mărului în sistem superintensiv nu este îndeajuns
studiat, este necesar de optimizat operaţiile tehnice aplicate la conducerea creşterii şi fructificării
pomilor, deoarece în mare măsură depinde de particularităţile biologice a componentelor soiportaltoi, condiţiile pedoclimatice şi social-economice a sectorului de teren.
MATERIAL ŞI METODĂ
Livada superintensivă de măr pe o suprafaţă de 1,28 ha este plantată pe sectorul experimental
a Staţiunii Tehnologico-Experimentale „Codru” în primăvara anului 2010. Pomii de 1 an sânt
plantaţi după distanţa de plantare 4,0x1,0 m, câte 2500 pomi la 1 ha. Au fost plantaţi pomi de măr
de soiurile Anna Glo Gala, Granny Smith, Fuji Kiku 8 altoiţi pe portaltoiul pitic M9. Este instalat
sistemul de susţinere a pomilor cu spalier, iar de asupra plasa sintetică de protecţie antigrindină,
care se întinde pe toată suprafaţa livezii. Plantaţia este la irigare prin picurare şi are un dispozitiv de
fertilizare cu apa de irigare. Pomii sânt conduşi după forma de coroană superspindel. Pentru
realizarea scopului preconizat pe forma de coroană şi soiurile luate în studiu vor fi în cercetare
următoarele variante a tăierii de primăvară:
V. 1. Martor.
V. 2. Fără tăiere în coroană, ramurile verticale sânt înclinate prin legare. Axul central nu se
scurtează şi rămâne în poziţie verticală.
V. 3. Ramurile verticale sânt eliminate din coroană la un cep de 5-8 cm lungime. Axul central
se scurtează anual până la sfârșitul formării coroanelor la 50 cm. Ramurile de la baza coroanei (3-4)
se scurtează la lungimea de 50 cm.
V. 4. Axul central nu se scurtează. Ramurile verticale concurente la axul central se taie la 815cm lungime. Celelalte ramuri rămase se scurtează la 1/3.
V 5. Axul central nu se scurtează. Ramurile verticale concurente la axul central se taie la inel.
La inel se înlătură de asemenea şi ramurile verticale viguroase din interiorul coroanei.
Numărul repetiţiilor în fiecare variantă este de 4. Numărul de pomi în repetiţie este de 6-8.
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Amplasarea repetiţiilor, rendomizat. Cercetările se petrec în condiţii de câmp şi laborator.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Tăierea pomilor este un proces tehnologic foarte important în pomicultură, de care depinde
precocitatea intrării pe rod a pomilor în livezile tinere şi productivitatea plantaţiilor pe rod.
Analiza datelor primite în cei patru ani a investigaţiilor de tăiere a pomilor de măr de soiurile
Fuji Kiku 8, Anna Glo Gala şi Granny Smith amplasate în plantaţie de tip superintensiv ne arată că
creşterea pomilor la toate soiurile este satisfăcătoare şi depinde în mare măsură de particularităţile
biologice ale soiului încărcătura cu roadă şi mai puţin de variantele tăierii. Diametrul trunchiului
este cel mai stabil şi sensibil indicator, care arată procesele de creştere a pomilor, reflectând
obiectiv reacţia lor la condițiile de mediu şi la procedeele agrotehnice.
Diametrul trunchiului la pomii celor 3 soiuri de măr în cercetare, indiferent de sistema de
tăiere aplicată, a crescut constant înregistrând în anul 2014 un spor faţă de anul 2011 de 6,2- 6,8 cm
la soiul Fuji Kiku 8, 5,3-5,8 cm la soiul Anna Glo Gala şi 5,5-5,8 cm la soiul Granny Smith.
Comparând rezultatele obţinute timp de 4 ani de cercetare, constatăm cele mai mari valori a
dezvoltării trunchiului 14,7-15,3 cm sa înregistrat la soiul Fuji Kiku 8
Prin urmare, creşterea grosimii trunchiului la măr altoit pe portaltoi pitic depinde în mare
măsură de particularităţile biologice ale soiului şi mai puţin de sistemele de tăiere studiate în
perioada de formare.
Scopul sistemei de tăiere în perioada de formare în livezile superintensive de măr este de a
găsi metode de tăiere, care permit cât mai rapid de ajuns la gabaritele coroanei preconizate şi
obținerii unor productivităţi constante a pomilor.
Pe parcursul a 4 ani de cercetare înălţimea pomilor de măr la toate soiurile luate în studiu este
în creştere. La sfârșitul anului 5 de la plantare, în dependenţă de sistema de tăiere înălţimea pomilor
de măr variază la soiul Fuji Kiku 8 între 3,15-3,36 m, la soiul Anna Glo Gala între 3,19-3,52 m şi la
soiul Granny Smith între 2,93-3,27m. O creştere mai puternică o înregistrează soiul Anna Glo Gala.
Din variantele tăierii se evidențiază cu o creştere mai mare la toate soiurile studiate varianta 5, unde
axul central anual nu se scurtează, iar ramurile verticale concurente săgeţii axului central şi care
cresc în coroană se înlătură la inel.
Lăţimea coroanei la toate soiurile în anii de investigare este în crestere. La sfârșitul anului 2
de vegetaţie (a. 2011) lăţimea coroanei la toate soiurile investigate de măr variază între 1,20-1,50 m
şi ocupă spaţiul liber dintre pomi formând un coronament continu de-a lungul rândului. În anul
2014, sfârșitul anului 5 de vegetaţie coroanele au atins dimesiunile pe variantele de tăiere între 1,731,84 m la soiul Fuji Kiku 8, între 1,64-1,77 m la soiul Anna Glo Gala şi între 1,48-1,73 m la soiul
Granny Smith.
Lungimea ramurilor anuale este unul din indicii care arată reacţia pomilor la condiţiile
ecologice şi tehnologice de creştere.
Lungimea ramurilor anuale şi numărul lor are o mare importanţă pentru formarea mugurilor
de rod în anul viitor, iar la unele soiuri care rodesc pe ramurile de un an şi la formarea roadei.
Lungimea ramurilor anuale depinde în mare măsură de condiţiile pedoclimatice ale anului,
încărcătura cu fructe a pomilor şi măsurile agrotehnice înfăptuite în plantaţie.
Lungimea însumată a ramurilor anuale (tab. 1) variază pe anii de cercetare, în dependenţă de
particularităţile biologice ale soiului, vârsta pomilor şi variantele de tăiere. O valoare mai mare a
lungimii însumate a ramurilor anuale are soiul Fuji Kiku 8, datorită particularităţilor soiului de
creştere şi ramificare mai mari. Valorile lungimii însumate a ramurilor anuale sunt în creştere pe
anii de cercetare, cu excepţia anilui 2012, unde indicii lungimii însumate au diminuat la toate
soiurile din cercetare datorită secetei puternice. Lungimea însumată a ramurilor anuale variază în
dependenţă de sistema de tăiere la soiul Fuji Kiku 8 anul 2011 între 10,32-14,08 m, anul 2012 între
7,88-8,64 m, anul 2013 între 14,04-18,37 m, anul 2014 între 17,55-20,87 m, la soiul Anna Glo Gala
anul 2011 între 12,15 -13,92 m, anul 2012 între 8,49-9,67 m, anul 2013 între 9,60-17,02 m,
anul2014 între 13,81-16,67 m şi la soiul Granny Smith anul 2011 între 12,69-16,53 m, anul 2012
între 11,37-12,93 m, anul 2013 între 12,75-20,53 m, anul 2014 între 15,63-16,96 m.
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Analizând rezultatele obţinute a lungimii medii a ramurilor anuale pe anii de cercetare
constatăm, că la toate soiurile de măr aflate în studiu indicii au mărimi normale cu excepţia anului
2012 – an secetos, unde creşterile anuale sunt slabe (15-18 cm). Lungimea medie a ramurilor anuale
variază pe anii de cercetare şi variantele de tăiere între 31-44 cm la soiul Fuji Kiku 8, între 30-48
cm la soiul Anna Glo Gala şi între 32-58 cm la soiul Granny Smith.
Pe variantele de tăiere mărimile lungimii însumate şi medii a ramurilor anuale nu se
evidențiază esenţial între ele şi se consideră normale pentru această perioadă de creştere şi
fructificare.
Suprafaţa foliară a fost în creştere în perioada de studiu la toate soiurile. Pe variantele tăierii
suprafaţa foliară la un pom variază la soiul Fuji Kiku 8 de la 5,11 m2 până la 7,77 m2, la soiul Anna
Glo Gala de la 3,06 m2 până la 4,38 m2 şi la soiul Granny Smith de la 2,88 m2 până la 4,62 m2.
Soiul Fuji Kiku 8 cu creştere şi ramificare mai mare are suprafaţa foliară la un pom mai mare cu
2,05-3,39 m2 decât la soiul Anna Glo Gala şi cu 2,23-3,15 m2 decât la soiul Granny Smith.
Suprafaţa foliară calculată la o unitate de suprafaţă variază pe variantele tăierii de la 12775 m2 până
la 19425 m2 la soiul Fuji Kiku 8, de la 7650 m2 până la 10950 m2 la soiul Anna Glo Gala şi de la
7200 m2 până la 11550 m2 la soiul Granny Smith.
Tabelul 1. Lungimea creşterilor anuale a pomilor diferitor soiuri de mâr altoiţi pe M9 din livada
superintensivă în funcţie de modul de tăiere la formarea pomilor (anii 2011-2014).
Variantele
tăierii

Lungimea însumată a ramurilor anuale, m
2011

2012

Lungimea medie a ramurilor anuale, m

2013

1
2
3
4
5
DL 0,05

10,32
13,20
14,08
12,18
13,88
0,45

1
2
3
4
5
DL 0,05

13,16
13,50
12,15
12,96
13,92
0,23

1

15,08

2014
2011
Soiul Fuji Kiku 8
8,31
18,37
20,86
0,43
8,64
17,00
19,96
0,44
7,88
14,04
17,55
0,44
8,21
15,65
19,87
0,42
8,12
17,38
20,87
0,44
0,36
0,43
0,38
0,02
Soiul Anna Glo Gala
9,15
9,60
13,81
0,47
8,63
14,35
15,49
0,45
8,49
13,32
16,67
0,45
9,52
13,87
13,85
0,48
9,67
17,02
14,05
0,48
0,32
0,36
0,28
0,03
Soiul Granny Smith
12,58
20,53
15,63
0,58

2
3
4
5
DL 0,05

16,24
15,66
12,69
16,53
0,47

11,70
11,37
12,93
12,53
0,25

17,95
13,05
12,75
18,18
0,39

16,58
15,90
16,96
16,53
0,34

0,58
0,58
0,47
0,57
0,04

2012

2013

2014

0,15
0,16
0,15
0,16
0,16
0,02

0,31
0,35
0,36
0,31
0,39
0,03

0,32
0,31
0,31
0,34
0,33
0,02

0,16
0,15
0,16
0,17
0,16
0,02

0,30
0,30
0,36
0,37
0,37
0,02

0,30
0,32
0,34
0,31
0,33
0,02

0,18

0,37

0,32

0,17
0,17
0,18
0,18
0,02

0,35
0,45
0,34
0,41
0,03

0,35
0,34
0,32
0,33
0,03

Cu valori mai mari a suprafeței foliare calculate la o unitate de suprafaţă se evidențiază soiul
Fuji Kiku 8.
Din toate variantele tăierii valori mai mari a suprafeței foliare la un pom şi la o unitate de
suprafaţă calculată se înregistrează la varianta 5 unde axul central nu se scurtează. Ramurile
verticale concurente la axul central se taie la inel. La inel se înlătură de asemenea şi ramurile
verticale viguroase din interiorul coroanei.
CONCLUZII
În rezultatul cercetărilor diferitor variante de tăiere în uscat în perioada de formare la soiurile
de măr Fuji Kiku 8, Anna Glo Gala şi Granny Smith în plantaţii superintensive se poate de făcut
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următoarele concluzii:
Creşterea pomilor la toate soiurile de măr este satisfăcătoare şi depinde în mare măsură de
particularităţile biologice ale soiului încărcătura cu roadă şi mai puţin de variantele tăierii.
O creştere mai puternică în înălțime o înregistrează soiul Anna Glo Gala. Din variantele
tăierii se evidențiază cu o creştere mai mare în înălțime la toate soiurile studiate în varianta 5, unde
axul central anual nu se scurtează, iar ramurile verticale concurente săgeţii axului central şi care
cresc în coroană se înlătură la inel.
La sfârșitul anului 2 de vegetaţie (a. 2011) lăţimea coroanei la toate soiurile investigate de
măr variază între 1,20-1,50 m şi ocupă spaţiul liber dintre pomi formând un coronament continu dea lungul rândului.
Pe variantele de tăiere mărimile lungimii însumate şi medii a ramurilor anuale nu se
evidențiază esenţial între ele şi se consideră normale pentru această perioadă de creştere şi
fructificare.
Din toate variantele tăierii valori mai mari a suprafeței foliare la un pom şi la o unitate de
suprafaţă calculată se înregistrează la varianta 5 unde axul central nu se scurtează. Ramurile
verticale concurente la axul central se taie la inel. La inel se înlătură de asemenea şi ramurile
verticale viguroase din interiorul coroanei.
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ASPECTE ALE INTERACŢIUNII DINTRE FERTILIZARE FOLIARĂ ŞI RĂRIRE ASUPRA
PRODUCŢIEI DE MĂR.
Sergiu VĂMĂŞESCU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. Cercetările au fost efectuate în perioada 2014 – 2017 în livada de măr plantată în anul 2003
cu soiul Idared, altoit pe portaltoiul M26, cu distanţa de plantare 4x2 m. Pomii sunt conduşi după forma de
coroană fus subţire. S-a studiat interacţiunea dintre fertilizare foliară şi rărirea fructelor, ca principalii factori
determinanţi ai cantităţii şi calităţii ai fructelor de măr.
Recolta maximă e fructe s-a obţinut în varianta V14 (49,1 t/ha) la aplicarea de uree 46%N în
concentraţii de 0,6 % - când 75 % din flori au căzut; 0,9 % - când fructul central din inflorescenţă are 10 – 12
mm; 1,2 % - când fructele au 25 – 30 mm în diametru şi rărirea chimică a fructelor cu preparatul
Bioprzerzedzacz 060 SL, în concentraţie de 0,075% când diametrul fructului central din inflorescenţă este de
10 – 12 mm.

Keywords: Foliar fertilization, Chemical and manual thinning, Variety.
INTRODUCERE
În practica pomicolă sunt supuse rării speciile pomicole care au tendinţe de supra încărcare cu
fructe. Producătorii de mere folosesc substanţe chimice pentru rărea fructelor, în scopul obţinerii
fructelor de calitate şi pentru a mări recolta globală [5]. Efectul răriri variază în funcţie de climat şi
condiţiile de cultură a speciei pomicole. [7,8,9].
Fertilizarea foliară, rărirea chimică şi manuală a fructelor au o contribuţie semnificativă atât la
menţinerea echilibrului fiziologic între creştere şi fructificare cât şi la creşterea cantităţii şi calităţii
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fructelor:
Obţinerea unei producţii înalte de calitate superioară sub aspectul mărimii, culorii, etc; creşte
calitatea fructelor, implicit şi preţul de realizare; măreşte productivitatea muncii la recoltare, sortare
şi ambalare, deoarece numărul de fructe este mai mic; previne ruperea şi dezbinarea ramurilor,
menţinând volumul productiv al coroanei pentru anii următori; previne apariţia şi accentuarea
alternanţei de rodire; creşte rezistenţa pomilor la boli şi la geruri datorită înmagazinării unei
cantităţi suficiente de substanţe de rezervă; asigură condiţiilor de formare a lăstarilor anuali pe care
se vor forma formaţiuni de rod pentru anii următori [2,6]. Argumentarea practică şi perfecţionarea
utilizării preparatelor chimice în vederea obţinerii producţiei de fructe cantitative şi calitative
constituie o problemă de mare valoare pentru livezile moderne 1,3.
O condiţie preliminară pentru o recoltă, de înaltă calitate este un număr adecvat de flori şi
fructe pe pom, astfel încât rărirea chimică a lor este o măsură comună în livezile de mere comerciale
[4,10].
MATERIALE ŞI METODĂ

S-a studiat influenţa fertilizării foliare şi încărcăturii cu fructe, asupra proceselor de creştere
şi normare a fructelor în perioada anilor 2014-2017 în livada de măr în firma SA "Zubreşti"
Străşeni. S-a studiat soiul de măr Idared, altoit pe portaltoiul M 26, plantat în 2003, la distanţă de
4x2 m. Pomii sunt conduşi după forma de coroană fus subţire. Tratamentele cu Uree 46% N aplicate
în concentraţie de la 0,4% la 1,2%, pe fenofaze de creştere (tab. 1), când temperatura este de 16-18
0
C. Fiecare variantă constă din patru repetiţii a câte trei pomi, reprezentativi fiecare, aranjate prin
sistemul de bloc randomizat. Rărirea chimică a fructelor a fost efectuată atunci când fructul central
are 10-12 mm în diametru (tab. 2) cu preparatul Bioprzerzedzacz 060SL în concentraţie de 0,075%,
şi 1000 l soluţie per hectar.
Tabelul 1. Tipul îngrăşămintelor minerale, concentraţia şi perioada efectuării tratamentelor foliare.
Nr.

1
2
3
4
5

Varianta - concentraţia elementului
fertilizant, %
Perioada efectuării tratamentelor foliare
V1f (m)
V2f
V3f
V4f
Ureea (NH2)2CO
Când 75% din flori au căzut
apă
0,4
0,5
0,6
Când fructele au diametru de 10-12 mm
apă
0,7
0,8
0,9
Când fructele au diametru de 25-30 mm
apă
1,0
1,1
1,2
Poly- Feed NPK 19:19:19+6 microelemente
Când fructele sunt în stadiu de pârguire
apă
0,1
0,1
0,1
Clorura de calciu CaCl2
Cu 4 săptămâni înainte de recoltare
apă
0,5
0,6
0,7

Rărirea manuală a fructelor sa efectuat după căderea fiziologică din iunie. Acest tip de rărire
are un rol în îmbunătăţirea calităţii fructelor şi mărimii fructelor. Rărirea manuală se face când
fructele pe ramură sunt la o depărtare mai mică de 10-15 cm unul de altul. Se elimină fructele mici,
deformate, atacate de boli şi dăunători apoi cele normale.
Tabelul 2. Metode de rărire a fructelor
Varianta
V1r (martor)
V2r (rărirea chimică).
V3r (rărirea chimică
+ rărirea manuală).
V4r (rărirea
manuală).

Metoda de rărire a fructelor
Martor netratat.
Administrarea Bioprzerzedzacz 060SL când diametrul fructelor centrale din
inflorescenţă sunt de 10-12 mm.
Administrarea Bioprzerzedzacz 060SL când diametrul fructelor centrale din
inflorescenţă sunt de 10-12 mm. Rărirea manuală a fructelor se efectuează după
căderea fiziologică, când fructele ating în diametru 16-18 mm.
Rărirea manuală a fructelor se efectuează după căderea fiziologică , când fructele
ating în diametru 16-18 mm.
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Stabilirea recoltei pentru fiecare variantă se efectuează individual prin cântărirea fructelor de
pe 12 pomi. Greutatea medie a fructului se determină prin cântărire cu cântarul electronic a 100 de
fructe.
Experimentul a fost montat, în conformitate cu metoda de organizare a experienţelor
factoriale (fertilizare foliară, rărire chimică şi manuală a fructelor) şi include variante cu
următoarea schemă: V1 (V1f + V1r), V2 (V1f + V2r) V3 (V1f + V3r) V4 (V1f + V4r), V5 (V2f +
V1r) V6 (V2f + V2r) V7 (V2f + V3r) V8 (V2f + V4r) V9 (V3f + V1r), V10 (V3f + V2r) V11 (V3f
+ V3r) rV12 (V3f + V4r) V13 (V4f + V1r) V14 (V4f + V2r) V15 (V4f + V3r) V16 (V4f + V4r).
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În anul 2014 numărul fructelor în variantele cu rărire a fructelor, fără fertilizare foliară a
constituit de la 164 buc/pom în V2 la 180 buc/pom în varianta V4 (tab. 3). Cel mai mic număr de
fructe a fost în varianta V11 cu 130 buc/pom iar cele mai multe în varianta V13 cu 195 buc/pom. La
aplicarea fertilizării foliare combinate cu normarea încărcăturii cu rod duce la un nivel ridicat a
numărului de fructe în variantele cu rărire chimică a fructelor: 186 buc/pom în varianta V9: 178
buc/pom în varianta V10 şi de 184 buc/pom în varianta V14.
Tabelul 3. Numărul de fructe la soiul Idared în funcţie de rărire a fructelor şi aplicarea fertilizării foliare cu
îngrăşăminte minerale, buc/pom.
(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2 m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)
Anii
Varianta
2014
2015
2016
2017
V1
155
184
100
148
V2
164
202
190
167
V3
170
200
204
169
V4
180
204
190
172
V5
170
202
225
167
V6
160
186
200
149
V7
157
180
203
147
V8
153
183
195
142
V9
186
219
204
176
V 10
178
195
198
147
V 11
130
170
195
127
V 12
145
157
203
116
V 13
195
233
220
187
V 14
184
199
210
165
V 15
174
189
203
157
V 16
170
180
200
143
DL 5%
5,72
2,84
4,81
2,35

În anul 2015 numărul fructelor la soiul Idared a crescut în majoritatea variantelor dar cu o
evidenţiere mai amplă în variantele cu rărire a fructelor şi fără fertilizare (V2) cu 202 buc/pom V3
cu 204 buc/pom. În variantele cu fertilizare şi fără rărire a fructelor la fel s-au evidenţiat o
creşterea a numărului de fructe dar în comparaţie cu anul precedent 2014 creşterea a fost mai mică
constituind până la 223 buc/pom în varianta V13.
În anul 2016 în comparaţie cu anii precedenţi (2014 – 2015) numărul fructelor este cel mai
mare, însă în varianta martor V1 numărul lor este la nivelul anului 2014 cu 100 buc/pom din cauza
unui număr insuficient de muguri de rod care trebuia să se depună în anul precedent 2016. În
variantele de studiu cu fertilizare şi rărire observăm că numărul fructelor este puţin mai mic ca în
variante numai cu fertilizare (V5 cu 204 buc/pom) în comparaţie cu variantele V6 - 194 buc/pom şi
varianta V8 cu 188 buc/pom unde s-a aplicat răritul manual al fructelor.
Anul 2017 fiind un an nefavorabil din punct de vedere meteorologic numărul fructelor în
toate variantele a scăzut. Cele mai puţine fructe au fost în varianta martor V1 cu 148 buc/pom iar
cele mai multe fructe în varianta V13 cu 187 buc/pom. Între variantele cu rărire dar fără fertilizare
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foliară şi variantele cu rărire şi fertilizare observăm o creştere nesemnificativă a numărului de fructe
care în funcţie de concentraţia de Uree 46%N aplicată ajunge la o medie de 10 buc/pom în
comparaţie cu variantele fără fertilizare.
Greutatea fructelor este un indicator care ne asigură o recoltă bună de fructe. La soiul Idared
(tab. 4) în anul 2014 cele mai mici fructe s-au evidenţiat în V1 cu o greutate medie a fructelor de
100 g, iar cele mai mari fructe în varianta V16 cu o greutate medie de 200 g.
În variantele cu diferite metode de rărire, greutatea medie a fructelor a variat de la 164 g în
varianta cu rărire chimică la 180 g în varianta cu rărire manuală a fructelor (V4). Odată cu
aplicarea diferitor concentraţii de fertilizare foliară pe bază de Uree 46%N creşte şi greutatea
fructelor. În varianta V13 greutatea fructelor a crescut la 119 g cu aplicarea Uree 46%N în
concentraţie de 0,6%; 0,9%; 1,2%. Însă greutatea fructelor a crescut şi mai mult în variantele unde
pe lângă fertilizarea foliară s-a aplicat şi rărirea fructelor. Astfel cele mai mari fructe s-au
înregistrat în variante cu rărire chimică a fructelor.
În anul 2015 greutatea fructelor a crescut în toate variantele, cea mai mare greutate medie a
fructelor s-a înregistrat în varianta V14 cu 230 g. În comparaţie cu anul 2014, în anul 2015
greutatea fructelor în variantele cu fertilizare foliară a înregistrat cea mai mare creştere. De la 31
% în varianta V9 la 40 % în varianta V5.
Tabelul 4. Greutatea fructelor la soiul Idared în funcţie de rărirea fructelor şi aplicarea fertilizării foliare
cu îngrăşăminte minerale, g.

(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2 m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)
Varianta
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
DL

2014
100
164
170
180
108
177
170
184
108
155
167
197
119
188
193
200
2,17

Anii
2016
63
158
155
157
140
168
168
160
169
167
170
176
173
176
181
174
3,42

2015
130
180
182
188
152
197
200
200
142
170
174
222
158
230
215
220
2,03

2017
127
162
164
169
130
168
172
179
129
156
165
191
136
188
188
194
3,14

În anul 2016 cea mai mică greutate a fructelor s-a înregistrat în varianta martor (V1) cu 63 g.
În varianta V2f unde concentraţia de Uree 46 %N a fost de 0,4 %; 0,7 % şi 1,0 % plus rărirea
fructelor în conformitate cu schema experienţei greutatea fructelor a fost mai mică sau egală
comparativ cu anul 2015 de la 140 g (V5) la 168 g (V6).
În variantele V3f de fertilizare foliară (tab.5) greutatea fructelor a fost mai mare ca în anul
2015. În variantele cu rărire chimică (V10) şi rărire manuală (V11) având greutatea de 170 g.
În anul 2017 având parte de condiţii climaterice complicate, greutatea fructelor a avut de
suferit însă în variantele cu fertilizare şi rărire diferenţa faţă de anul 2015 a fost de 14 %. Însă în
variantele numai cu fertilizare foliară a înregistrat diferenţa de 16 %.
În urma aplicării fertilizării foliare şi normării încărcăturii cu rod la soiul Idared, recolta de
fructe a înregistrat o diferenţă majoră.
În anul 2014 producţia de fructe la soiul Idared a constituit de la 19,2 t/ha în varianta martor.
În varianta V5 unde concentraţia aplicată a constituit 0,4% - 1,0% recolta a constituit 22,9 t/ha iar în
varianta V13 cu concentraţia de Uree 46%N de 0,6% - 1,2% recolta a fost de 29,0 t/ha.
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În variantele cu rărire a fructelor fără fertilizare, producţia de fructe a constituit de la 33,6 t/ha
în V2, cu rărire chimică a fructelor, la 40,5 t/ha în varianta V4 cu rărire manuală a fructelor.
Tabelul 5. Producţia de fructe la soiul Idared în funcţie de rărire a fructelor şi aplicarea fertilizării foliare
cu îngrăşăminte minerale, t/ha.

(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2 m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)
Varianta
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
DL 5%

Anii
2014
19,4
33,6
36,1
40,5
22,9
35,4
33,4
35,2
25,1
30,4
27,1
28,3
29,0
42,3
42,0
42,5
3,21

2015
29,9
45,4
45,5
47,0
38,4
45,8
45,0
45,7
38,9
41,4
36,9
43,6
46,0
57,2
50,8
49,5
0,83

2016
15,8
37,5
39,5
37,3
39,3
42,0
42,6
39,0
43,1
41,3
41,4
44,6
46,2
49,1
45,9
43,5
1,36

2017
23,4
34,2
34,9
36,7
27,3
31,9
31,9
31,8
28,3
29,0
26,5
28,2
32,2
39,4
37,4
35,3
1,15

Media pe anii (2014
– 2017)
22,1
37,6
39,0
40,4
31,9
38,8
38,2
37,9
33,8
35,5
32,9
36,2
38,3
47,0
44,0
42,7
-

În variantele cu aplicarea combinată a fertilizării foliare cu rărirea fructelor recolta este
cuprinsă între valorile de 27,1 t/ha, în varianta V11, la 42,5 t/ha în varianta V16 cu aplicarea
fertilizării foliare în concentraţie de 0,6 – 1,2% Uree 46% N şi rărire manuală a fructelor.
În anul 2015 producţie de fructe a atins valoarea de peste 50 tone la hectar în variantele cu
aplicarea combinată a fertilizării foliare şi normarea încărcăturii cu rod.
În anul 2016 recolta de fructe s-a majorat în toate variantele studiate cu excepţia variantei
martor (V1) unde s-a înregistrat recolta de 15,8 t/ha. Diminuarea recoltei în V1 s-a datorat unei
depuneri insuficiente de muguri de rod. În variantele cu fertilizare ca şi în anii 2014- 2016 recolta a
fost influienţată de concentraţia de Uree 46 %N aplicată. Astfel în varianta V5 unde concentraţia de
fertilizant a fost de 0,4 %; 0,7 % şi 1,9 % recolta de fructe a constituit 39,3 t/ha. Dar în varianta V14
unde concentraţia de fertilizant aplicat a fost de 0,6 %; 0,9 %; 1,2 % recolta de fructe a constituit
49,1 t/ha.
În anul 2017 recolta de fructe la hectar a constituit de la 23,4 t/ha în varianta V14. Comparativ
cu anii 2014 -2016 recolta de fructe este cu până la 30,3 % mai scăzută.
CONCLUZII
1. Numărul fructelor este cel mai mare pe anii de cercetare (2014 – 2017) în varianta cu
fertilizare şi fără rărire a fructelor V13- unde concentraţia de fertilizant aplicat a fost de 0,6 % - la
căderea a 75 % din petale; 0,9 % - când fructul central din inflorescenţă are diametrul de 10 – 12
mm; 1,2 % - când fructul central are în diametru 25 – 30 cm.
2. Greutatea fructelor în perioada cercetată (2014 – 2017) a înregistrat rezultate maxime în
varianta cu fertilizare foliară în concentraţie de 0,6%; 0,9%; 1,2% şi rărirea fructelor prin metodă
chimică.
3. În anii 2014- 2017 recolta a fost influenţată de concentraţia de Uree 46 %N aplicată. În
varianta V5 unde concentraţia de fertilizant a fost de 0,4 %; 0,7 % şi 1,0 % recolta de fructe a
constituit 39,3 t/ha. Dar în varianta V13 unde concentraţia de fertilizant aplicat a fost de 0,6 % - la
căderea a 75 % din petale; 0,9 % - când fructul central din inflorescenţă are diametrul de 10 – 12
mm; 1,2 % - când fructul central are în diametru 25 – 30 cm plus rărirea fructelor recolta de fructe
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a constituit 49,1 t/ha.
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REGIMUL DE LUMINĂ ÎN PLANTAȚIA SUPERINTENSIVĂ DE MĂR
Inna BÎLICI
Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Abstract. The productivity of an orchard depends in part on how well it collects sunlight. The
research was conducted in apple orchard planted in 2015 with the apple varieties Golden Delicious,
Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Red Velox, Red Delicious, Fuji grafted on M9 rootstock of
small effect. The trees are driven as slender spindle and planted at a distance of 3.2 x 0,8 m (3900
trees / ha). Light regime was studied in late August at the blue from 9 am until 17 over every 2
hours in the center of the crown along the central axis and in the area of copulation crown height of
1, 2 and 3 m from soil surface in the center plane of symmetry and 0.5 m crown away from him
toward the direction lines. Light regime in the orchard was prompted by the incident solar radiation
intensity.
Keywords: Apple variety, cutting sunlight
INTRODUCERE
Datorită importanței deosebite a merelor în alimentația omului și a particularităților
agrobiologice ale pomilor, mărul ocupă locul doi în lume după producția de fructe, iar în zonele
temperate de pe glob este de necontestat supremația absolută a acestuia, care produce mai mult
decât toate celelalte specii pomicole luate împreună [5]. Perspectiva pomiculturii în Republica
Moldova constă în exploatarea eficientă a livezilor existente cu potenţial neepuizat şi înlocuirea lor
succesivă cu livezi noi de tip superintensiv, cu un sortiment performant şi tehnologii avansate, care
asigură intrarea timpurie pe rod, recolte înalte de fructe calitative şi competitive pe piață [1].
Creșterea și fructificarea mărului este determinată de factorii de vegetație. Fiecare asociație
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soi/portaltoi are anumite cerințe față de factorii de mediu. Acesta își va putea realiza potențialul
productiv în măsura corespunderii factorilor de vegetație față de cerințele sale [5].
Plantația pomicolă constituie un agroecosistem de transformare a energiei și masei în
producție pomicolă, subordonat activității economice a omului [1].
Lumina este principala sursă de energie în sintetizarea substanțelor organice și respectiv al
celorlalte procese vitale ale plantelor ce determină fotosinteza și nutriția pomilor. Plantele pomicole
cultivate în climatul nostru sunt heliofile, adică pretențioase față de lumină. Prezența luminii în
cantități suficiente conduce la echilibrarea armonioasă a relației creștere-rodire, asigură lăstari groși
cu internoduri scurte, rodirea constant mare cu fructe aromate și colorate, favorizează longevitatea
ramurilor de rod, diferențierea mugurilor floriferi și mărirea rezistenței la ger [3].
Condițiile țării noastre oferă suficientă lumină pentru cultura pomilor și arbuștilor fructiferi.
În funcție de cerințele față de lumină se poate de menționat că mărul face parte din specia cu cerințe
medii față de lumină.
Lumina influențează în mod esențial intensitatea fotosintezei, respectiv cantitatea de biomasă
acumulată de planta în diferite organe.
MATERIAL ŞI METODĂ
Livada de măr a fost plantată în anul 2015 la SRL Elit Fruct din satul Coşerniţa, raionul
Criuleni. Cercetările s-au efectuat la soiurile Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Golden
Delicious, Red Velox, Red Delicious şi Fuji, altoite pe portaltoiul M9, după metodele generale de
îndeplinire a experienţelor cu speciile pomicole. Distanţa de plantare 3,2 x 0,8 m sau 3900 pomi/ha.
La plantare locul altoirii s-a amplasat la 20 cm mai sus de nivelul solului.
Până la plantarea livezii s-a instalat sistemul, monoplan simplu, de susţinere a pomilor din
stâlpi de beton armat cu înălţimea de cca 4 m de asupra solului şi o sârmă metalică instalată la o
înălțime de 50 cm de la nivelul solului, care se foloseşte şi ca suport pentru sistemul de irigare. În
primul an de vegetaţie s-au instalat încă 5 sârme metalice. Primele 2 sârme s-au fixat la 80 cm de la
sol distanţate la 40 cm una de alta, următoarele sârme s-au instalat la 80 cm una de alta. Pentru a
monitoriza umiditatea solului se utilizează traductorii Watermark (Black, et al. citat de Lynn E.
Long, et al., 2014). Apa se distribuie prin magistrale cu picurători instalate pe direcţia rândului,
fixate pe sârmă la 50 cm.
Solul, după plantarea pomilor, s-a înierbat pe cale artificială. Benzile dintre rânduri, late de
2,2 m, cu buruieni se cosesc la necesitate şi rămân ca mulci. La momentul actual livada de măr se
află într-o stare bună, sistemul de întreţinere a plantaţiei, lucrare a solului, irigare, fertilizare şi
protecţia pomilor contra bolilor şi dăunătorilor se efectuează la momentele optime.
Pe parcursul a 2 ani au fost studiate şi experimentate principiile de formare a coroanei pomilor şi de
tăiere a ramurilor după sistema fusul subţire. Conducerea coroanei a fost orientată la optimizarea
raportului dintre creşterea organelor vegetative şi reproductive în scopul urgentării intrării pomilor
pe rod.
Experienţa include 4 repetiţii a câte 8 pomi fiecare. Măsurătorile sau executat în condiţii de
câmp şi de laborator în conformitate cu metodele de cercetare aprobate şi descrise de Balan V. et al.
2001. Numărul, lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale se determina prin metoda de
măsurători şi determinări la 32 pomi în variantă.
Regimul de lumină s-a studiat în partea superioară şi inferioară a rândului de pomi, în partea
însorită şi umbrită la diferite înălţimi ale rândului şi intervalului dintre rânduri în decursul unei zile
cu ajutorul piranometrului universal M-80 şi a galvanometrului GSA-1. Citirea indicaţiilor s-a
efectuat la sfârşitul lunii iulie, pe timp senin de la ora 7până la ora 17peste fiecare 2 ore, atunci când
suprafaţa foliară atinge dimensiuni maxime iar radiaţia solară este cea mai înaltă. Măsurările s-au
efectuat în centru coroanei dea lungul axului central şi în zona de împreunare a coroanei la
înălţimea de 1, 2 şi 3 m de la suprafaţa solului în centrul planului de simetrie a coroanei şi la 0,5 m
depărtare de el spre direcţia între rânduri.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
Analizând regimul de lumină în coroana pomilor de măr la soiul Golden Delicious, conduși
după fus subțire ameliorat, constatăm că intensitatea energiei solare în diferite zone ale coroanei
variază în funcție de poziția părților coroanei față de soare. Având în vedere că coroanele pomilor sau împreunat pe rând, iluminarea diurnă s-a studiat nu numai în centrul coroanei dea lungul axului
central, dar și în regiunea de împreunare a coroanelor (tab.1).
O influență semnificativă asupra regimului de lumină din coroană o are vigoarea
portaltoiului. Cu cât vigoarea portaltoiului este mai mica, cu atât mai bine este luminată coroana.
Însă și structura coroanei poate influența semnificativ regimul de lumină în coroană. În urma
analizei datelor experimentale
s-a constatat că în partea inferioară a coroanei în zona axului
pe parcursul zilei pătrunde o cantitate mai mică de lumină comparativ cu celelalte zone ale
coroanei.
Tabelul 1. Regimul de lumină în coroana soiului de măr Golden Delicious, altoite pe M9, în vârstă de 3 ani,
cal/cm2 min.
Timpul
determinării,
ora

9oo

11oo

13oo

15oo

17oo

Înălțimea
de la
suprafața
solului, m
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Radiația
solară în
câmp
deschis
0,43

0,82

1,07

1,12

0,89

Zona axului
Partea
de Est
0,26
0,31
0,33
0,36
0,65
0,69
0,73
0,82
0,88
0,78
0,94
0,96
0,57
0,45
0,78
0,95
0,47
0,50
0,62
0,76

Centrul
coroanei
0,24
0,26
0,29
0,30
0,31
0,55
0,57
0,62
0,42
0,48
0,49
0,88
0,63
0,60
0,62
0,93
0,62
0,68
0,70
0,81

Partea
de Vest
0,21
0,23
0,26
0,29
0,38
0,41
0,54
0,67
0,62
0,58
0,75
0,92
0,84
0,86
0,98
0,99
0,69
0,62
0,71
0,79

Zona de împreunare a
coroanelor
Partea
Centrul
Partea
de Est
coroanei
de Vest
0,25
0,25
0,21
0,38
0,36
0,26
0,43
0,40
0,30
0,46
0,42
0,38
0,84
0,39
0,45
0,90
0,56
0,59
0,94
0,68
0,81
0,96
0,78
0,92
1,12
0,53
0,79
1,04
0,55
0,82
1,16
0,72
0,88
1,18
1,13
1,17
0,72
0,82
1,05
0,73
0,80
0,92
0,86
0,98
0,98
1,20
1,16
1,23
0,60
0,80
0,88
0,62
0,83
0,91
0,72
0,89
0,98
0,99
0,98
1,01

Din datele tabelului privind distribuția radiației solare în coroana soiului de măr Golden
Delicious se poate spune că de dimineață până la ora 1300 mai bine se iluminează partea de est a
coroanei, și mai slab - partea de vest și centrul coroanei. La ora 1300 părțile laterale a coroanei se
iluminează cel mai bine și puțin diferă după intensitatea luminii pe care o primesc. De la ora 13
până la ora 17 mai multă energie solară primește partea de vest a coroanei și mai puțină - partea
centrală și de est a coroanei.
CONCLUZII
Regimul solar în plantațiile superintensive de măr au demonstrat că forma coroanei este
factorul determinant în realizarea unei livezi performante din punct de vedere a distribuției energiei
solare. Cantitatea de radiații solare recepționată de coroana pomilor la al 3-lea an după plantare la
diferite înălțimi de la sol în cursul zilei se schimbă analogic distribuției radiației solare pe teren
deschis. Amplasarea rândurilor pe direcția Nord-Sud ne poate permite aproximativ aceeași cantitate
de energie solară direct, ce ne dă posibilitatea de a crește cantitatea de energie absorbită. Totodată
se va îmbunătăți funcționarea formațiunilor de rod, fiindcă pentru aceasta este necesar ca fiecare
parte a ansamblului vegetativ să primească nu mai puțin de 3 ore pe zi radiație solară directă.
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CZU:634.11: 631.811.98
INFLUENŢA REGULATORULUI DE CREŞTERE PE BAZĂ DE ETIFON ASUPRA
PRODUCTIVITĂŢII PLANTAŢIEI DE MĂR
Ananie PEŞTEANU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The experimental plot is placed in the orchard “Broters” Ltd. founded in 2010
year. The study subject of the experience was Golden Reinders apple variety grafted on M 9 and
MM106 rootstock. The distance of plantation is 4.0x0.8 m and 4.0x2.5 m. The research was
conducted during the period of 2015 - 2016 years. The tested agents was Ethephon (Cerone 480SL),
which was sprayed 3 to 4 weeks after flowering. To study the degree of differentiation of fruit buds,
fruit production and its quality were experimented the following variants of treatment: 1. Control –
without treatment; 2. Cerone 480 SL, 0.1 l/ha; 3. Cerone 480 SL, 0.3 l/ha. During the research, it
was studied the amount of fruit formations and their type, the inflorescences, average of fruits,
plantation production and their quality. It was established that, Cerone 480 SL in the dose 0.3 l/ha
influence on the number of fruits formation, theamount of the inflorescences,mean fruit weight, and
yield on the Golden Reinders apple variety.
Key words: Apple, Growth regulator, Ethephon, Inflorescences, Yield.
INTRODUCERE
Formarea roadei în coroana pomilor de măr se desfăşoară pe parcursul a două perioade de
vegetaţie separate de perioada de repaus. În prima perioadă de vegetaţie are loc inducţia antogenă şi
diferenţierea mugurilor de rod, iar în ulterioara se înregistrează înfloritul, legarea, creşterea şi
maturarea fructelor [2,4,6].
Inducţia antogenă, începe numai după ce pe apexul vegetativ s-a format un anumit număr de
primordii într-un anumit interval de timp. Deci, inducţia florală depinde de un anumit echilibru
hormonal endogen care acţionează în timp şi spaţiu la nivelul meristemelor apicale [1,3,8].
Regulatorii de creştere constituie nişte compuşi chimici de sinteză cu ajutorul cărora
pomicultorii pot să influenţeze şi chiar să dirijeze procesele de creştere, dezvoltare şi de fructificare
a plantelor [5,10].
Printre aceştea se numără şi produsele pe bază de Etefon, care influenţează asupra dezvoltării
pomilor, creşterea producţiei de fructe atât cantitativ cât şi sub aspect calitativ, şi favorizează
diferenţierea mugurilor de rod pentru anul următor tratamentului [7,9].
În condiţiile ţării noastre, majoritatea soiurilor de măr tipul II şi III de fructificare altoite pe
portaltoaiele M9 şi MM106, la recolta de 45-50 t/ha, înregistrează un grad scăzut de diferenţiere a
mugurilor de rod şi o fructificare periodică pe viitor. Pentru a exclude acest fenomen nedorit, este
necesar de a efectua tratări cu produse pe bază de etefon, cum se practică în ţări cu pomicultură
avansată şi a stabili cantitate de produs necesară de administrat.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anilor 2015-2016, în livada de măr fondată în
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toamna anului 2010 la întreprinderea „Broters ” SRL, cu pomi sub formă de vargă.
Ca obiect de studiu se utilizează pomii de măr de soiul Golden Reinders altoiţi pe portaltoiul
M9 şi MM106, plantaţi, respectiv pe distanţa de plantare 4,0x0,8 m şi 4,0x2,5 m şi conduşi după
sistema de coroană fus subţire ameliorat şi palmetă cu creştere liber aplatizată.
Conform programului de cercetare au fost experimentate următoarele variante (tab. 1).
Cantitatea de apă recomandată 1000 l/ha. Pentru o aderenţă mai favorabilă a soluţiei cu
suprafaţa foliară a asociaţiei soi/portaltoi, s-a adăugat Silwet L77 din raportul 1 ml la 10 litri de apă.
Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 3 repetiţii. Fiecare repetiţie
era constituită din 7 pomi. La hotare între parcelele şi repetiţiile experimentale s-au lăsat câte 1 pom
netratat pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării tratamentelor.
Tabelul 1.Schema experienţelor pentru determinarea eficienţei regulatorului de creştere Cerone 480 SL
asupra stimulării depunerii mugurilor de rod la pomii de măr
Variantele experienţei

Ingredient activ

Modul de aplicare

Martor - fără tratare

-

-

Cerone 480 SL, 0,1 l/ha

Etefon
(480 g/l)

Prin stropire la 3 – 4 săptămâni după înflorire,
(22.05.2015).

Cerone 480 SL, 0,3 l/ha

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metode acceptate de
îndeplinire a experienţelor la culturile pomicole cu regulatorii de creştere [12].
Datele principale au fost prelucrate statistic prin metoda analizei dispersionale după Б.
Доспехов [11].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Cea mai mică cantitate de formaţiuni de rod în varianta martor s-au obţinut în coroana
pomilor altoiţi pe portaltoiul M9 – 160 buc/pom (tab. 2). În cazul tratării pomilor cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL, înregistrăm o majorare a indicelui în studiu pe ambii portaltoi. Dacă, în
varianta Cerone 480 SL în doza 0,1 l/ha, cantitatea formaţiunilor de rod a fost de 173 şi respectiv
474 buc/pom, atunci cu majorarea dozei de preparat la 0,3 l/ha, indicele în studiu a constituit 199 şi
493 buc/pom.
Diferenţă mai esenţială comparativ cu varianta martor pe ambii portaltoi s-a înregistrat în
varianta Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha, unde cantitatea de formaţiuni de rod a sporit cu 12,3 24,3%. Această diferenţă înregistrată între variantele date se explică prin aceea, că regulatorul de
creştere Cerone 480 SL diminuează dezvoltarea pomilor în favoarea unei excitabilităţi mai
pronunţate a mugurilor axiali şi obţinerea unei cantităţi mai mari de formaţiuni de rod.
Tipul formaţiunilor de rod formate în coroana pomilor de măr depinde de biotipul
portaltoiului pe care cresc pomii şi doza de regulator de creştere utilizată la o unitate de suprafaţă.
Tabelul 2. Influenţa portaltoiului şi regulatorului de creştere Cerone 480 SL asupra cantităţii şi tipului
formaţiunilor de rod în coroana pomilor de măr, buc/pom, a. 2015
Variantele experienţei

Cantitatea,
buc/pom

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL, 0,3 l/ha

160
173
199

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL, 0,3 l/ha

439
474
493

Ponderea în funcţie de tipul formaţiunilor de rod,%
Pinteni inelaţi
Ţepuşe
Nueluşe
Burse de rod
Portaltoiul M9
36,3
21,8
15,6
26,3
35,2
22,5
16,7
25,4
36,6
24,6
17,1
21,6
Portaltoiul MM106
39,6
11,7
37,3
11,4
47,6
12,2
30,3
9,7
48,7
14,2
26,0
11,1

Dacă, în variantele din cadrul portaltoiului M9 ponderea pintenilor inelaţi n-a suferit mari
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devieri, atunci tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha, a majorat
ponderea ţepuşelor şi nueluşelor. Tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha
a impus formarea unei cantităţi mai mici de burse de rod în comparaţie cu varianta martor.
În cazul soiului Golden Reinders altoit pe portaltoiul MM106, ponderea pintenilor inelaţi
formaţi în coroana pomilor în urma tratării cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL a sporit cu 8,09,1%.În cazul tratării cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,1 l/ha ponderea ţepuşelor
s-a majorat cu 0,5% comparativ cu varianta martor, iar în varianta Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha,
respectiv cu 2,5%.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL
a diminuat cantitatea de nuieluşe în comparaţie cu varianta martor. Aceasta se explică prin faptul că
regulatorul de creştere Cerone 480 SL a diminuat lungimea internodurilor ramurilor anuale şi la o
parte din nuieluşe s-a stopat creşterea şi au derulat în ţepuşe, ceea ce se confirmă prin ponderea lor
mai mare în rubrica respectivă.
Bursele de rod, sunt nişte formaţiuni multianuale, pe care foarte rar se formează recoltă, însă,
în cazul tratării cu produse pe bază de etefon mugurii terminali pot forma organe reproductive.
Rezultatele obţinute, ne demonstrează, că regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,3
l/ha a influenţat asupra ponderii formaţiunilor de rod la pomii altoiţi pe portaltoiul M9 prin
intermediul ţepuşilor şi nuieluşilor, iar la cei altoiţi pe portaltoiul MM106 prin intermediul
pintenilor inelaţi, şi ţepuşelor, însă a diminuat ponderea nueluşelor.
Diferenţierea mugurilor florali la măr este un proces fiziologic care în funcţie de condiţiile
climaterice şi tehnologice din anul precedent poate să se finalizeze în lunile septembrie – octombrie,
iar în cazul anului 2015, organele reproductive ale florilor au început să se formeze în luna
decembrie.
Cantitatea infloriscenţelor înregistrate în primăvara anului 2016 în coroana pomilor cu vârsta
de şase ani şi altoiţi pe portaltoiul M9 a constituit 150-189 buc, iar la cei ce se dezvoltau pe
portaltoiul MM106 de la 310 până la 352 buc (fig. 1).

Figura 1. Influenţa regulatorului de creştere Cerone 480 SL asupra cantităţii de inflorescenţe în
coroana pomilor de măr de soiul Golden Reinders altoiţi pe diverşi portaltoi, a. 2016
O cantitate mai mică de infloriscenţepe ambii portaltoi au diferenţiat în cazul variantei martor.
În cazul pomilor altoiţi pe portaltoiul M9, tratările efectuate cu regulatorul de creştere Cerone 480
SL au influenţat pozitiv asupra cantităţii de inflorescenţe obţinute pe ramuri de diverse vârste. În
cazul tratării cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,1 l/ha sporul înregistrat constituie
11,0%, iar majorarea dozei la 0,3 l/ha a favorizat procesul de diferenţiere a mugurilor florali, unde
se detestă o creştere cu 26,0%, în comparaţie cu varianta martor.
Legitatea expusă pentru pomii ce cresc pe portaltoiul M9 este valabilă şi în cadrul portatoiului
MM106, însă diferenţa dintre variantele tratate cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL şi varianta
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martor nu este atât de mare ca în cazul variantelor precedente şi a constituit respectiv 4,8 şi 13,5%.
Aceasta se explică prin faptul că concomitent cu regulatorul de ceştere utilizat la tratare asupra
diferenţierii mugurilor de rod a mai influenţat şi vigoarea de creştere a portaltoiului luat în
cercetare.
Pe parcursul primăverii anului 2016 o parte din ramurile ce au fructificat au fost expuse tăieri
de fructificare. Ponderea mugurilor florali excluşi cu aceste ramuri a constituit cca 25%. Deci,
cantitatea inflorescenţelor rămase în coroana pomilor de măr de soiul Golden Reinders altoit pe
ambele portaltoiuri au permis de a înregistra recolte înalte pentru perioada în care se află pomii.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că cantitatea de fructe în coroana pomilor incluşi în
cercetare diferă pe variantele în studiu (tab. 3). Dacă, în varianta martor, cantitatea de fructe la
pomii altoiţi pe portaltoiul M9 a constituit 80 buc/pom, atunci la tratarea cu regulatorul de creştere
Cerone 480 SL în doza 0,1 l/ha a sporit la 86 buc/pom. La tratarea pomilor cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha indicele studiat a constituind 93 buc/pom.
Pentru soiul Golden Reinders altoit pe portaltoiul MM106,cantitatea de fructe în coroana
pomilor în varianta martor a constituit 198 buc/pom. În cazul variantelor tratate cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL, indicele în studiu a constituit respectiv 202 şi 220 buc/pom.
Această majorare a cantităţii de fructe în coroana pomilor s-a înregistrat datorită unui număr
mai mare de flori obţinute în urma tratării cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL.
Greutatea medie a unui fruct pe variantele în studiu a înregistrat schimbări, care au fost
corelate de cantitatea de fructe obţinută în coroana pomului. Cea mai mică greutate medie a unui
fruct pe ambele portaltoaie a fost înregistrată în varianta tratată cu regulatorul de creştere Cerone
480 SL în doza 0,3 l/ha. În continuare în creştere se plasează varianta tratată cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL în doza 0,1 l/ha şi varianta martor. Această diferenţă neînsemnată la
greutatea medie în variantele 2 şi 3 se înregistrează datorită cantităţii mai mici de fructe. Rezultatele
în cauză sunt confirmate şi prin prelucrarea statistică.
Producţia de fructe pe un pom şi la o unitate de suprafaţă corelează direct cu cantitatea de
fructe din coroana pomilor şi greutatea medie a lor. Cea mai mică producţie de fructe pe ambele
portaltoaie s-a înregistrat în varianta martor, iar valori mai mari în varianta tratată cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha. În variantul în studiu, altoit pe portaltoiul M9 producţia de
fructe a sporit cu 9,5%, iar pe portaltoiul MM106 cu 5,7%, comparativ cu varianta martor.
Datele prelucrării statistice privind producţia de fructe la un pom şi la o unitate de suprafaţă
denotă o diferenţă statistică între varianta martor şi varianta tratată cu regulatorul de creştere Cerone
480 SL în doza 0,3 l/ha. Între variantele tratate cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,1
l/ha şi Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha este înregistrată o diferenţa la limită.
Deci, cu un produs pe bază de etefon s-a putut de influenţat pozitiv asupra procesului de
diferenţiere a mugurilor de rod pentru anul 2016 şi a spori cantitatea de fructe din coroana pomilor
de măr.
Tabelul 3. Influenţa regulatorului de creştere Cerone 480 SL asupra cantităţii, greutăţii medii şi producţiei de
fructe la pomii de măr de soiul Golden Reinders, a. 2016
Variantele experienţei

Cantitatea
de fructe,
buc/pom

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL, 0,3 l/ha
LDS 0,05

80
86
93
3,2

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL, 0,3 l/ha
LDS 0,05

198
202
220
9,3

Greutatea
medie, g
Portaltoiul M9
157
153
148
5,4
Portaltoiul MM106
164
163
156
6,8

60

kg/pom

t/ha

În %,
comparativ cu
martorul

12,56
13,15
13,76
0,60

39,25
41,09
43,00
1,87

100,0
104,6
109,5
-

32,47
32,92
34,32
1,34

32,47
32,92
34,32
1,26

100,0
101,4
105,7
-

Producţia de fructe

Rezultatele obţinute, demonstrează influenţa tratării după înflorire la 3 – 4 săptămâni cu
regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha asupra ameliorării proceselor de diferenţiere
a mugurilor de rod şi sporirii cantităţii de fructe şi productivităţii plantaţiei.
Fermitatea pulpei merelor pe variantele în studiu la data efectuării recoltării a constituit 6,7 –
7,0 kg/cm2. Fermitate mai mică a pulpei a fost înregistrată în variantele de pe portaltoiul MM106 –
6,7 – 6,8 kg/cm2, în comparaţie cu portaltoiul M9 – 6,9 – 7,0 kg/cm2 (tab. 4).
La tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL, înregistrăm o diminuare neînsemnată a
fermităţii pulpei. În variantele tratate cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL, pe ambii portaltoi
înregistrăm aproximativ aceleaşi valori a fermităţii pulpei, dar mai mici ca în varianta martor.
Conţinutul în substanţă uscată în fructele de soiul Golden Reinders pe ambii portaltoi şi
variantele în studiu a constituit 14,6 – 15,1%. Cea mai mare valoare a ponderii substanţelor uscate
s-a înregistrat în varianta martor, unde pe portaltoii în studiu a variat între 14,8 – 15,1%.
Tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL a diminuat indicele în studiu. În cazul
portaltoiului M9 şi variantelor tratate cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL, cantitatea de
substanţă uscată în fructe a constituit 14,7 – 14,8%, iar pe variantele ce se dezvoltă pe portaltoiul
MM106, indicele dat a fost acelaşi, constituind 14,6%.
Tabelul 4. Influenţa regulatorului de creştere Cerone 480 SL asupra indicilor biochimici a fructelor de măr
de soiul Golden Reinders, a. 2016
Variantele experienţei

Fermitatea,
kg/cm2

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL,0,3 l/ha

7,0
6,9
6,9

Martor
Cerone 480 SL, 0,1 l/ha
Cerone 480 SL,0,3 l/ha

6,7
6,7
6,8

Substanţă uscată,
%
Portaltoiul M9
15,1
14,8
14,7
Portaltoiul MM106
14,8
14,6
14,6

Substanţă uscată
solubilă,%

Aciditate
titrabilă,%

13,4
13,3
13,4

0,51
0,52
0,52

13,1
13,1
13,0

0,54
0,54
0,56

Conţinutul în substanţă uscată solubilă este o însuşire a asociaţiei soi/portaltoi, după care se
poate stabili momentul optim de recoltare. Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că cantitatea
substanţelor uscate solubile, la soiul Golden Reinders, pe variantele în studiu a constituit 13,0 –
13,4%.
Cea mai mică valoare a ponderii substanţelor uscate solubile s-a înregistrat pe portaltoiul
MM106 în comparaţie cu portaltoiul M9. Dacă, în varianta martor, altoită pe portaltoiul M9
cantitatea substanţelor uscate solubile a constituit 13,4%, atunci în varianta martor pe portaltoiul
MM106 a diminuat, înregistrând 13,1%.
În cazul variantelor tratate cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL, înregistrăm aceleaşi
legitate, constituind pe portaltoiul M9 – 13,3 – 13,4%, iar pe portaltoiul MM106 – 13,0 – 13,1%.
Adică, la tratarea cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL, cantitatea de substanţă uscată solubilă
în fructe diminuează neînsemnat, comparativ cu varianta martor. Deci tratările cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL n–a influenţat esenţial asupra cantităţii de substanţă uscată solubilă în
fructe.
Ponderea de acizi titrabili din fructe se află într-o dependenţă directă cu cantitatea de
substanţă uscată solubilă. Concomitent, cu micşorarea cantităţii de substanţe uscate solubile în
fructe se majorează ponderea acizilor titrabili, înregistrând cea mai mare valoare în variantele altoite
pe portaltoiul MM106 – 0,54 – 0,56%.
Tratările cu regulatorul de creştere Cerone 480 SL au majorat cu 0,01 – 0,02% ponderea
acizilor titrabili pe variantele în studiu în comparaţie cu varianta martor.
CONCLUZII
1. Regulatorul de creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha a influenţat asupra cantităţii de
formaţiuni de rod prin intermediul pintenilor inelaţi, şi ţepuşelor, însă a diminuat ponderea
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nuieluşelor şi burselor de rod.
2. Cantitate mai mică de inflorescenţe la pomii altoiţi pe ambii portaltoi a fost diferenţiată în
varianta martor, iar tratarea cu Cerone 480 SL înregistrăm o majorare a indicelui în cauză.
3. Cea mai mare producţie de fructe s-a înregistrat în varianta tratată cu regulatorul de
creştere Cerone 480 SL în doza 0,3 l/ha pe ambii portaltoi.
4. Regulatorul de creştere Cerone 480 SL poate fi inclus în schema tehnologică de producere
a fructelor destinat stimulării depunerii mugurilor de rod în coroana pomilor de măr, în doza 0,3
l/ha, cu aplicare la 3 – 4 săptămâni după înflorire.
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INFLUENŢA FERTILIZĂRII FOLIARE ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII LA MĂR.
Sergiu VĂMĂŞESCU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. Study material served 8-year-old apple trees of the Golden Delicious and Idared
cultivars grafted on the M26 rootstock. The planting distance is 4x2 m. As foliar fertilizer used the
Urea 46% in concentration from 0.4% to 1.2% in various stages of fruit development, Poly-feed
(N19 P19 K19) in 0.1% concentration and CaCl2 in doses from 0.5% to 0.7 percent.
On average over the years, fertilization with urea 46% N in the fruit development phase: from
the fall of 75% of the petals, to 20 mm of the central fruit and 30 mm of the central fruit, the
number of fruits was from 172 pieces / control blank tree at 211 pcs/tree in variant V4.
Key words: foliar apple fertilization, flower buds, rootstocks, variety, urea.
INTRODUCERE
Fertilizarea foliară în pomicultură este deosebit de eficientă, deoarece sunt utilizate soluţii
concentrate care folosesc elemente de înaltă puritate tehnică şi în care azotul, fosforul, potasiul şi
alte elemente sunt combinate într-un echilibru dorit, în mediu controlat [3]. Prin această metodă se
obţine un îngrăşământ echilibrat, care asigure nu numai cu macroelementele, dar şi toate
microelementele, precum şi hormoni de creştere şi dezvoltare [3,6].
Ca urmare, îngrăşămintele foliare pot influenţa creşterea lăstarilor, diferenţierea mugurilor de
rod, înfloritul şi legarea fructelor, nivelul de productivitate şi alte caracteristici ale plantelor [8].
În acelaşi timp culturile pomicole au nevoie de diferite cantităţi de nutrienţi pe fenofaze în
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vegetaţie [4].
De aceea, momentul de aplicare, tehnica de utilizare şi factorii de mediu trebuie luaţi în
considerare la aplicarea substanţelor nutritive aplicate foliar [1,9].
MATERIALE ŞI METODĂ
Investigaţiile s-au efectuat în anii 2014 - 2017 în livada de măr înfiinţată în primăvara anului
2003 cu soiurile Golden Delicious şi Idared, altoite pe portaltoiul M26. Distanţa de plantare a
pomilor este 4x2 m. Pomi sunt conduşi după coroana fus subţire ameliorat.
Tabelul 1. Tipul îngrăşămintelor minerale, concentraţia şi perioada efectuării tratamentelor foliare.
Nr.
1
2
3
4
5

Varianta - concentraţia elementului fertilizant, %
V1 martor
V2
V3
V4
Ureea (NH2)2CO
Când 75% din flori au căzut
apă
0,4
0,5
0,6
Când fructele au diametru de 10-12 mm
apă
0,7
0,8
0,9
Când fructele au diametru de 25-30 mm
apă
1,0
1,1
1,2
Poly- Feed NPK 19:19:19 + Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Mg
Când fructele sunt în stadiu de pârguire
apă
0,1
0,1
0,1
Clorura de calciu CaCl2
Cu 4 săptămâni înainte de recoltarea fructelor
apă
0,5
0,6
0,7
Perioada efectuării tratamentelor foliare

Azotul s-a utilizat sub formă de Uree 46% s.a., (NH2)2CO consumându-se câte 1000 l soluţie
la hectar, în concentraţie respectivă. PH –ul soluţiei de stropire a fost neutru. Poly–Feed este un
îngrăşământ complex de înaltă calitate, total solubil în apă, cu pH între 5-6, liber de clor, metale
grele şi alte elemente nocive. Microelementele sunt sub formă de helaţi: Mn, Cu, Zn, Fe, Mo.
Calciu se utilizează sub formă de clorură de calciu CaCl2. Ca variantă martor au servit pomii stropiţi
cu apă (tab1). Variantele sunt amplasate randomizat în 4 repetiţii
Numărul fructelor, greutatea şi producţia la un pom au fost determinate cu 10 zile înainte de
recoltare prin efectuarea calculelor la 3 pomi tipici din fiecare variantă.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Numărul fructelor în anii de cercetare (2014-2017) în funcţie de concentraţia de fertilizare
aplicată, la soiul Golden Delicious a constituit de la 100 buc/pom la 223 buc/pom. În varianta
martor numărul lor au crescut în anul 2015 până la 170 buc/pom, iar în anul 2017 sau redus iarăşi
la 100 buc/pom.
În variantele cu fertilizare foliară numărul fructelor a variat în funcţie de concentraţia
aplicată de uree 46%N. În varianta V3 unde concentraţia de fertilizant a fost de 0,5 %; 0,8%; 1,1%
numărul fructelor a crescut de la 169 buc/pom în anul 2014 la 204 buc/pom în anul 2017. În medie
pe anii de cercetare la soiul Golden Delicious numărul fructelor a constituit de la 129 buc/pom în
varianta martor V1 la 195 buc/pom în varianta V4 cu concentraţia de aplicare a uree 46%N de
0,6%; 0,9%; 1,2%.
La soiul Idared numărul fructelor în anul 2014 a constituit de la 155 buc/pom în varianta
martor V1 la 195 buc/pom în varianta V4 unde s-a aplicat cea mai mare concentraţie de uree 46%N.
În varianta V2 unde concentraţia de uree 46%N a fost cea mai mică numărul fructelor a constituit
170 buc/pom. În anul 2015 numărul fructelor s-a majorat faţă de anul 2014 şi a constituit de la 184
buc/pom în varianta martor la 233 buc/pom în anul 2017. Astfel sporul numărului fructelor în
variantele cu fertilizare faţă de varianta martor este de la 9,7 % în varianta V2 la 26,6 % în varianta
V4.
În anul 2016 numărul fructelor a fost mai mic din cauza depuneri unui număr mai mic de
muguri de rod în anul 2015, şi a constituit de la 148 buc/pom în varianta martor, sau cu 20 % mai
mic la 187 buc/pom sau cu 22 % mai puţin faţă de anul 2015. În anul 2017 numărul fructelor în
toate variantele cercetate a crescut faţă de anul 2016 şi a constituit de la 200 buc/pom în varianta
martor V1 la 227 buc/pom în varianta V4.
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Tabelul 2 Numărul de fructe la pomii de măr în funcţie de aplicarea fertilizării foliare cu îngrăşăminte
minerale, buc/pom.
(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2 m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)
Varianta

Anii
2015
2016
Soiul Golden Delicious
170
146
190
165
200
174
223
186
5,41
1,93
Soiul Idared
184
148
202
167
219
176
233
187
4,19
3,30

2014

V1
V2
V3
V4
DL 5%

100
152
169
171
2,55

V1
V2
V3
V4
DL 5%

155
170
186
195
3,28

2017

Media
(2014 – 2017)

100
190
204
200
3,17

129
174
187
195
-

200
204
225
227
2,27

172
186
202
211
-

În medie pe anii de cercetare fertilizarea cu uree 46%N aplicată în fazele de dezvoltare a
fructelor: de la căderea a 75 % din petale, la 20 mm a fructului central şi la 30 mm a fructului
central, numărul fructelor a fost de 172 buc/pom în varianta martor și 211 buc/pom în varianta V4.
Un alt indicator studiat este greutatea fructelor, care la soiul Golden Delicious în anul 2014 a
constituit de la 114 g la 134 g. În anul 2015 masa medie a fructelor în toate variantele a crescut. Cea
mai mare greutate a fructelor s-a înregistrat în varianta V4 cu 171 g, iar cea mai mică în varianta
martor cu 139 g. Astfel sporul de greutate a fructelor din varianta martor şi variantele cu fertilizare a
constituit până la 23 %.
În anul 2017 greutatea fructelor s-a menţinut la acelaşi nivel înalt, dar greutatea fructelor din
varianta martor s-a redus foarte mult ajungând la 70 g/fruct. În anii de cercetare (2014-2017), la
soiul Golden Delicious, utilizarea fertilizării foliare pe bază de uree 46%N a dus la creşterea în
greutate a fructelor până la 31 de procente în funcţie de concentraţia de fertilizant aplicat.
Tabelul 3 Greutatea fructelor la aplicarea fertilizării foliare cu îngrăşăminte minerale, g.
(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2 m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)
Varianta

Anii
2014

2015

V1
V2
V3
V4
DL 5%

134
114
133
134
1,91

139
154
167
171
3,74

V1
V2
V3
V4
DL 5%

100
108
108
119
2,81

130
152
142
158
2,19

2016
Soiul Golden Delicious
120
129
136
144
2,52
Soiul Idared
127
130
129
136
2,75

2017

Media
(2014 – 2017)

70
164
167
160
3,76

116
140
151
152
-

63
140
169
173
4,07

105
133
137
147
-

La soiul Idared în anii de cercetare (2014-2017), masa fructelor a înregistrat valori de la 100 g
în varianta martor, la 119 g în variantele cu fertilizare foliară. În anii 2015 – 2016 această tendinţă
de creştere a masei medii a fructelor s-a menţinut în varianta V4, unde doza de îngrăşăminte foliare
pe bază de uree 46%N a constituit pe diferite faze de dezvoltare a fructelor de la 0,6% la 1,2 %.
În anul 2017, ca şi la soiul Golden Delicious, fructele din varianta martor au înregistrat
greutatea medie a fructelor de 63 g sau cu 174 % mai puţin faţă de greutatea fructelor din varianta
V4.
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În medie pe anii de cercetare (2014- 2017) ureea 46%N aplicată în diferite fenofaze de
dezvoltare a fructelor a înregistrat un impact pozitiv asupra greutăţii fructelor, înregistrând valori cu
40% mai mult faţă de varianta martor.
Unul din cele mai importanţi indici studiaţi este producţia de fructe.
La soiul Golden Delicious recolta de fructe la un hectar în anul 2014 a constituit 28,8 t/ha în
varianta martor, însă în variantele cu fertilizare recolta a variat între 32,8 t/ha în V2 şi 33,3 t/ha în
V3. În anul 2015 recolta în toate variantele a crescut faţă de anul 2014 atingând valoarea de 47,7
t/ha în varianta cu cea mai mare concentraţie de uree 46%N aplicată (V4). În anul 2016 recolta de
fructe s-a micşorat în toate variantele, dar cea mai mare recoltă a fost în V4 cu 32,0 t/ha ca în anul
2015.
În anul 2017 producţia de fructe în variantele cu fertilizare foliară a constituit în medie 40
t/ha. În varianta martor recolta de fructe a fost doar de 8,7 t/ha aceasta se datorează unei depuneri
foarte slabe de muguri de rod în anul 2016 pe fundalul unei recolte mari de fructe care a inhibat
acest proces.
În medie pe anii de cercetare (2014 – 2017) aplicarea fertilizării foliare la soiul Golden
Delicious a avut un impact benefic asupra unei recolte constante.
Soiul Idared pe parcursul cercetărilor (2014 – 2017) a înregistrat productivitate la hectar de la
15,8 t/ha la 49,1 t/ha.
În anul 2014 recolta la hectar a constituit 19,4 t/ha în varianta martor, iar în variantele cu
fertilizare peste 23 tone. Ca şi la soiul Golden Delicious în anul respectiv, recolta de fructe în toate
variantele cercetate a fost de peste 38 tone.
În anii 2017 recolta în variantele V3 şi V4, unde s-a administrat cea mai mare cantitate de
îngrăşăminte foliar, producţia de fructe la un hectar a fost de peste 40 tone.
Tabelul 4 Producţia de fructe în funcţie aplicarea fertilizării foliare cu îngrăşăminte minerale, t/ha.
(Portaltoiul M26, distanţa de plantare 4x2m, vârsta pomilor 11-14 ani, S.A.”Zubreşti”)

V1
V2
V3
V4
DL 5%

28,8
32,8
33,3
32,9
1,59

V1

19,4

Anii
2015
2016
Soiul Golden Delicious
46,6
29,4
36,6
29,5
40,0
30,1
47,7
32,0
1,95
1,35
Soiul Idared
29,9
23,4

V2
V3
V4
DL 5%

22,9
25,1
29,0
3,17

38,4
38,9
46,0
2,26

Varianta

2014

27,3
28,3
32,2
1,05

2017

Media
(2014 – 2017)

8,7
42,6
39,9
40,0
2,96

28,3
35,3
35,8
38,2
-

15,8

22,0

39,3
43,1
49,1
3,13

31,9
33,8
39,0
-

În anii de cercetare (2014 – 2017) recolta de fructe ne demonstrează, că soiul Idared este
receptiv la aplicările cu uree 46%N astfel recolta în varianta V4 unde concentraţia a fost cea mai
mare de la 0,6%; 0,9%; 1,2% productivitatea unui hectar a fost de 39,0 tone.
CONCLUZII
1. În varianta V3, unde concentraţia de fertilizant a fost de la 0,5%; 0,8%; 1,1% numărul
fructelor a constituit de la 169 buc/pom în anul 2014 la 204 buc/pom în anul 2017. În medie pe anii
de cercetare la soiul Golden Delicious numărul fructelor a constituit de la 129 buc/pom în varianta
martor V1 la 195 buc/pom în varianta V4 unde concentraţia de uree 46%N a fost de 0,6%; 0,9%;
1,2%.
2. În medie pe anii de cercetare (2014 - 2017) uree 46%N aplicată în diferite fenofaze de
dezvoltare a fructelor a avut un impact pozitiv asupra greutăţii fructelor care a înregistrat valori cu
40% mai mult faţă de varianta martor.
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3. În anii de cercetare (2014 – 2017) recolta de fructe ne demonstrează ca soiul Idared este
receptiv a aplicările de uree 46%N astfel recolta în varianta V4 unde concentraţia a fost cea mai
mare de la 0,6%; 0,9%; 1,2% productivitatea unui hectar a fost de 39,0 tone.
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ATACUL DE CĂTRE RAPĂN VENTURIA INAEQUALIS (COOKE) G. WINTER A
SOIURILOR, SPECIILOR ŞI HIBRIZILOR DE MĂR ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2018
Victor BUCARCIUC
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. The assessment of the damage to the scab of 81 varieties, 14 species and 105 apple
selection elites in the collection garden of the Scientific Practical Institute of Horticulture,
Viticulture and Food Technologies located in the central fruit growing zone of the Republic of
Moldova, Chisinau, is given. The estimated genotypes are carriers of the resistance genes Vf (Rvi6),
Vr (Rvi4) and Va (Rvi10). A collection of apple varieties is not sprayed with pesticides against
diseases and pests for 5 years. Scab damage is estimated on a scale of 0-5, where 0-scab is absent,
1-hypersensitivity reaction, 2-resistant, 3-weak stability, 4-sensitivity and 5-high sensitivity [13].
The apple cultivars Golden Delicious, Renet Simirenko, Idared, Sire Prize, Prima and Topaz were
the control. Varieties and elites showed different damage to the scab. Control varieties Golden
Delicious, Renet Simirenko and Idared showed a high sensitivity to scab. Carriers of the gene Vf
(Rvi6) Sire Prize are rated 2-3, Prima and Topaz: 0-2. Some varieties and elite hybrids carriers of
different genes showed a loss of 3-5 points.
Key words: Apple, Cultivar, Scab, Resistance, Selections, Republic of Moldova.
INTRODUCERE
Rezistenţa durabilă la rapănul mărului este unul dintre scopurile majore în programele de
ameliorare şi obţinere de noi soiuri de măr [1,2,8,15]. Soiurile noi dintotdeauna sunt factorul
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principal de progres în cultura mărului [5] iar principalele resurse de gene pot fi luate numai din
colecţiile de genotipuri care poartă diferite gene de rezistenţă, colecţii create, utilizate în hibridări,
renovate, protejate şi păstrate [6]. Soiurile de măr tradiţionale sunt puternic afectate de rapăn şi
necesită în diferite zone de cultivare 12-20 de stropiri pentru diminuarea atacului [4,14,16].
Principala genă de rezistenţă Vf obţinută de la Malus floribunda 821 a fost depăşită de rasa a 6-ea de
rapăn [10] şi rasa a 7-ea [11]. Unele soiuri genetic rezistente la rapăn în diferite condiţii de cultură
Ariwa, Biogolden, Goldstar, Topaz, Rajka, Florina, Melodie, Otava, Rubinola, Selena, Vanda
purtătoare ale genei de rezistenţă Vf(Rvi6) au fost atacate de maladie [9, 14], iar cultivarul Angold
purtător al genei Va(Rvi10) a fost fără simptome sau cu leziuni slabe [14]. La diferite soiuri de măr,
actualmente, sunt cunoscute 20 de gene de rezistenţă la rapăn [7] iar pentru a obţine cultivaruri cu
rezistenţă cât mai stabilă este necesară piramidarea genelor, introducerea într-un soi a mai multor
gene de rezistenţă [4,7,15,16].
MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada 19 iunie-7 iulie şi 7-10 august 2018 a fost evaluat gradul de atac de către rapăn
pentru 200 genotipuri de măr cu diferită provenienţă genotipică şi geografică. Evaluarea a fost
efectuată în colecţia soiurilor de măr a Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii
Alimentare (IŞPHTA) situată în Zona pomicolă centrală a Republicii Moldova, oraşul Chişinău.
Plantarea colecţiei a fost efectuată în anii 1994-1998, portaltoi M106, distanţa de plantare 4x2m şi
M9 cu distanţa de plantare 4x1,5m. În cercetare sau aflat 105 soiuri şi selecţii obţinute în colaborare
cu Institutul Selecţie Pomicolă (ISP) Dresden-Pillnitţ din Germania, 81 de soiuri şi selecţii străine şi
14 specii de măr. Timp de cinci ani 2015-2018 colecţia nu a fost stropită cu pesticide împotriva
bolilor şi dăunătorilor. Genotipurile cu rezistenţă genetică la rapăn estimate sunt obţinute de la
sursele de rezistenţă ce poartă genele Vf (Rvi6), Vr (Rvi4), şi Va(Rvi10). Atacul de către rapăn a fost
estimat după scara 0-5 unde 0-rapăn lipsă, 1-reacţia de hipersensibilitate, 2-rezistent, 3-stabilitate
slabă, 4-sensibil, 5-foarte sensibil [12]. Soiurile de măr Golden Delicious, Renet Simirenko, Idared,
Sire Prize, Prima şi Topaz au servit ca soiuri martor.
Conform datelor http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33815 condiţiile climaterice
ale anului 2018 au fost diferite în zona cercetărilor. Iarna 2017-2018 a fost destul de favorabilă cu
temperaturi minime doar de până la-14,70C. Precipitaţiile au variat între 32,1 mm în luna ianuarie,
56 mm în februarie şi 104 mm în martie ultima fiind cu media de -2,30C, ceea ce era de aşteptat o
reţinere a declanşării dezmuguririi şi înfloritului pomilor soiurilor de măr. În schimb luna aprilie s-a
caracterizat prin temperaturi ridicate 11,8...25,20C, provocând dezmugurirea şi înflorirea pomilor în
termeni timpurii cu declanşarea la 13 şi sfârșitul la 27 aprilie. Temperaturi înalte s-au stabilit şi în
luna mai iar precipitaţiile atmosferice au constituit doar 3 mm pentru luna aprilie şi 18mm în luna
mai. Precipitaţii abundente au fost doar începând cu data 17 iunie. Astfel atac vizibil de rapăn în
lunile aprilie şi mai nu s-a observat nici la astfel de soiuri ca Renet Simirenko, Gala şi Golden
Delicious. Dezvoltare mai puternică a rapănului pe frunzele de măr s-a observat după 19 iunie ceea
ce corespunde cu valul 2 de atac al maladiei [4, 8, 10]. Precipitaţiile lunii iunie au alcătuit 151,8mm
sau 230% faţă de normă iar în iulie 120,6mm sau 189% faţă de norma multianuală. Temperaturile
medii ale lunilor iunie şi iulie au fost de 21,9 şi respectiv 22,30C favorabile pentru dezvoltarea
rapănului pe frunze şi fructe. În august au căzut doar 6mm de precipitaţii.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din totalul de 200 genotipuri aflate în observaţii 128 selecţii, soiuri şi specii de măr, în
condiţiile anului 2018, au indicat lipsa totală de rapăn pe frunze fiind evaluate cu nota 0. Acestea
sunt:- 1-27-104 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE; 1-7(49-51) Juno x OR38T17 Vf (Rvi6) MD
DE; 1-27-115 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE; 1-27-122 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene
MD DE; 183411/2 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/5 Wagener x PR12T67 Vf
(Rvi6) MD DE; 183411/21 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/25 Wagener x
PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/26 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/24
Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183413/11 Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE;
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183413/17 Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE; 183413/31 Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE;
183413/24 Wagener x Florina Vf(Rvi6) MD DE; 183413/31 Wagener x Florina Vf(Rvi6) MD DE;
182249/101-6-135b x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE; 182251/3 1-6-136b x OR33T90 Vf (Rvi6) MD
DE; 183420/111610 x R2T107 Va(Rvi10) MD DE; 182253/4 Slava Peremojţiam x OR38T17 Vf
(Rvi6) MD DE; 182246/2 Mantuaner x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/18 Mantuaner x
OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/14 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/13
Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182247/8 Mantuaner x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE;
182245/6 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/13 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6)
MD DE; 1-21-98 Alkmene x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE; 1-21-95 Alkmene x OR38T17 Vf(Rvi6)
MD DE; M. ioensis; M. micromalus; M. sieboldii; M. floribunda 821; M. purpureea; M. florentina;
M. prunifolia; M. baccata himalaica; 1-21-282 Alkmene x R2T110 Va(Rvi10)MD DE; 1-23-132
Coreprim OR38T17 Vf(Rvi 6) x R2T110 Va(Rvi10) MD DE; 1-23-134 OR38T17 Vf (Rvi 6) x
R2T110 Va (Rvi10) MD DE; 1-23-217 Coredova OR33T90 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious MD DE;
1-13(33-36) Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6 )MD DE; 1-13(37-39) Coretard Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6)
MD DE; 1-13(40-43) Corejuno Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-14(26-29) Coreagat Juno x
OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 183412/12 Wagener x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-27-177
Corealor OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE; 1-28-298 Corestin OR33T90 Vf (Rvi 6) x
OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 182255/26 Corepilla Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi 6) MD
DE; 1-27-170 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene MD DE; 1-27-242 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene
MD DE; 1-28-278 Coredis OR33T90 Vf( Rvi 6) x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-28-309 Coreor
OR33T90 Vf (Rvi 6) x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; Reka Vr(Rvi 4) DE; Redfree Vf(Rvi 6) USA;
Primula Vf(Rvi 6) PL; Zg12ost 3,11 Vf(Rvi 6) DE; Regunde Vf(Rvi 6) DE; Poe I 3,60 Va(Rvi 10)
DE; 182254/11 Coredar Slava Peremojţiam x OR32T41 Vf(Rvi 6) MD DE; Pi-As-22,17 DE; Regia
(VfRvi 6) DE; Pi-As-7,25 Vf(Rvi 6) DE; 182250//3 182250/3 Corevidem 1-6-135b x OR32T41
Vf(Rvi 6) MD DE; Relinda Vf(Rvi 6) DE; Pi-As-27,11 Vf(Rvi 6) DE; Priam Vf(Rvi 6) FR; Reanda
Vf(Rvi 6) DE; Realka Vf(Rvi 6) DE; 182255/4 Coreventa Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf(Rvi 6)
MD DE; Nova Easygro Vf(Rvi 6) CAN; Romus 3 Vf (Rvi 6) RO; Generos tolerant RO; Pionier Vf
(Rvi 6) RO; William’s Pride Vf(Rvi 6) USA; Dayton Vf(Rvi 6) USA; Gavin Vf(Rvi 6) UK;
Freedom Vf(Rvi 6) USA; DL 11 Vf(Rvi 6) FR; Dalinred Vf(Rvi 6) FR; DL 13 Vf(Rvi 6) FR; Dalinco
Vf(Rvi 6) FR; DL 24 Vf(Rvi 6) FR; DL 31 Vf(Rvi 6) FR; DL 33 Vf(Rvi 6) FR; DL 35 Vf(Rvi 6) FR;
DL 41 Vf(Rvi 6) FR; DL 48 Vf(Rvi 6) FR; 3-47(33-40) OR38T17 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg
(Rvi1) MD DE; 3-47(50,54,55) OR33T90 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE;
OR38T17 Vf(Rvi 6) USA; 179307/3 Corelita PR12T67 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD
DE; 179307/2 Corelia PR12T67 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE; 180278/5 Alpinist
x OR40T43 Vr (Rvi4) MD DE; 1-29-279 R2T110 Va((Rvi10) x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-29181 R2T110 Va((Rvi10) x OR18T13 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-27-194 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene
MD DE; Ottava Vf(Rvi 6) CZ; Lotos Vf(Rvi 6) CZ; 2584 Vf(Rvi 6) CZ; Hana Vf(Rvi 6) CZ; Nela
Vf(Rvi 6) CZ; Melodie Vf(Rvi 6) CZ; Viktoria Vf(Rvi 6) CZ; Rubinola Vf(Rvi 6) CZ; Rajka Vf(Rvi
6) CZ; Rosana Vf(Rvi 6) CZ; Goldstar Vf(Rvi 6) CZ; Rene Vf(Rvi 6) DE; Pi-As-22,17 Vf(Rvi 6)
DE; 182245/17 Coreland Mantuaner x OR38T17Vf(Rvi 6) MD DE; 182255/21 Coremolda Slava
Peremojţiam x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 182255/20 Coredem Slava Peremojţiam x OR33T90
Vf (Rvi 6) MD DE; 183411/25 Corevin Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 182251/23
Coreplai 1-6-135b x OR38T17 Vf(Rvi6) MD DE; 182255/3 Coremai Slava Peremojţiam x
OR33T90 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-27-216 Coremen OR33T90 Vf(Rvi6) x Alkmene MD DE; Vesna
Vf(Rvi 6) CZ; Topaz Vf(Rvi 6 )CZ; Reglindis Va (Rvi 10) DE; Remura Vr (Rvi 4) DE; 182255/25
Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE; 183414/2 Wagener x R2T107 Va (Rvi10) MD
DE; 183414/6 Wagener x R2T107 Va (Rvi10) MD DE; 1-31-32 Golden Delicious x OR33T90 Vf
(Rvi6) MD DE; 183420/16 1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE; Dolgo crabe apple USA; M.
baccata sibirica; M. purpureea; Florina Vf (Rvi6) FR; 180307/4 Coremodet OR33T90 Vf (Rvi 6) x
Mantuaner MD DE; Jonafree Vf(Rvi 6) USA; Liberty Vf(Rvi 6) USA; Voinea Vf (Rvi 6) RO; 256(1,2,5) 179190/45 Mantuaner x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; HART5T8 Vf(Rvi 6) USA; CO-OP
10 Vf(Rvi 6) USA.

68

În textul de mai sus şi în tabelele 1 şi 2, genotipurile numerotate cu numere de tipul 1-27-104
sau 1-7(49-51), sunt soiuri şi selecţii alese din livezile de selecţie la IŞPHTA după lipsa de atac de
către rapăn în condiţii naturale şi calitatea fructelor. Genotipurile numerotate cu numere de tipul
183411/2 sunt soiuri şi selecţii care au fost supuse infecţiei artificiale în condiţii de seră cu suşe de
rapăn pe frunze colectate în livezile din fosta Republică Democratică Germană la ISP din DresdenPillnitţ. Din plantele alese ca rezistente, la Chişinău, au fost expediate ramuri altoi în scopul obţinerii
pomilor şi cercetării stabilităţii rezistenţei la rapăn în condiţii naturale. Toate selecţiile şi soiurile
comune au la sfârșitul inscripţiei formelor parentale utilizate în hibridări indicaţia codului ISO al
Moldovei-MD şi Germaniei-DE. Responsabili de lucrări din partea ISP a fost profesoarea Christa
Fischer iar din partea IŞPHTA profesorul Bucarciuc Victor.
Astfel, în condiţiile anului 2018, practic nu au indicat atac de către rapăn 39 selecţii care au
fost alese ca rezistente la ISP din seră după infecţia artificială, 27 selecţii alese la IŞPHTA din
livada de selecţie şi practic neatacate de rapăn în condiţii de infecţie naturală, 52 de soiuri şi selecţii
străine şi 10 specii de măr. Pentru majoritatea soiurilor şi selecţiilor cercetate este indicat codul ISO
al ţării de provenienţă.
Tabelul 1. Selecţii de măr care au fost infectate cu suşe de rapăn în seră la ISP din Dresda dar atacate de
rapăn în anul 2018 în colecţia din Chişinău
Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Selecţia, soiul
183413/1
183413/22
183414/1
183412/42
182412/38
183412/18
183412/4 Izvoraş
183418/15
183418/9
183418/7
183412/44
183420/6
183420/7
183420/8
183420/9
183420/10
182254/8
183420/14
183420/17
183420/20
183420/22
183421/6
183421/9
182244/6
182247/4 Coredana
182254/22

Formele parentale, gena, provenienţa
Data observaţiilor 19.06.2018 – 10.08.2018
Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x R2T107 VA (Rvi10) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
Slava Peremojţiam x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
Mantuaner x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
Mantuaner x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE
Slava Peremojţiam x OR32T41 Vf(Rvi 6) MD DE

Nota de
atac
3
2
3
3-5
4-5
2-3
3-4
3-5
3-5
3-5
3-5
3-4
4
4
5
4
4
2
4
4
4
5
4
5
3
3-4

Totodată 26 selecţii care au fost alese la ISP Dresden-Pillnitţ ca rezistente la rapăn după
infecţia artificială în seră, în condiţiile anului 2018 în colecţia din Chişinău au indicat un grad de
atac de către rapăn pe frunze încadrat între nota 2-183413/22 care provine de la soiul Florina cu
gena Vf (Rvi6), 183420/14 care provine de la R2T107 cu gena Va (Rvi10) şi 5 pentru mai multe
selecţii provenite de la genitori care poartă aceleaşi gene de rezistenţă (tab. 1). Anul acesta pentru
prima dată a fost observat atacul de către rapăn pe frunzele soiului Coredana cu nota 3-stabilitate
slabă soi, care tot timpul, datorită observaţiilor de mai mulți ani, a fost considerat imun la rapăn,
provine de la selecţia OR33T90 purtătoare a genei Vf (Rvi6) şi nicicând nu a indicat atac de către
rapăn [3]. La soiul de măr Izvoraş s-a observat atac de rapăn în acest an cu nota 3. Pe tot parcursul
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cercetărilor anterioare soiul a indicat toleranţă faţă de rapăn cu aceiaşi notă de atac.
Din selecţiile care au fost alese după calitatea fructelor şi lipsa atacului de către rapăn în
condiţii de câmp deschis şi infecţie naturală cu rapăn 13 au indicat în anul 2018 atac al maladiei cu
notele de la 2 la 5 (tab. 2). Toate selecţiile provin de la soiul Alkmene şi formele de măr care poartă
gena Va((Rvi10) R2T110, BVIII 34,15 şi OR38T17, OR33T90 care conţin gena Vf (Rvi 6). Testarea
a fost efectuată în anii 1989-1992 în livada de selecţie din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, aflat la
33 de kilometri de la Chişinău.
Din soiurile martor cele mai atacate de rapăn au fost soiurile tradiţionale Renet Simirenko
UA [4-5]; Golden Delicious USA [3-4]; Idared USA [3-4] estimate cu notele 3-5. Soiul martor
Prima Vf(Rvi 6) USA a indicat rezistenţă diferită. La cei mai mulţi pomi nu s-a depistat atacul dar
la unii au fost depistate frunze cu atac pe nota 3. La soiul de măr Topaz nu a fost depistat atacul de
rapăn. Soiul de măr Sir Prize Vf(Rvi 6) USA a indicat un atac la fel de la nota 0 la 2. Celelalte
soiuri şi specii au indicat atac de rapăn după cum urmează. McIntosh CAN [4-5]; Wealthy USA[45]; Beacon USA [4-5]; Red Astrachan RU [4-5]; Hyslop crab apple USA [2-3]; R12740 7A hibrid
din M. pumila RU [3-4]; Morden CAN [2-3]; M. niedzwetskyana [3]; Mleevskoe Letnee UA [3];
M. sikimensis[3]; Slava Peremojţiam UA [3-4]; Boscoop Red NL [2]; M. kansuensis [4-5];
Reghistani UZ [3-4]; Golden Grimes USA [3-4] M. sieversii [3]; M. pumila[3]; Remo Vf(Rvi6)
DE [2-3]; Discovery UK [2]; Retina Vf(Rvi 6) DE [1-3]; Pi-As-4,18 Vf(Rvi 6) DE [2-4]; Mcfree
Vf(Rvi 6) CAN [3]; Rewena Vf(Rvi 6) DE [0-2]; Romus 2 RO [3-4]; Romus 1 Tolerant Vf (Rvi 6)
RO [3-4]; Baujade Vf (Rvi 6) FR [2-3], Nestreţ MD [4-5], Domneşti MD [3-4], Domneşti
Rumene Suflate [4-5] MD, Ţiganca Cenuşie MD [4-5].
Tabelul 2. Selecţii de măr care sau aflat în câmp deschis, alese după calitatea fructelor şi absenţă atacului de
rapăn dar atacate în anul 2018
Selecţia

Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1-29-92
1-29-105
1-29-123
1-27-110
1-27-127
1-28-269
1-21-220
1-21-131
1-22-316
1-27-174
1-28-238
1-27-262
1-22-317

Formele parentale, provenienţa
Data observaţiilor 19.06.2018 – 10.08.2018
R2T110 Va((Rvi10) x Alkmene MD DE
R2T110 Va (Rvi10) x Alkmene MD DE
R2T110 Va (Rvi10) x Alkmene MD DE
OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE
OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE
BVIII 34,15 Va ((Rvi10)) x Alkmene MD DE
Alkmene x BVIII 34,15 Va (Rvi10) MD DE
Alkmene x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE
Alkmene x R2T110 Va (Rvi10) MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
Alkmene x R2T110 Va (Rvi10) MD DE

Nota de
atac
2-3
2-3
5
4-5
5
3-4
3-4
3-4
3-5
2-3
3
4
3

Soiurile şi selecţiile cu notele 1şi 2 au avut pe frunze leziuni foarte slabe, fără sporulare sau
pete verzui străvezii care nu s-au dezvoltat în continuare. Genotipurile notate cu nota 3 au avut
puţine pete mici de diferită configuraţie şi sporulare abea vizibilă. La multe din ele dezvoltarea de
mai departe a infecţiei s-a stopat iar locul de atac necrotizat. Pe frunzele soiurilor şi selecţiilor notate
cu 4 şi 5 s-au observat multe pete mari ale maladiei cu sporulaţie abundentă.
CONCLUZII
1. Condiţiile anului 2018 nu au fost ideale pentru dezvoltarea rapănului şi atacul pomilor soiurilor de
măr ca într-un an puternic epifitotic.
2. Cu toate că primul val de atac al rapănului pe frunzele pomilor soiurilor de măr din lunile aprilie şi
mai, practic nu s-a depistat, mai târziu, odată cu ivirea precipitaţiilor, virulenţa suşelor maladiei s-a exprimat
foarte evident.
3. Pierderea rezistenţei la unele soiuri şi selecţii de măr estimate în diferite condiţii artificiale şi
naturale poate mărturisi despre evoluţia rapidă a raselor şi suşelor de rapăn cât şi privitor la diferenţa
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genetică dintre rasele şi suşele de rapăn din mai multe regiuni de cultivare a mărului, ţări, care se deosebesc
după condiţiile climaterice.
4. Nu pentru toate soiurile evaluate s-au adeverit rezultatele obţinute în cercetările de faţă cu
rezultatele ilustrate de alţi autori care au cercetat rezistenţa soiurilor în diferite experienţe în alte ţări şi
regiuni de cultivare a mărului.
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Abstract. The experimental plot it was placed in the orchard „Terra Vitis” Ltd. founded in
2010 year. The research was conducted during the period of 2017 year.The study subject of the
experience was Vâstavocinaia and Noiabrskaia pear varieties, grafted on BA 29. The trees were
trained as spindle system. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m.
To study setting processes of reproductive organs, fruit production and its quality were
experimented the following variants of treatment: 1. Control – without treatment; 2. GA3 – 20 ppm
(18.04.2017); 3. Prohexadion de Ca – 10 ppm + GA4+7 – 40 ppm (26.04.2017). During the research,
it was studied degree of fruit setting, average of fruits, plantation production and their quality.
It was established that the growth regulator GA3 in dose of 20 ppm can be included in the
technology system when 30-60% of the flowers are open to increase the resistance of the
reproductive organs at low temperatures, improving the physiological processes in the plant,
increasing the degree of fruit setting, the amount of fruit in the pear tree crown and plantation
production.
Key words: Pear, Growth regulator, Setting, Production, Quality.
INTRODUCERE
Rolul regulatorilor de creştere în pomicultură are importanţă deosebită, fiindcă numai în urma
utilizării corecte, aceste produse atrag după sine ameliorarea proceselor fiziologice din cadrul
plantelor şi majorarea producţiei de fructe la o unitate de suprafaţă [7].
La cultura părului, productivitatea plantaţiilor tinere sporeşte mai lent în comparaţie cu alte
specii, necătând că formează o cantitate mare de flori în coroana pomilor. Acesta se explică prin
aceea că, în perioada respectivă se înregistrează o creştere abundentă, ce formează concurenţă
fructelor [3,4].
Pentru excluderea acestui fenomen, în ţări cu pomicultură avansată la cultura pârului
utilizează diverşi regulatori de creştere în perioada de înflorire a florilor şi cădere a petalelor [5,6].
Pentru sporirea gradului de legare a fructelor la cultura părului şi productivităţii plantaţiei se
poate de tratat cu acid giberelinic GA3, GA4+7, 6BA, Prohexadion de Ca şi amestecuri dintre aceste
produse [1,2,8].
Aceşti regulatori de creştere se administrează în perioada de plină înflorire, ce funcţionează ca
promotori de creştere la nivel celular şi îmbunătăţirea legării fructelor imediat după înflorire [9,10].
Prin urmare, aplicarea regulatorilor de creştere, cum ar fi GA3, GA4+7, şi Prohexadion de Ca
în sistemele intensive de creştere a perelor, este considerată o practică culturală importantă pentru a
spori randamentul şi a obţine o calitate bună a fructelor.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2017, în livada intensivă de păr fondată, în
preajma satului Burlacu, raionul Cahul, în toamna anului 2010 la întreprinderea S.R.L. ”Terra
Vitis”, cu pomi sub formă de vargă. Portaltoiul BA 29. Distanţa de plantare 4,0x2,0 m. Forma de
coroană fus obişnuit.
În scopul determinării eficienţii regulatorilor de creştere cu diverşi ingredienţi activi şi
perioadă de tratare în funcţie de particularităţile biologice ale soiurilor, în anul 2017 a fost
organizată o experienţă bifactorială de tipul 2x3 cu următoarea gradaţie a factorilor:
Factorul A – soiul:
A1 - soiul Vâstavocinaia;
A2 - soiul Noiabrskaia;
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Factorul B –regulatorul de creştere şi perioada tratării (tab. 1):
Tabelul 1. Schema experienţei de tratare a pomilor cu regulatorii de creştere expuşi
cercetării şi perioada tratării
Data aplicării

Denumirea comercială a
preparatului

Martor

18.04.17

-

GA3 - 20 ppm

18.04.17

Gobbi Gib 2LG

26.04.17

Regalis Plus
Gerlagib LG

Variantele experienţei

Prohexadion de Ca - 10 ppm
+GA4+7 - 40 ppm

Modul de aplicare

Prin stropire

Primul tratament a fost efectuat la data de 18.04.2017, înainte de survenirea temperaturilor
scăzute. La ziua respectivă, la soiul Vâstavocinaia gradul de înflorite a constituit 50-60% din flori,
iar la soiul Noiabrskaia 30-40%. Tratamentul următor s-a efectuat la data de 26.04.2017, când nu
mai persista pericolul revenirii temperaturilor scăzute.
Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 4 repetiţii. Fiecare repetiţie
era constituită din 7 pomi. La hotare între parcelele şi repetiţiile experimentale s-au lăsat câte 1 pom
netratat, pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării tratamentelor.
Tratarea pomilor s-a efectuat cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt, de dimineaţă.
Cantitatea de soluţie la un pom a constituit 0,8 litri, reieşind din numărul de pomi la o unitate de
suprafaţă şi cantitatea de apă recomandată de 1000 l/ha.
Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metode acceptate de
îndeplinire a experienţelor la culturile pomicole cu regulatori de creştere.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Soiurile luate în cercetare au diferenţiat diferite cantităţi de inflorescenţe (tab. 2). Dintre
soiurile luate in studiu cantităţi mai mari de inflorescenţe în varianta martor sau înregistrat la soiul
Vâstavocinaia– 95 buc/pom în comparaţie cu soiul Noiabrskaia – 61 buc/pom.
Deoarece, pentru cercetare s-au luat pomi cu o cantitate mai constantă de inflorescenţe, pentru
a nu influenţa cât de cât investigaţiile pe variantele în studiu la soiul Vâstavocinaia a constituit 93–
96 buc/pom, iar la soiul Noiabrskaia de la 62 până la 64 buc/pom.
Coraportul dintre cantitatea de fructe şi cantitatea de flori constituie gradul de legare a
ovarelor. Tratamentele efectuate asupra inflorescenţelor când 30– 60% din ele erau înflorite (18.04)
şi după trecerea îngheţurilor de primăvară (26.04) au influenţat pozitiv asupra gradului de legare a
fructelor.
Cel mai scăzut grad de legare a fructelor pe parcursul cercetărilor s-a înregistrat la soiul
Vâstavocinaia în comparaţie cu soiul Noiabrskaia. La soiul Vâstavocinaia gradul de legare a
fructelor în varianta martor a constituit 1,9% în comparaţie cu soiul Noiabrskaia unde indicele
studiat a fost de 7,7%, cu 5,8% mai mare. Pentru soiul Vâstavocinaia gradul de legare a fructelor
este considerat destul de scăzut, pe când la soiul Noiabrskaia este o valoare medie, recomandată
pentru cultura părului.
La tratarea soiului Vâstavocinaia cu regulatorul de creştere pe bază de acid giberelinic GA3 –
20 ppm, ponderea fructelor legate a înregistrat valori de 4,8%, iar la utilizarea amestecului dintre
Prohexadion de Ca– 10 ppm şi acidul giberelinic GA4+7 – 40 ppm, indicele în studiu a constituit
5,8%.
În cazul soiului Noiabrskaia, variantele tratate cu regulatorii de creştere au sporit în mod
diferit gradul de legare a perelor. Varianta tratată în perioada de până la survenirea îngheţurilor
târzii de primăvară cu acid giberelinic GA3 – 20 ppm a înregistrat valori de 20,9%, ori s-au format
în coroana pomilor 92 fructe. Un grad de legare a fructelor mai înalt s-a obţinut în varianta tratată
cu amestecul format din Prohexadion de Ca – 10 ppm şi acidul giberelinic GA4+7 – 40 ppm. În
varianta respectivă indicele în studiu a înregistrat valori de 46,0%. Această majorare se explică prin
aceea că inhibatorul de creştere de tip retardant are şi capacitatea de a majora gradul de legare
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fructelor.
Analizând datele obţinute în tabelul 3 putem constata, că cantitatea de pere din coroana
pomilor depinde de particularităţile biologice ale soiului, perioada stropirii şi ingredientul activ al
regulatorului de creştere utilizat la tratare.
Tabelul 2. Influenta regulatorilor de creştere asupra cantităţii de fructe si gradului
de legare in plantaţia de păr
Variantele
experienţei

Data aplicării

Cantitatea
inflorescenţelor,
buc/pom

Cantitatea
florilor,
buc/pom

Cantitatea de
fructe, buc/pom

Gradul de
legare, %

Soiul Vâstavocinaia
-

95,0

665

9

1,3

GA3-20 ppm

18.04

93,0

651

31

4,8

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

18.04

96,0

672

39

5,8

Martor

Soiul Noiabrskaia
-

61,0

427

33

7,7

GA3-20 ppm

18,04

63,0

441

92

20,9

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

26.04

64,0

248

206

46,0

Martor

O cantitate mai mică de fructe pe parcursul cercetărilor în varianta martor s-a înregistrat la
pomii din soiul Vâstavocinaia - 9 buc, în comparaţie cu pomii din soiul Noiabrskaia – 33 buc, sau o
majorare cu 3,7 ori comparativ cu soiul precedent.
Dacă analizăm cantitatea de fructe în funcţie de ingredientul activ utilizat la tratare, constatăm
că la ambele soiuri şi în toate variantele expuse tratării s-a înregistrat majorarea indicelui în studiu.
Dacă, de exemplu, la pomii din soiul Vâstavocinaia, în varianta martor cantitatea de fructe a
constituit 9 buc/pom, la tratarea cu regulatorul de creştere pe bază de GA 3– 20 ppm (18.04) a
constituit 31 buc/pom. Tratarea în amestec a produselor pe bază de Prohexadion de Ca 10 ppm şi
GA4+7– 40 ppm (26.04) a sporit cantitatea de fructe până la 39 buc/pom.
În cazul soiului Noiabrskaia, cantitatea mai mare de fructe în coroana pomilor s-a înregistrat
când tratamentele cu regulatorii de creştere au fost efectuate după perioada ce au survenit
temperaturile scăzute (26.04). Dacă, de exemplu, cantitatea de fructe la un pom în varianta martor a
constituit 33 buc, atunci la tratarea până la îngheţ cu regulatorii de creştere pe bază de GA3– 20
ppm– 92 buc. Tratamentul efectuat după trecerea perioadei de îngheţ cu amestec de Prohexadion de
Ca -10 ppm şi GA4+7– 40 ppm a majorat valoarea indicelui în studiu, constituind respectiv 206
buc/pom.
În concluzie se poate de menţionat, că asupra cantităţii de fructe din coroana pomilor
influenţează particularităţile biologice ale soiului, perioada efectuării tratamentului şi ingredientul
activ al regulatorului de creştere utilizat în perioada respectivă.
Se ştie că la baza oricărei verigi tehnologice noi elaborate, nu este suficient ca ea să contribuie
asupra recoltei, dar şi a calităţii ei, ori cel puţin ca să nu o diminueze.
Astfel, dacă în plantaţia de păr fondată cu pomi din soiul Vâstavocinaia greutatea medie a
unui fruct în varianta martor a constituit 416,0 g, atunci la pomii din soiul Noiabrskaia 217,3 g, s-au
o micşorare cu 1,91 ori în comparaţie cu soiul precedent.
La pomii de soiul Vâstavocinaia, după varianta martor, în ordine descrescândă se plasează
variantele unde în calitate de regulator de creştere sau utilizat produsele pe bază de GA3 – 20 ppm –
346,0 g şi amestecul de Prohexadion de Ca – 10 ppm + GA4+7– 40 ppm– 231,5 g.
La pomii din soiul Noiabrskaia, cea mai mare greutate medie a unui fruct de păr s-a înregistrat
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în varianta martor – 217,3 g, iar varianta tratată cu acid giberelinic GA3– 20 ppm (18.04) - 186,3 g.
Pe ultima poziţie s-a plasat varianta amestec de Prohexadion de Ca – 10 ppm + GA4+7– 40 ppm
(26.04) – 81,3 g.
Tabelul 3. Influenta regulatorilor de creştere asupra greutăţii medii si productivităţii
plantaţiei de păr
Variantele experienţei

Data
aplicării

Cantitatea
de fructe,
buc/pom

Greutatea
medie a
fructului, g

Producţia
kg/pom

t/ha

In % fata de
martor

Soiul Vâstavocinaia
Martor

-

9

416,0

5,0

6,2

100,0

GA3-20 ppm

18.04

31

346,0

10,7

13,4

216,1

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

26.04

39

231,5

9,0

11,3

182,2

-

1,3

15,4

0,37

0,46

-

LDS 0,05

Soiul Noiabrskaia
Martor

-

33

217,3

7,2

9,0

100.0

GA3-20 ppm

18.04

92

186,3

17,1

21,4

237,7

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

26.04

206

81,3

16,7

20,9

232,2

-

5,7

10,3

0,77

0,94

-

LDS 0,05

Producţia de fructe, obţinută în anul 2017 depinde mult de particularităţile biologice ale
soiului. Astfel, dacă producţia de fructe de păr la pomii din soiul Vâstavocinaia a constituit 5,0
kg/pom sau 6,2 t/ha, atunci la pomii din soiul Noiabrskaia producţia s-a majorat şi a constituit
respectiv 7,2 kg/pom şi 9,0 t/ha.
Dacă analizăm producţia de fructe la soiul Vâstavocinaia obţinută în rezultatul tratamentelor
cu diverşi regulatori de creştere, valori mai mari a indicelui în studiu s-au înregistrat în ambele
variante. Producţii maximale la soiul dat au fost obţinute în rezultatul tratării pomilor cu acid
giberelinic GA3– 20 ppm (18.04), ce a constituit 10,7 kg/pom sau 13,4 t/ha. La tratarea pomilor din
soiul Vâstavocinaia cu amestec de Prohexadion de Ca– 10 ppm şi GA4+7– 40 ppm indicele în studiu
a înregistrat valori respectiv de 9,0 kg/pom şi 11,3 t/ha.
În cazul tratării pomilor din soiul Noiabrskaia cu regulatori de creştere, producţii mai mari de
20 t/ha au fost înregistrate pe ambele variante. În varianta tratată cu acid giberelinic GA3– 20 ppm
până la îngheţ (18.04), producţia de fructe a constituit 17,1 kg/pom, sau 21,4 t/ha. Tratarea cu
amestec de Prohexadion de Ca – 10 ppm şi GA4+7– 40 ppm (26.04) a format o producţie de pere de
16,7 kg/pom sau 20,9 t/ha. Cantitatea mare de fructe (206 buc/pom) şi greutatea medie mică a unui
fruct scot în evidenţă calitatea inferioară a fructelor din varianta respectivă.
În concluzie se poate de menţionat că producţii mai mari de pere la ambele soiuri s-au obţinut
în rezultatul tratării cu acid giberelinic GA3– 20 ppm (18.04), până la survenirea temperaturilor
scăzute de primăvară.
Calitatea fructelor joacă rolul principal în lanţul tehnologic de producere, deoarece, de acest
indicator depinde cum va fi recepţionată producţia de către consumator, examinatorul final.
Asupra calităţii fructelor de păr influenţează particularităţile biologice ale soiului, perioada de
tratare şi regulatorul de creştere administrat (tab. 4).
Dacă analizăm influenţa particularităţilor biologice ale soiului asupra calităţii fructelor de păr
înregistrăm, că o pondere mai mare de fructe în varianta martor la soiul Vâstavocinaia se atribuie la
clasa fructe cu greutatea mai mare de 350 g– 62,1%, fructe cu greutatea 300-350 g – 21,6%, fructe
cu greutatea 250– 300 g – 8,1%, fructe cu greutatea 200– 250 g– 5,4% şi la categoria rebut se
atribuie 2,8%. Ponderea mai mare a fructelor cu greutatea mai mare de 350 g se explică prin
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cantitatea mică de fructe (9 buc/pom) şi dezvoltarea excesivă a lor.
Tabelul 4. Influenta regulatorilor de creştere asupra calităţii fructelor de păr exprimată
prin greutate,%
Variantele experienţei

Data
aplicării

Greutatea fructelor, g
>350

300-350

250-300

200-250

150-200

100-150

Rebut

Soiul Vâstavocinaia
Martor

-

62,1

21,6

8,1

5,4

-

-

2,8

GA3-20 ppm

18.04

39,5

41,9

7,0

7,0

-

-

4,6

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

26.04

19,8

15,5

6,0

6,0

12,9

14,7

25,1

Soiul Noiabrskaia
Martor

-

-

31,3

30,3

25,3

2,0

2,1

9,0

GA3-20 ppm

18.04

-

16,4

25,8

25,1

15,3

14,9

2,5

Ph de Ca-10 ppm +
GA4+7-40 ppm

26.04

-

-

0,5

5,5

14,8

22,1

57,1

La soiul Noiabrskaia, în varianta martor înregistrăm o redistribuire mai uniformă a producţiei.
La categoria fructe cu greutatea 300– 350 g se atribuie 31,3%, fructe cu greutatea 250– 300 g–
30,3%, fructe cu greutatea 200– 250 g– 25,3%, fructe cu greutatea 150-200 g – 2,0%, fructe cu
greutatea 100-150 g– 2,1% şi la categoria rebut 9,0%. Această redistribuire mai uniformă se explică
printr-un număr mai mare de fructe invarianta respectivă şi o dezvoltare mai echilibrată a lor. Astfel
de fructe sunt mai solicitate de către consumatori.
Studiind influenţa regulatorilor de creştere asupra calităţii fructelor de păr exprimată prin
greutate, rezultate convingătoare la ambele soiuri s-au înregistrat în varianta tratată cu acid
giberelinic GA3– 20 ppm în perioada când 30-60% din flori au fost înflorite. Dacă, la soiul
Vâstavocinaia ponderea fructelor cu greutatea mai mare de 300 g a constituit 81,4%, atunci la clasa
fructelor cu greutatea 200-300 g se atribuie 14% şi numai 4,6% din fructe revin categorie rebut. La
soiul Noiabrskaia, la clasa fructe cu greutatea mai mare de 300 g se atribuie 16,4%, la clasa 200-300
g – 50,9%, la fructe cu greutatea 150– 200 g– 15,3%, la fructe cu greutatea 100– 150 g– 14,9% şi
numai 2,5% la categoria rebut.
În cazul tratării după trecerea perioadei cu temperaturi scăzute cu amestec de Prohexadion de
Ca – 10 ppm şi GA4+7– 40 ppm înregistrăm repartizarea neuniformă pe categorii de calitate. La
soiul Vâstavocinaia 60,2% din fructe se atribuie la categoria fructe cu greutatea mai mare de 150 g,
14,7% fructe cu greutatea 100– 150 g, atunci 25,1% din fructe se atribuie la categoria rebut. În
varianta respectivă la pomii din soiul Noiabrskaia observăm rezultate contradictorii. La clasa fructe
cu greutatea mai mare de 150 g se atribuie 20,8%, fructe cu greutatea 100– 150 g– 22,1%, iar la
clasa rebut ponderea fructelor a înregistrat valori maximale în comparaţie cu toate variantele luate
în cercetare şi a constituit 57,1%. Fructele din categoria rebut erau cu greutatea mai mică de 100 g,
se observă un blocaj în dezvoltare, fructe „pygma” şi multe din ele aveau deformări de formă.
Rezultate mai înalte asupra calităţii fructelor de păr atât la soiul Vâstavocinaia cât şi la soiul
Noiabrskaia au fost obţinute când pomii au fost trataţi cu regulatorul de creştere pe bază de acid
giberelinic GA3– 20 ppm în perioada când 30– 60% din flori în coroană erau înflorite.
CONCLUZII
1. Cel mai scăzut grad de legare a fructelor pe parcursul cercetărilor s-a înregistrat la soiul
Vâstavocinaia (1,9%) în comparaţie cu soiul Noiabrskaia (7,7%). Pentru soiul Vâstavocinaia gradul
de legare a fructelor este considerat destul de scăzut, pe când la soiul Noiabrskaia o valoare medie
care este recomandată pentru măr şi păr.
2. Producţii mai mari de pere în cadrul ambelor soiuri s-au obţinut în rezultatul tratării cu
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acid giberelinic GA3 în doza 20 ppm (18.04), până la survenirea temperaturilor joase.
3. Fructe mai calitative de păr la ambele soiuri s-au înregistrat când pomii au fost trataţi cu
regulatorul de creştere pe bază de acid giberelinic GA3 – 20 ppm în perioada când 30-60% din flori
în coroană erau înflorite
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CZU:634.21:631.541.1
DEZVOLTAREA POMILOR DE CAIS ALTOIŢI PE PORTALTOIUL MIROBALAN 29C ÎN
FUNCŢIE DE MODUL DE FORMARE A COROANEI ÎN PERIOADA
DE CREŞTERE A PLANTAŢIEI
Ion NEGRU
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract.The experimental plot is placed in the orchard “Agroparc Management” Ltd.
founded in 2015 year.The study subject of the experience was Spring Blush and Pinkcot apricot
varieties grafted on Mirobalan 29C rootstock, conducted by 6 forms of crowns. The distance of
plantation is 5.0 x 3.0 m. The research was conducted during the period of 2017 year.
During the research, it was studied foliar surface of the plantation,amount of flowers and
degree of setting, number of fruits,mean fruit weight and yield.
It was established that, the formation of crowns of the apricot trees influence on theirfoliar
surface,amount of flowers, degree of setting, number of fruits,mean fruit weight and yield of
studiedvarieties.
Key words: Apricot, Variety, Forms, Crowns, Setting, Yield.
INTRODUCERE

Cultura caisului, ale cărui fructe – caisele – sunt foarte solicitate, atât pentru consum în stare
proaspătă, cât şi în industria alimentară, a fost mult timp privită cu neîncredere, ba considerată
riscantă, datorită însuşirilor legate de rezistenţa slabă la ger, sensibilitate la boli specifice, pieire
prematură a pomilor şi durată scurtă de păstrare a fructelor [2,6].
În prezent, datorită realizărilor ştiinţei sunt bine cunoscute bolile şi dăunătorii caisului şi
metodele de combatere integrată a lor, au fost create soiuri performante şi portaltoaie vegetative cu
talie redusă, care permit de a intensifica cultura caisului, sunt cunoscute tehnologii noi de cultură,
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care pot asigura producţii mari şi constante an de an de calitate superioară [2,9].
Principala verigă agrotehnică în cadrul tehnologiei de producere a oricărei culturi pomicole
este structura plantaţiei, care influenţează asupra potenţialului productiv al soiului, perioada primei
fructificări şi productivitatea ei, calitatea fructelor şi eficienţa economică de producere a lor [4,8].
Caisul este specia, pentru care, în Republica Moldova, la fondarea plantaţiilor pomicole se
utilizează asociaţii soi/portaltoi viguroase, pentru care se recomandă coroane cu gabarite mari, unde
predomină macrostructura vegetală în defavoarea microstructurii roditoare [3,5,9].
Pe plan european, cultura caisului în ultimele două deceniu a suportat mari transformări
privind gama asociaţiilor soi/portaltoi, forme de coroană, atingând astăzi performanţe remarcabile
în tehnologia cultivării speciei menţionate prin recolte de 25-40 t/ha de calitate superioară [2,6,96].
Optimizarea structurii plantaţiei de cais poate fi realizată numai prin implementarea în
producţie a unor forme de coroană pretabile asociaţiilor soi/portaltoi care se recomandă la specia
dată pentru sistemul intensiv de cultură, ce ar permite obţinerea producţiilor precoce şi de calitate
competitivă în rândurile consumatorilor [1,7].
Datorită acestor cercetări, concentrarea geografică a culturii caisului se va accentua tot mai
mult în viitor pe teritoriul ţării noastre.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2017 în livada intensivă de cais a
întreprinderii SRL „ Agroparc Managment”, plantată în preajma oraşului Vulcăneşti, ATO
Găgăuzia. Plantaţia a fost fondată în primăvara anului 2015, cu pomi de unu ani de soiurile Spring
Blush şi PinkCot, altoite pe portaltoi Mirobalan 29C. Distanţa de plantare 5,0x3,0m.
Pentru soluţionarea sarcinii planificate a fost montată o experienţă bifactorială cu următoarea
gradaţie:
factorul A – soiul, unde:
A1 – soiul Spring Blush;
A2 – soiul Pinkcot;
factorul B – forma coroanei, unde:
B1 – Piramida neetajată (martor);
B2 – Piramida mixtă;
B3 – Fusul obişnuit;
B4 – Vasul întârziat
B5 – Palmetă cu creştere liberă;
B6 – Pal – spindel;
Amplasarea parcelelor s-a efectuat în blocuri, fiecare variantă având 4 repetiţii. Fiecare
repetiţie a fost constituită din 8 pomi.
Cercetările s-au efectuat în condiţii de câmp şi de laborator după metode acceptate de
îndeplinire a experienţelor cu plantele pomicole.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Suprafaţa foliară este un indicator care ne demonstrează cum derulează procesul de
fotosinteză în cadrul plantaţiei, care este gradul de acumulare a substanţei uscate, care în final are o
legătură direct cu recolta de fructe.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că asupra suprafeţei foliare a plantaţiei de cais
influenţează particularităţile biologice ale soiului şi metoda de conducere a coroanei (tab. 1).
Cea mai mare suprafaţă foliară atât la un pom cât şi la o unitate de suprafaţă a fost înregistrată
în cazul soiului Spring Blush în comparaţie cu soiul Pinkcot. Dacă, în cazul soiului Spring Blush
suprafaţa foliară medie a constituit 15,94 m2/pom, atunci la soiul Pinkcot s-a înregistrat o diminuare
cu 12,8%, ori a constituit 13,90 m2/pom. La o unitate de suprafaţă, legitatea expusă anterior este
valabilă şi a constituit, respectiv 10,63 şi 9,27 mii m2/ha. Deci particularităţile biologice ale soiului
au o influenţă directă asupra suprafeţei foliare înregistrată în plantaţie.
Modul de formare a coroanei are şi el o influenţă directă asupra indicelui în studiu. La soiul
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Spring Blush valori mai mari a suprafeţei foliare în cadrul plantaţiei de cais au fost înregistrate în
cazul coroanei piramida neetajată – 11,55 mii m2/ha, coroanei piramida mixtă – 11,50 mii m2/ha şi
vasul ameliorat – 10,88 mii m2/ha. O valoare medie a indicelui dat a fost înregistrată în varianta fus
subţire – 10,27 mii m2/ha, iar cele mai mici valori s-au obţinut în varianta palmetă cu creştere liberă
– 9,76 mii m2/ha şi varianta pal-spindel – 9,81 mii m2/ha.
În cazul soiului Pinkcot, cea mai mare suprafaţă foliară cât la un pom, atât şi la o unitate de
suprafaţă s-a înregistrat la formarea coroanei după sistemul vas ameliorat – 11,7 mii m2/ha. Valori
mai mici au fost înregistrate în cazul formării pomilor după coroana fus subţire – 9,50 mii m2/ha. Pe
celelalte variante indicele în studiu a variat de la 8,57 până la 8,92 mii m 2/ha. Cea mai mică valoare
s-a obţinut în cazul formării pomilor după coroana palmetă cu creştere liberă - 8,57 şi 8,67 mii
m2/ha, în cazul variantei pal-spindel. În cazul formării coroanei după sistema piramida mixtă şi
piramida neetajată, suprafaţa foliară înregistrată în plantaţia de cais a constituit, respectiv 8,81 şi
8,92 mii m2/ha.
Tabelul 1. Suprafaţa foliară a plantaţiei de cais în funcţie de particularităţile biologice ale soiului şi modul de
conducere a coroanei, a. 2017
Forma coroanei
Piramida neetajată (m)
Piramida mixtă
Fusul subţire
Vas ameliorat
Palmeta cu creştere liberă
Pal-spindel
Media

Soiul Spring Blush
m /pom
mii m2/ha
17,32
11,55
17,25
11,50
15,40
10,27
16,32
10,88
14,64
9,76
14,71
9,81
15,94
10,63
2

Soiul Pinkcot
m /pom
mii m2/ha
13,27
8,92
13,22
8,81
14,25
9,50
16,75
11,17
12,85
8,57
13,00
8,67
13,90
9,27
2

În general, studiind influenţa modului de conducere a coroanei asupra suprafeţei foliare, ne
demonstrează, că în cazul soiului Spring Blush valori mai mari a indicelui în cauză au fost obţinute
în cazul formării pomilor după coroanele conduse sub formă de piramidă. Valori medii au fost
înregistrate în variantele unde coroanele au fost conduse ca fus zvelt şi vas ameliorat, iar cei mai
mici parametrii au fost obţinuţi în cazul formării pomilor ca palmeta cu creştere liberă şi palspindel. La soiul Pinkcot valori mai mari a indicelui în studiu s-au înregistrat în variantele unde
pomii au fost conduşi după sistemul fus subţire şi vas ameliorat, iar medii la formarea coroanelor ca
piramida neetajată şi piramida mixtă. Valori mai mici a suprafeţei foliare s-au înregistrat în
variantele unde pomii au fost conduşi ca palmeta cu creştere liberă şi pal-spindel.
Acumularea macro şi microstructurii vegetative este un indicator important, deoarece prin
acesta se poate de influenţat precocitatea de fructificare. Caisul este o specie care fructifică cât pe
lăstari anticipaţi şi ramuri anuale de diferite valuri de creştere, atât şi pe formaţiuni de rod care s-au
diferenţiat pe ramuri cu vârsta de 2 ani de zile.
Portaltoiul Mirobolan 29C, este un biotip care impune soiurile de cais de a forma mai precoce
o pondere mai mare a microstructurii vegetale, în special a ramurilor anticipate.
Studiul efectuat, ne demonstrează, că asupra ponderii de ramuri de diferită vârstă influenţează
particularităţile biologice ale soiului şi metoda de conducere a coroanelor (tab. 2).
Valori mai mari a ponderii ramurilor anticipate s-au înregistrat la soiul Pinkcot în comparaţie
cu soiul Spring Blush. Dacă, la soiul Spring Blush ponderea lăstarilor anticipaţi pe variantele în
studiu a constituit de la 30,9 până la 45,3%, atunci la soiul Pinkcot a variat de la 41,4 până la
57,4%, ori o majorare cu 12,6 – 13,4 ori. Aceste ramuri anticipate vor înflori mai târziu şi într-o
măsură mai amplă se va evita afecţiunea de temperaturile scăzute din perioada târzie a primăverii.
În schimb, la soiul Spring Blush predomină ponderea ramurilor anuale în comparaţie cu soiul
Pinkcot, unde indicele în studiu a constituit, respectiv 51,6 – 61,3% şi 39,3 – 52,6%.
În cazul lemnului de doi ani, o pondere mai mare a fost înregistrată la soiul Spring Blush (1,73,9%) în comparaţie cu soiul Pinkcot (1,3-3,6%).
Studiind influenţa modului de formare a coroanei asupra ponderii ramurilor de diferită vârstă
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în cadrul coroanei, înregistrăm, că la soiul Spring Blush o pondere mai mare a ramurilor anticipate
s-a înregistrat în varianta vas ameliorat (45,3%) şi piramida neetajată (45,0%).
Tabelul 2. Structura coronamentului la pomii de cais în funcţie de particularităţile biologice ale soiului şi
modul de conducere a coroanei, a. 2017, %
Forma coroanei
Piramida neetajată (m)
Piramida mixtă
Fusul subţire
Vas ameliorat
Palmeta cu creştere liberă
Pal-spindel
Piramida neetajată (m)
Piramida mixtă
Fusul subţire
Vas ameliorat
Palmeta cu creştere liberă
Pal-spindel

Lungimea ramurilor
anticipate
anuale
Soiul Spring Blush
45,0
51,6
30,3
66,1
34,5
61,3
45,3
53,0
30,9
65,7
39,2
58,4
Soiul Pinkcot
54,9
42,9
58,4
32,3
41,4
55,0
57,4
40,6
49,1
48,4
46,1
52,6

de doi ani
3,4
3,9
4,2
1,7
3,4
2,4
2,2
2,3
3,6
2,0
2,5
1,3

O pondere mai mare a ramurilor anuale s-a înregistrat la formarea coroanei după sistemul
piramidă mixtă şi palmetă cu creştere liberă, unde indicele dat a constituit, respectiv 66,1 şi 65,7%,
însă a lemnului cu vârsta de 2 ani, rezultate mai mari au fost obţinute în cazul coroanei fus subţire
(4,2%).
Pentru soiul Pinkcot, valori mai mari a ponderii ramurilor de diferită vârstă la ramurile
anticipate s-a înregistrat în cazul când pomii au fost conduşi după sistemul vas ameliorat (57,4%) şi
piramidă mixtă (58,4%). Valori mai mici a ponderii lungimii ramurilor anticipate s-a obţinut în
cazul unor tăieri mai severe la formarea coroanei. În cazul coroanelor fus subţire (41,4%),palmeta
cu creştere liberă (49,1%) şi pal-spindel (46,1%) predomină procesele de creştere şi mai puţin cele
de formare a lăstarilor anticipaţi. Pentru variantele date, ponderea ramurilor anuale a înregistrat
valori mai mari, constituind, respectiv 55,0; 48,4 şi 52,6%.
Investigaţiile efectuate, scot în evidenţă, cât particularităţile biologice ale soiului atât şi
metoda de formare a coroanelor influenţează într-un mod direct asupra formării unei cantităţi
diferite de ramuri anuale şi anticipate, care constituie baza recoltelor pentru viitor.
Caisul este o specie care începe a fructifica precoce şi poate înregistra recolte constante dacă
corect este formată microstructura roditoare.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că cantitatea de flori la soiul Pinkcot a fost în
strânsă corelaţie cu metoda de formare a coroanei. La coroanele cu un număr mai mare de ramuri de
bază în cadrul pomului se înregistrează o majorare a cantităţii de flori, în comparaţie cu cele unde
gradul de tăiere a fost mai mare.
Cea mai mare cantitate de flori în perioada respectivă la soiul Pinkcot a fost înregistrată la
forma de coroană vas ameliorat – 477 buc/pom. În continuare, în descreştere se plasează piramida
mixtă – 370 buc/pom, palmeta cu creştere liberă – 325 buc/pom, piramida neetajată 323 buc/pom,
fus subţire – 290 buc/pom şi pal-spindel – 255 buc/pom (tab. 3).
În rezultatul polenizării, fecundării şi intemperiilor ce au avut loc în perioada lunii aprilie,
când temperatura minimă pe parcursul nopţii s-a coborât până la – 0,5oC, cea mai mare cantitate de
fructe s-a înregistrat în cadrul coroanei vas ameliorat – 117 buc/pom. În cazul formării pomilor de
cais după coroana piramida mixtă cantitatea de fructe a constituit 86 buc/pom, iar a coroanei
piramida neetajată 82 buc/pom. Cea mai mică cantitate de fructe s-a înregistrat în cadrul coroanei
pal-spindel – 45 buc/pom şi fus subţire – 54buc/pom. Când pomii au fost conduşi după coroana
palmeta cu creştere liberă, cantitatea fructelor a constituit 67 buc/pom.
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Tabelul 3. Cantitatea de flori şi gradul de legare a organelor reproductive la cais de soiul Pinkcot în funcţie
de modul de conducere a coroanei, a. 2017
Forma coroanei

Cantitatea de flori, buc/pom

Piramida neetajată (m)
Piramida mixtă
Fusul subţire
Vas ameliorat
Palmeta cu creştere liberă
Pal-spindel
Media

323
370
290
477
325
255
340

Cantitatea de fructe,
buc/pom
82
86
54
117
67
45
75,2

Gradul de legare, %
25,4
23,2
18,6
24,5
15,9
17,6
20,9

Corelaţia dintre cantitatea de fructe din cadrul coroanelor şi cantitatea de flori reprezintă
gradul de legare a ovarelor. Pentru pomii de cais de soiul Pinkcot gradul de legare a ovarelor a fost
corelată direct cu modului de conducere a coroanelor. Un grad mai mare de legare a ovarelor s-a
înregistrat în variantele unde la formare s-a utilizat un grad mai slab de tăiere. La formarea
coroanelor după sistemul piramidă mixtă gradul de legare a organelor reproductive a constituit
23,2%, în cazul variantei vas ameliorat 24,5%, iar a coroanei piramidă neetajată – 25,4%.
Cele mai mici valori a gradului de legare a ovarelor a fost înregistrat în varianta palmeta cu
creştere liberă – 15,9%, pal-spindel – 17,6% şi fus subţire – 18,6%. Această diminuare a gradului de
legare a organelor reproductive poate fi explicată prin faptul că în cazul acestor coroane s-a utilizat
un grad mai mare de tăiere, plus stresul înregistrat primăvara târziu, când pe parcursul a câtăva zile
temperaturile nocturne au variat între 0...– 0,6oC.
Productivitatea este indicele final după care se poate de apreciat cum au fost efectuate toate
lucrările agrotehnice în plantaţia de cais şi care din verigile lanţului tehnologic merită îmbunătăţire.
Investigaţiile efectuate scot la evidenţă că producţia de fructe la un pom este în strânsă
corelaţie cu cantitatea de fructe şi greutatea medie a lor (tab. 4).
Deoarece, cantitatea de fructe a fost descrisă foarte amplu anterior, expunem analizei
influenţa modului de formare a coroanei asupra greutăţii medii a unui fruct. Indicele în cauză este
influenţat în mare măsură de metoda de conducere a coroanelor.
Cea mai mică greutate medie a caiselor pe parcursul cercetărilor a fost înregistrată în cazul
variantei vas ameliorat – 56,4 g, deoarece şi cantitatea de fructe este mai mare în varianta
respectivă. Valori medii a indicelui în cauză au fost desemnate în cazul formării coroanelor după
sistemul piramida mixtă – 58,1 g şi piramida neetajată – 58,8 g.
Cu micşorarea cantităţii de fructe în coroana pomilor se majorează greutatea medie a fructelor
de cais. În cazul variantei palmeta cu creştere liberă greutatea medie a fructelor a constituit – 60,3 g,
pentru fusul subţire – 62,1 g, iar când pomii au fost cronaţi după sistemul de conducere pal-spindel
– 64,7 g.
Tabelul 4. Productivitatea plantaţiei de cais de soiul Pinkcot în funcţie de modul
de conducere a coroanei, a. 2017
Forma coroanei
Piramida neetajată (m)
Piramida mixtă
Fusul subţire
Vas ameliorat
Palmeta cu creştere liberă
Pal-spindel
Media

Producţia

Cantitatea de
fructe, buc/pom

Greutatea
medie, g

kg/pom

t/ha

În % faţă de
martor

82
86
54
117
67
45
75,1

58,8
58,1
62,1
56,4
60,3
64,7
60,1

4,82
5,00
3,35
6,60
4,04
2,91
4,45

3,21
3,33
2,23
4,40
2,69
1,94
2,97

100,0
103,7
69,4
137,0
83,8
60,4
-

Productivitatea pomilor de cais pe variantele în studiu a variat între 2,91 şi 6,6 kg. Deci modul
de conducere a coroanelor a influenţat asupra indicelui în studiu. Cea mai mică producţie de caise a
fost înregistrată la formarea coroanei după sistema pal-spindel – 2,91 kg/pom.
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Valori mai mari s-au obţinut când pomii au fost conduşi după sistemul fus subţire – 3,35
kg/pom şi palmeta cu creştere liberă – 4,04 kg/pom. Cea mai mare producţie de caise s-a înregistrat
în cazul variantei vas ameliorat – 6,60 kg/pom, unde gradul de tăiere la formarea coroanei a fost
mai limitat. Coroanele conduse după sistemul piramida neetajată şi piramida mixtă au înregistrat
recolte respectiv de 4,82 şi 5,00 kg/pom.
Producţia de caise de la o unitate de suprafaţă este la direct corelată cu productivitatea unui
pom. Cea mai mică producţie de cais a fost înregistrată în varianta pal-spindel – 1,94 t/ha, iar cea
mai mare, când pomii au fost conduşi după coroana vas ameliorat – 4,40 t/ha. Recolta de caise de
4,40 t/ha este o producţie destul de înaltă pentru o plantaţie în anul 3 după plantare.
Celelalte variante au înregistrat valori medii sau supramedii. În varianta fus subţire producţia
a constituit 69,4%, în varianta palmeta cu creştere liberă – 83,8%, iar în varianta piramidă mixtă –
103,7% în comparaţie cu varianta martor, coroana piramida neetajată.
Rezultatele obţinute, ne demonstrează, că producţia de fructe este în corelaţie cu modul de
formare a coroanei şi pentru a obţine recolte precoce este necesar de a minimaliza tăierile din
perioada de formarea coroanelor, pentru a spori ponderea microstructurii roditoare în cea mai scurtă
perioadă de timp.
CONCLUZII
1. La soiul Spring Blush, valori mai mari a suprafeţei foliare au fost înregistrate în variantele
unde coroanele au fost conduse sub formă de piramidă, iar la soiul Pinkcot, în variantele unde pomii
au fost conduşi după sistemul fus subţire şi vas ameliorat.
2. Particularităţile biologice ale soiului şi metoda de formare a coroanelor influenţează întrun mod direct asupra formării unei cantităţi diferite de ramuri anuale şi anticipate, care constituie
baza recoltelor pentru anii viitori.
3. La formarea coroanelor printr-o pondere mai limitată de intervenţii la tăiere gradul de
legare a organelor reproductive a constituit 23,2 – 25,4%, iar în cazul unor tăieri mai severe, gradul
de legare a ovarelor reproductive a înregistrat valori mai mici, diminuând la 15,9 – 18,6%.
4. Producţia de caise la o unitate de suprafaţă este corelată direct cu productivitatea unui
pom. Cea mai mică producţie de caise a fost înregistrată în varianta unde pomii au fost conduşi
după coroana pal-spindel – 1,94 t/ha, iar cea mai mare cantitate de fructe a fost obţinută, când pomii
au fost conduşi după sistemul vas ameliorat – 4,40 t/ha.
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CZU:634.11:631.542.1
PRODUCTIVITATEA POMILOR UNOR SOIURI DE MĂR ALTOIŢI PE PORTALTOIUL M-9 ÎN
FUNCŢIE DE SISTEMA DE TĂIERE ÎN PERIOADA DE FORMARE.
Ion GROSU
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. The article below presents the results of a 2011-2014 research on the productivity
of a variety of apple trees, such as: Anna Glo Gala, Granny Smith, Fugi Kiku 8 which were grafted
on M9 dwarf rootstock in accordance with the pruning system during growth period. The article
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also presents the recommendations regarding the cutting and pruning of the Anna Glo Gala,
Granny Smith, Fugi Kiku 8 which were grafted on M 9, located according to the planting distance 4
m x 1m in the period before fruit-bearing.
Key words: Rootstock, crown, cutting system, productivity, apple.
ÎNTRODUCERE.
Direcţia strategică a dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova constă în înlocuirea
consecutivă a livezilor epuizate prin livezi de tip nou, în special cu cele superintensive, cu un
sortiment modern ,tehnologii avansate energetic şi ecologic echilibrate ce asigură întrare timpurie a
pomilor pe rod economic cu creşterea rapidă a recoltei până la 40-50 t/ha de fructe calitative,
solicitate şi competitive pe piața internă şi externă.
În Republica Moldova procesele tehnologice de cultivare a mărului în sistem superintensiv nu
este îndeajuns studiat, este necesar de optimizat operaţiile tehnice aplicate la conducerea creşterii şi
fructificării pomilor, deoarece în mare măsură depinde de particularităţile biologice a
componentelor soi-portaltoi, condiţiile pedoclimatice şi social-economice a sectorului de teren.
MATERIAL ŞI METODĂ
Livada superintensivă de măr pe o suprafaţă de1,28 ha este plantată pe sectorul experimental
a Staţiunii Tehnologico-Experimentale „Codru” în primăvara anului 2010. Pomii de 1 an sânt
plantaţi după distanţa de plantare 4,0x1,0 m, câte 2500 pomi la 1 ha. Au fost plantaţi pomi de măr
de soiurile Anna Glo Gala, Granny Smith, Fuji Kiku 8 altoiţi pe portaltoiul pitic M-9. Este instalat
sistemul de susţinere a pomilor cu spalier, iar de asupra plasa sintetică de protecţie antigrindină,
care se întinde pe toată suprafaţa livezii. Plantaţia este la irigare prin picurare şi are un dispozitiv de
fertilizare cu apa de irigare. Pomii sânt conduşi după forma de coroană superspindel. Pentru
realizarea scopului preconizat pe forma de coroană şi soiurile luate în studiu vor fi în cercetare
următoarele variante a tăierii de primăvară:
V. 1. Martor
V. 2. Fără tăiere în coroană, ramurile verticale sânt înclinate prin legare. Axul central nu se
scurtează şi rămâne în poziţie verticală.
V. 3. Ramurile verticale sânt eliminate din coroană la un cep de 5-8 cm. Axul central se
scurtează anual până la sfârșitul formării coroanelor la 50 cm. Ramurile de la baza coroanei (3-4) se
scurtează la lungimea de 50 cm.
V. 4. Axul central nu se scurtează. Ramurile verticale concurente la axul central se taie la 815cm. Celelalte ramuri rămase se scurtează la 1/3.
V. 5. Axul central nu se scurtează. Ramurile verticale concurente la axul central se taie la
inel. La inel se înlătură de asemenea şi ramurile verticale viguroase din interiorul coroanei.
Numărul repetițiilor în fiecare variantă este de 4. Numărul de pomi în repetiție este de 6-8.
Amplasarea repetițiilor, randomizat. Cercetările se petrec în condiții de câmp şi laborator.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Formarea şi tăierea corectă a pomilor este unul din principalele procedee agrotehnice, care
asigură obţinerea recoltelor de fructe stabile, clitative şi înalte.
Datele rezultatelor cercetărilor ne arată, că producţia de fructe din plantaţia de măr variază în
dependenţă de soi, sistemul de tăiere la formare şi pe anii de cercetare. Mai productiv din toţi anii,
la toate soiurile de măr este anul 4 de vegetaţie (2013), cu o roadă la un pom pe variantele tăierii la
soiul Fuji Kiku 8 de 7,93-10,88 kg, la soiul Anna Glo Gala de 16,37-17,92 kg şi la soiul Granny
Smith de 5,13-7,66 kg. În dependenţă de sistema de tăiere roada de fructe obţinute de la un pom la
soiul Fuji Kiku 8 variază în anul 2012 între 2,23-2,87 kg, în anul 2013 între 7,93-10,88 kg, în anul
2014 între 4,22-5,05 kg, la soiul Anna Glo Gala în anul 2012 între 1,61-1,96 kg, în anul 2013 între
16,37-17,92 kg, în anul 2014 între 3,46-4,44 kg şi la soiul Granny Smith în anul 2012 între 1,732,49 kg, în anul 2013 între 5,13-7,66 kg, în anul 2014 între 3,56-3,98 kg. Roada de fructe în sumă
pe 3 ani de la un pom pe variantele tăierii este la soiul Fuji Kiku 8 între 16,91-18,16 kg, la soiul
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Anna Glo Gala între 22,03-24,32 kg şi la soiul Granny Smith între 10,66-13,71 kg. Producţia de
fructe medie (2012-2014) de la un pom pe variantele tăierii variază la soiul Fuji Kiku 8 între 5,636,05 kg, la soiul Anna Glo Gala între 7,34-8,10 kg şi la soiul Granny Smith între 3,55-4,57 kg.
Analizând rezultatele productivităţii pomilor de măr la cele trei soiur pe variantele tăierii,
constatăm că atât pe anii de cercetare, suma şi media pe ani (2012-2014) o roadă de la un pom mai
mare sa primit în variantul 5 de tăiere unde, axul central nu se scurtează. Ramurile verticale
concurente la axul central se taie la inel. La inel se înlătură de asemenea şi ramurile verticale
viguroase din interiorul coroanei. Roada de fructe medie pe anii 2012-2014 de la un pom este mai
mare în variantul 5 faţă de martor (var. 1) la soiu Fuji Kiku 8 cu 4%, la soiul Anna Glo Gala cu 5%
şi la soiul Granny Smith cu 16%.
Tabelul 1. Productivitatea pomilor diferitor soiuri de măr altoiţi pe M9 din livada superintensivă în
funcţie de modul de tăiere la formarea pomilor (anii 2012- 2014).

Varianta
tăierii

Soiul Fugi Kiku 8

Soiul Anna Glo Gala

Soiul Granny Smith

Roada de fructe de la 1 ha,
t.

Roada de fructe de la 1 ha, t.

Roada de fructe de la 1 ha, t.

Suma
pe anii
2012-2014

Suma
pe anii 20122014

Media
pe anii 20122014

Media
pe anii
2012-2014

Suma
pe anii 20122014

Media
pe anii 20122014

1

43,28

14,42

57,74

19,24

27,98

9,32

2
3
4
5

43,33
43,33
37,79
45,41

14,44
14,44
12,59
15,13

56,36
55,08
56,16
60,80

18,78
18,36
18,72
20,26

31,00
34,28
26,66
32,58

10,33
11,42
8,88
10,86

Producţia în sumă pe 3 ani de pe o unitate de suprafaţă (tab. 1) deasemenea variază pe
variantele tăierii la soiul Fuji Kiku 8 între 37,79-45,41 t, la soiul Anna Glo Gala între 55,08-60,80 t
şi la soiul Granny Smith între 26,66-34,28 t. Roada medie pe anii 2012-2014 de pe o unitate de
suprafaţă pe variantele tăierii este la soiul Fuji Kiku 8 de 10,37-14,75 t, la soiul Anna Glo Gala de
18,36-20,26 t şi la soiul Granny Smith de 8,88-11,42 t.
CONCLUZII
Roada de fructe medie pe anii 2012-2014 de la un pom este mai mare în varianta 5 faţă de
martor (var. 1) la soiu Fuji Kiku 8 cu 4%, la soiul Anna Glo Gala cu 5% şi la soiul Granny Smith
cu 16%.
În urma analizei rezultatelor cercetărilor diferitor variante de tăiere în perioada de formare la
diferite soiuri de măr sa constatat, că cele mai bune rezultate s-au înregistrat în varianta 5 unde, axul
central nu se scurtează. Ramurile verticale concurente la axul central se taie la inel. La inel se
înlătură de asemenea şi ramurile verticale viguroase din interiorul coroanei.
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INFLUENCE OF THE PLANTING DISTANCE AND THE CROWN SHAPE ON THE FRUIT
HARVEST AND THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF CHERRY TREES IN A HIGH-DENSITY
SYSTEM
Igor IVANOV, Valerian BALAN, Ananie PEŞTEANU, Sergiu VAMAȘESCU,
Petru BALAN, Vasile ȘARBAN
Faculty of Horticulture, The State Agrarian Universtity of Moldova

Abstract. Cherry technology is permanently modernized due to new varieties, vegetal
rootstocks and new tree management systems. The cherry varieties cv Bigarreau Burlat, cv Ferrovia
and cv Lapins, grafted on Gisela 6 (Prunus cerasus × Prunus canescens) rootstock, were studied in the
southern fruit tree area of the Republic of Moldova at distances of 5x1,5 m; 5x2,0 m; 5x2,5 m. The trees
were led after the Natural reduced-volume crown and Slender Spindle Ameliorated form.
The cherry trees start to fructify in the fourth year after planting; the largest total fruit
production from the tree was obtained in the variant with planted trees at distance of 5x2,5 m, and
per hectare, when the trees were planted at a distance of 5x1,5 m. In the fourth year of fructification,
the production of cv Ferrovia cherry, where the trees were conducted after the Natural reduced-volume
crown yield 15368-18155 kg/ha, and at the time the Slender Spindle Ameliorated form, was 16904 20074 kg/ha. Although the results are preliminary, it seems that high-density planting systems combined
with low-power vegetal rootstocks and improved crowns can give higher yields of cherries in the first 4
years than the traditional crown system with low volume.
Keywords: cherry; crown shape; harvest; planting distance; variety.
INTRODUCTION
The capacity to produce quality cherries is determined by the variety, rootstock, plant density,
tree management and vigor, age and position of the fruit branches, fruit tree load, pesticide usage
and growth regulators, environmental factors and agrotechnical management [1,5].
The correct management of fruit crops depends to the correct selection of pollinating
varieties, combined with the appropriate rootstock, the crown shape and the planting distance
corresponding to the culture system [4,5,7].
Indifferent of the crown management system, the forming prunings and maintenance prunings
must ensure the formation of aeration and balanced crown, early high harvesting, the formation of
predominantly vertical half-skeleton, which provide high quality fruits, the harvesting of the fruits
from the ground with high efficiency to obtain high quality fruits, reduction of the final height of
trees, cyclic renewal of semi skeleton branches. [3,5,9].
The Republic of Moldova has a satisfactory climate for cherry farming with high density
system. Many of the current orchards are still on traditional type. The Government of the Republic
of Moldova offers attractive subsidies for those who invest in the establishment of modern cherry
orchards.
Cherry technology is permanently modernized with new varieties, vegetal rootstocks and tree
management systems. Usage of low force rootstocks, in full compliance with the modern forms of
tree management, allowed to establish cherry orchards with high density.
Taking consideration the economic advantages of the new tree culture system, it apearred the
needs to establish the planting distance of the trees, acording to the crown shape, the vigor of the
varieties and the rootstocks used [3].
MATERIALS AND METHODS
Investigations regarding the establishment of highly productive cherry plantations have been carried
out in the southern fruit trees area of the Republic of Moldova. The orchard was established in the spring
of 2009-th at company SRL ,,Terra Vitis" in the village of Burlacu, Cahul district using cherry rootstock
Gisela 6, grafted with cv Bigarreau Burlat, cv Ferrovia, cv Lapins cherry, at a distance of 5x1,5 m, 5x2 m,
5x2,5 m. The trees were conducted after natural reduced-volume crown (control) and Ameliorated
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Slender Spindle.
The experience was based on the rotation plan in accordance with the methodology of
organizing the factorial experiments of the Мойсейченко et. al. [11]. Was studied the interaction
between planting distance and crown shape as basic factors which determine the entrance of the
trees in bearing, harvest and fruit quality.
The studies and observations made in order to develop rational methods for the placement of
the tree, forming and pruning crown, adjustment of growth of cherry trees were organized in four
repetitions of each eight representative trees in each repetition. The scheme was based on the
polyfactorial principle with the placement of the variants through the randomized block system on
two rows in the middle of the band for each variety.
Crown forming and tree vigor was controlled by the sectoral double pruning method [2] and the
pruning of branches that exceeded half of the branch growth vigor which was aimed at optimizing the
ratio between the growth of vegetative and reproductive organs in order to accelerate the entry of trees on
fruit. The semi-skeleton branches are periodically renewed by rotation every 3-4 years.
The yeld was performed at the maturation stage, after the skin color, according to the CTIFL color
sheet and the soluble dry matter content. The harvest establishment for each variety was carried out
individually by weighing the fruits from 32 trees in the variant.
The research results was verified, using the dispersion analysis method described by Docpexov [10],
through Microsoft Office Excel 2003. To emphasize the meanings. The significance of the statistical
differences the limit differences (LSD) for 5% probabilities were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
Forming and pruning works of the crown were subordinated variety’s biology and shape of
crowns planned to obtain early crops, constant quality, highlighting the effectiveness of culture at
different densities and simplify the technology management and trees maintenance [6,7].
The values shown (Tab. 1, 2, 3) result that Bigarreau Burlat, Ferrovia and Lapins varieties
grafted on rootstock Gisela 6, entered in bearing in 4-th year of vegetation. The first fruit harvest
was in quantity of 0,4-0,6 kg/tree to cv Bigarreau Burlat, 0,7-0,8 kg/tree at cv Ferrovia and 0,5
kg/tree at cv Lapins.
Economic crops have been obtained from 5-th year after planting. In the third year of
fructification, cherry varieties have doubled fruit harvest. At the cv Bigarreau Burlat, the trees
conducted after the natural reduced-volume crown, the cherry fruit harvest was 8.56-10 kg/tree, and
the trees which are conducted after the improved fine-grained crown was 8.93-12.75 kg/tree.
Significant differences were recorded at planting distance of 5x1.5 m compared with the planting
distances of 5x2 m and 5x2.5 m.
Table 1. Fruit harvest of the cv Bigarreau Burlat cherry tree according to planting distance and crown shape,
kg/tree. (Rootstock Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)
Crown shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting distance,
m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5
-

2013
0,6
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
-

Years
2014
2015
4,47
8,56
4,89
9,15
4,65
10,00
4,75
8,93
5,12
11,82
5,21
12,75
1,94

2016
13,49
14,82
18,27
14,21
15,16
19,54
2,72

Sum
(2013-2016)
27,12
29,26
33,32
28,29
32,6
38,0
-

The cv Ferrovia and cv Lapins, during the growing and fructification season, the cherry
harvest also decreases, direct proportional with increase of trees density. Thus, if the cv Ferrovia
trees were conducted after the reduced natural crown at the planting distance of 5x1.5 m, the cherry
yield was 9.54 kg/tree, then at the planting distance of 5x2.5 m harvest was 14.12 kg/tree.
Table 2. Yield of fruits at cv Ferrovia cherry according to distance and shape of the crown kg/tree.
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(Rootstock Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)
Crown Shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting
distance, m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5
-

2013
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
-

Years
2014
2015
4,81
9,54
5,26
12,35
5,56
14,12
5,13
10,37
5,58
13,13
6,27
16,08
3,34

2016
13,62
15,92
19,21
15,06
17,81
21,13
2,65

Sum
(2013-2016)
28,67
34,23
39,59
31,36
37,32
44,28
-

At the trees, conducted by the improved thinning form, the fruit harvest was also higher at the
planting distance of 5x2.5 m compared to the trees planted at a distance of 5x1.5 m and 5x2 m. At
the cv Lapins, the size of the fruit harvest, depending on the shape and planting distance of the
crown, have registered the same regularity as at varieties cv Bigarreau Burlat and cv Ferrovia.
In the fourth year of fructification, the cherry harvest have increased in comparation with last
year, being 13,49 to 19,54 kg/tree at cv Bigarreau Burlat of 13,62-21,13 kg/tree at cv Ferrovia and
13,92-21.92 kg/tree at cv Lapins. The cherry trees, conducted by the natural reduced-volume crown,
the fruit harvest was insignificantly smaller compared with trees conducted by the improved
thinning form.
The size of the fruit harvest, depending of the planting distance, significantly differentiated.
Thus, at cv Bigarreau Burlat, the trees after the ameliorated natural crown with low volume, the
fruit harvest, at the planting distance of 5x2.5 m was 18.27 kg/tree, while at distance of 5x1.5 m the
harvest was only 13.49 kg/tree.
The trees, conducted by the thinned improved form, the highest harvest values, distinctly
significant with 22.4-27.3 %, had the trees with planting distance of 5x2.5 m.
At cv Ferrovia and cv Lapins, the harvest also increasing once with the increase of the
distance between trees in row, and reaches the maximum value at planting distance of 5x2.5 m.
Thus, for the cv Ferrovia and cv Lapins, the trees conducted after the natural crown improved
reduced volume, harvest of fruits at distance of the planting 5x2,5 m were respectively 19.21 and
20.19 kg/tree, while the distance of 5x1,5 m, crop was only 13.62 and 13,92 kg/tree.
Indifferent of the variety and crown shape, the trees of the cv Bigerreau Burlat, cv Ferrovia
and cv Lapins, grafted on Gisela 6, entered in bearing in the fourth year after planting. The growing
and fructifications period, on the tree decreases as the tree density increases. For example, in the cv
Bigarreau Burlat, the trees conducted after the natural reduced-volume crown, the fruit weight is
from 27.12 kg/tree (5x1.5 m) to 33.32 kg/tree (5x2.5 m) and conducted by the shape of the trees
improved thin harvest time is from 28.29 kg/tree (5x1,5 m) up to 38 kg/tree (5x2,5 m).
Table 3. Fruit yields at cv Lapins cherry according to distance and shape of the crown ,kg/tree. (Rootstock
Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)
Crown shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting distance,
m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5
-

2013
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

2014
4,11
4,58
4,65
4,35
5,01
5,25
-

Years
2015
9,21
9,40
12,36
8,90
9,90
11,90
1,98

2016
13,92
17,24
20,19
14,54
18,21
21,92
4,12

Sum
(2013-2016)
27,74
31,72
37,7
28,29
33,62
39,57
-

The same example also result for the cv Ferrovia and cv Lapins in the sense that in the first
four years of fructification, the sum of the harvest on the tree is higher in the variants with higher
planting distances.
Taking in consideration that is studying the density of trees in the row, in order to appreciate
correctly the influence of the factors studied, it is important to appreciate their influence on fruit
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harvest, related to a surface unit of the plantation (Tab. 4, 5, 6).
Table 4. Fruit yield at cv Bigarreau Burlat cherry according to planting distance and crown shape crown
kg/tree. (Rootstock Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)
Crown shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting
distance, m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5
-

2013
799
400
320
711
500
400
-

Years
2014
2015
5962
11410
4893
9150
3722
8000
6339
12209
5120
11820
4171
10200
851

2016
17982
15160
14616
18942
16160
15632
1237

Sum
(2013-2016)
36153
29603
26658
38201
33600
30403
-

In the first year of fructification, the fruit harvest indifferent of the variety and shape of the
crown, was directly proportional with the number of trees per hectare. Thus, at cv Bigarreau Burlat
trees, the fruit harvest was from 320 kg/ha (5x2.5 m) till 799 kg/ha (5x1.5 m). In the next 3 years of
fructification, the fruit harvest also increases as the tree density grows. For example, in the cv
Ferrovia, conducted after the improved thinning form, at the planting distance of 5x1.5 m, the fruit
harvest in 2016 was 18942 kg/ha, and at a distance of 5x2.5 m was only 15632 kg/ha. Harvest
spores are distinctly significant on the trees located at a planting distance of 5x1.5 m in
comparasion with trees planted at a distance of 5x2.5 m in all studied varieties and crown shapes.
The study of different planting distances on cherry, allows us to consider that, in the first
years of fruiting, yields on the tree, were close to each other, to the all tested variants, and later it
was observed that at the high densities of the trees was obtained the lowest yields.
Calculated at the surface unit in the variants with the dense placement of the trees, the harvest
is higher compared with those which was rarefied.
In the following years of fructification, the harvest obtained from the trees, conducted after
the improved fine-grained crown, indefferent of the variety and planting distance, was higher
compared to the plantations, where the trees were conducted after the low-toned natural crown.
For example, in the fourth year of fructification (2016), the production of cherries at the cv
Ferrovia, where the trees were conducted after the reduced natural volume of the natural crown, was
15368-18155 kg/ha, and those which are conducted after Slender spindle ameliorated has been in
quantity of 16904-2 0074 kg/ha. At cv Lapins, the highest yields dinstinct significant, and also was
obtained in the trees formed after the crown slender spindle ameliorated, in comparation with the
tree formed after natural ameliorated crown with low volume.
Table 5. Yield of fruit trees at cv Ferrovia cherry according to the distance and shape of the crown ,kg/tree.
(Rootstock Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)
Crown shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting
distance, m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5

2013
931
700
560
1066
800
640
-

Years
2014
2015
6397
12716
5260
12350
4448
9881
6822
13823
5580
13130
5016
12864
576

2016
18155
15920
15368
20074
17810
16904
1342

Sum
(2013-2016)
38199
34230
30257
41785
37320
35424

If the production is summed up on the tree and per hectare, during the growing and
fructification of trees, the differences of the crop are very high. The highest production on the tree
(33.32-38.0 kg) in the cv Bigarreau Burlat was obtained at a distance of 5x2.5 m and the smallest
production (27.12-28.29 kg) - at a distance of 5x1,5 m. However, calculated at ha, the highest
productivity was recorded at the planting distance of 5x1.5 m, constituting 36153-38201 kg/ha and
the lowest 26658-30403 kg/ha at a distance of 5x2.5 m. The same findings also result for the cv
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Ferrovia and cv Lapins in the sense that the largest production on the tree was obtained in variants
with bigger planting distances and calculated at ha - in high density plantations.
Table 6. Fruit yield at cv Lapins cherry according the distance and shape of the crown kg/tree. (Rootstock
Gisela 6, tree age 4-7 years, S.R.L. Terra Vitis)

Crown shape
Natural reduced-volume crown
(control)
Slender spindle ameliorated
LSD, 5%

Planting
distance, m
5x1,5
5x2
5x2,5
5x1,5
5x2
5x2,5

2013
666
500
400
666
500
400
-

Years
2014
2015
5478 12277
4580
9400
3720
9888
5799 11864
5010
9900
4200
9520
475

2016
18555
17240
16152
19382
18210
17536
879

Sum
(2013-2016)
3697
31720
30160
37711
33620
31656

CONCLUSION
The cv Bigarreau Burlat, cv Ferrovia and cv Lapins cherry, grafted on Gisela 6, entered in
bearing in the fourth year after planting, ensured the largest total fruit production on the tree in the
first 4 years of harvesting with the 5x2,5 m planted trees, and at ha - when the trees were planted at
a distance of 5x1,5 m.
Driving the trees after the sophisticated thin crown helped to increase the fruit production of
the cherry plantations, compared to those where the trees were led after natural crown ameliorated
with low volume.
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INFLUENŢA REGULATORULUI DE CREŞTERE PE BAZĂ DE ANA ASUPRA
PRODUCTIVITĂŢII PLANTAŢIEI DE CIREŞ DE SOIUL REGINA
Ananie PEŞTEANU, Valerian BALAN, Sergiu VAMASESCU, Igor IVANOV, Andrei LOZAN
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The experimental plot it was placed in the orchard “„Vindex-Agro” Ltd. founded in 2012
year. The study subject of the experience was Regina cherry variety grafted on Gisela 6. The trees were
trained as spindle system. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The research was conducted during the
period of 2016 year. To study fruit setting, fruit production and its quality were experimented the following
variants of treatment: 1. Control – without treatment; 2. Stimolante 66 f – 0.2 l/ha;3. Stimolante 66 f – 0.3
l/ha. Active ingredient of Stimolante 66 f is ANA (0,01 g/l) and solution of microelements (0,11 g/l). Grow
regulator Stimolante 66 f were sprayed in two periods. It was established that the setting degree, average of
fruits, fruit production and its qualityincrease when treating with growth regulators Stimolante 66 in dose of
0.3 l/ha in two periods: the first at the beginning of bloom and the second - after the fall of the petals.
Key words: Cherry, Growth regulator, Setting, Production, Quality.

INTRODUCERE
Cireşul este o specie pomicolă valoroasă prin însuşirile nutritive, tehnologice şi comerciale ale
fructelor [2,3,5].
Înflorirea pomilor de cireş are loc, de regulă, în decada a treia a lunii aprilie. Durata
înfloritului depinde de soi şi condiţiile climatice. În cadrul aceluiaşi soi durata înfloritului unui pom
în condiții climatice favorabile este de 8-12 zile. Dacă, temperatura aerului în perioada respectivă
este joasă, durata înfloritului poate fi de până la 18-20 zile. Dintr-un mugure florifer se formează în
mijlociu 3 flori dispuse în inflorescenţe sub formă de umbelă [1,4,6].
În cazul unor temperaturi scăzute în perioada respectivă, ori a unor căderi de precipitaţii
atmosferice, procesul de polenizare, de fecundare şi formarea tubului polenic decurge mai
problematic şi pentru a exclude aceste neajunsuri, în prezent pomicultorii efectuează diverse
tratamente până şi după înflorire cu regulatori de creştere ce stimulează aceste procese [7,9].
Aceste produse intensifică metabolismul în plante, sporesc cantitatea de aminoacizi, proteine,
glucide, vitamine şi elemente minerale, care participă activ la protejarea pomilor de influenţa
diferitor stresuri biotice şi abiotice [8,9].
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2016, în livada superintensivă de cireş
fondată, în preajma satului Mălăeşti, raionul Orhei, în primăvara anului 2012 la întreprinderea
S.R.L.”Vindex-Agro”, cu pomi în vârstă de un an sub formă de vargă.
Obiectul de studiu a experienţei a fost soiul de cireş Regina altoit pe portaltoiul de vigoare
slabă Gisela 6. Coroana a fost condusă după sistemul fus subţire ameliorat. Distanţa de plantare 4,0
x 2,0 m.
Pe sectorul experimental, în conformitate cu schema experienţei (tab. 1), s-au testat
următoarele variante.
Primul tratament cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f pe ambele variante s-a efectuat la
începutul înfloritului (16.04.16), iar al II-lea în faza căderii petalelor (25.04.16).
Tratarea pomilor s-a efectuat cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt, de dimineaţă.
Cantitatea de soluţie la un pom a constituit 0,8 litri, reieşind din numărul de pomi la o unitate de
suprafaţă şi cantitatea de apă recomandată de 1000 l/ha.
Tabelul 1. Schema experienţelor pentru testarea regulatorului de creştere Stimolante 66 F privind stimulare a
proceselor fiziologice la pomii de cireş
Variantele experienţei
Martor - fără tratare

Ingredient activ

Modul de aplicare

-

-
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Variantele experienţei
Stimolante 66 f – 0,2 l/ha
Stimolante 66 f – 0,3 l/ha

Ingredient activ

Modul de aplicare

ANA (0,01 g/l) +
soluţie de microelemente (0,11
g/l)

Prin stropire două tratamente foliare: I - la
începutul înfloritului; II - după căderea
petalelor

Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 4 repetiţii. Fiecare repetiție
era constituită din 7 pomi. La hotare între parcelele şi repetiţiile experimentale s-au lăsat câte 1 pom
netratat, pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării tratamentelor.
Cercetările au fost efectuate în condiții de câmp şi de laborator după metoda acceptată de
lucru la culturile pomicole cu regulatori de creştere.
Evidenţele pentru determinarea gradului de înflorire s-a stabilit în perioada butonului roz, iar
ponderea fructelor legate după căderea ovarelor nefecundate, la 4 pomi model din fiecare variantă.
Cantitatea de fructe, greutatea medie a unui fruct, producţia la un pom şi la o unitate de
suprafaţă, s-au stabilit în perioada recoltării. Stabilirea recoltei pentru fiecare variantă s-a efectuat
prin cântărirea individuală a fructelor de pe cei 28 pomi. Masa medie a fructelor s-a stabilit prin
cântărirea unei probe de 1 kg de cireşe, în fiecare repetiție şi numărarea lor.
Înălţimea fructului s-a determinat prin metoda de măsurare şi constituie distanţa cuprinsă
dintre bază şi vârf. Diametrul mare şi mic al fructelor s-a măsurat în partea ecuatorială a lor.
Evaluarea parametrilor menţionaţi anterior s-a efectuat cu ajutorul şublerului în perioada de
recoltare la 20 fructe colectate la rând din fiecare repetiție.
Greutatea medie a sâmburelui s-a determinat prin metoda de cântărire, iar ponderea
sâmburelui în fruct prin calculele respective.
Fermitatea fructului s-a măsurat cu ajutorul penetrometrului AGROSTA 100.Conţinutul de
substanţe uscate solubile s-a determinat cu refractometrului portabil ATAGO N-20E, ce exprimă
datele în Brix%. Aciditatea totală – prin metoda de titrare cu soluţie de 0,1% de NaON.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat prin metoda analizei dispersionale.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Investigaţiile efectuate în perioada de vegetaţie ne demonstrează, că la înflorire, în coroana
pomilor de cireş s-au format de la 2200 până la 2232 flori (tab. 2). Numărul florilor înflorite, ne
demonstrează, că pomii luaţi în studiu au valori constante şi pot fi montate experienţe pentru
testarea regulatorului de creştere cu acţiune stimulatoare Stimolante 66 f în conformitate cu
programul în vigoare.
Dacă, în varianta martor, unde nu s-a tratat, numărul de flori a constituit 2200 buc/pom, atunci
în variantele tratate cu regulatorul de creştere s-au înregistrat valori de la 2220 până la 2232
buc/pom. Practic, diferenţă esenţială între varianta martor şi variantele tratate cu regulatorul de
creştere Stimolante 66 f n-a fost înregistrată, ce este confirmat şi prin calculele statistice.
Tratările efectuate cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f de la înflorire până după căderea
petalelor influenţează pozitiv asupra proceselor fiziologice din plante, diminuează stresurile care pot
fi înregistrate în perioada respectivă, sporeşte rezistenţa florilor la influenţa temperaturilor joase,
stimulează procesul de polenizare-fecundare a florilor şi gradul de legate a ovarelor este mai mate,
înregistrând în final un număr mai mare de fructe în coroana pomilor.
Tabelul 2. Influenţa regulatorului de creştere Stimolante 66 f asupra cantităţii de fructe şi gradului de legare
a lor după căderea fiziologică din iunie la pomii de cireş de soiul Regina
Variantele experienţei
Martor, fără tratare
Stimolante 66 f, 0,2 l/ha
Stimolante 66 f, 0,3 l/ha
LDS 0,05

Cantitatea de flori,
buc/pom

Gradul delegare a
fructelor,%

Cantitatea de fructe,
buc/pom

2200
2232
2220
107

22,4
24,4
25,3
1,06

493
544
561
23,7
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Tratarea cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha, sporeşte gradul de legate a
fructelor până la 24,4%, ori o majorare cu 2,0% comparativ cu varianta.
Cele mai mari valori a gradului de legare a fructelor s-a înregistrat în varianta tratată cu
regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,3 l/ha, unde indicele în studiu a constituind 25,3%,
ori o majorare cu 2,9% comparativ cu varianta martor, fără tratare.
Studiind gradul de legare a fructelor între variantele tratate cu regulatorul de creştere testat
Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha şi Stimolante 66 f în doza 0,3 l/ha, înregistrăm o diferenţă de 0,9%
în favoarea ultimei variante.
Studiul efectuat asupra cantităţii de fructe din coroana pomilor de cireş de soiul Regina, ne
demonstrează, că regulatorii de creştere folosit în cercetare au înregistrat diverse valori. Cea mai
mică cantitate de fructe, de 493 buc/pom, s-au înregistrat în varianta martor, unde nu s-a efectuat
tratarea pomilor.
Pe parcursul cercetărilor, cea mai mare cantitate de fructe s-a înregistrat în varianta tratată cu
regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,3 l/ha – 561 buc/pom, ori o majorare comparativ cu
varianta martor cu 13,8%. Această majorare a cantităţii de fructe în coroana pomilor s-a înregistrat
în rezultatul sporirii gradului de legare a organelor reproductive.
În cazul variantei Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha, cantitatea de fructe formată în coroana
pomilor a sporit cu 10,3% în comparaţie cu varianta martor.
Studiind influenţa regulatorului de creştere asupra cantităţii de fructe, înregistrăm, că cea mai
mică valoare s-a obţinut în varianta tratată cu Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha, unde indicele în
studiu a constituit 544 buc/pom, iar cea mai mare în cazul variantei tratate cu Stimolante 66 f în
doza 0,3 l/ha – 561 buc/pom, care sunt argumentate şi prin date statistice.
Tratarea cu regulatorul de creştere Stimolante 66, a sporit gradului de legare a fructelor, dar
nu a înregistrat o influenţă majoră asupra greutăţii medii a unui fruct. Însă, producţia de fructe la un
pom şi la o unitate de suprafaţă în variantele respective a înregistrat valori maximale în comparaţie
cu varianta martor.
Datorită unei cantităţi mai mici de fructe obţinută în varianta martor - 493 buc/pom,
înregistrăm o majorare nesemnificativă a greutăţii medii a unui fruct - 10,18 g (tab. 3). La utilizarea
regulatorilor de creştere cu acţiune stimulatoare, înregistrăm, că cantitatea fructelor în cadrul
coroanelor se majorează, iar greutatea medie nesemnificativ diminuează în comparaţie cu varianta
martor şi a variat de la 9,98 până la 10,01 g.
Cea mai mică greutate medie pe variantele tratate cu regulatorul de creştere cu acţiune
stimulatoare s-a înregistrat în varianta Stimolante 66 f în doza 0,3 l/ha – 9,98 g. Această diminuare,
a fost posibilă, datorită gradului mai mare de legare a ovarelor şi obţinerii unei cantităţi mai mari de
fructe. Greutatea medie a unui fruct obţinută în variantele tratate cu regulatorul de creştere
Stimolante 66 f a diminuat cu 1,7 - 2,0% comparativ cu varianta martor, dar toate fructele obţinute
au fost de o calitate înaltă.
Tabelul 3. Influenţa regulatorului de creştere Stimolante 66 f asupra cantităţii, greutăţii medii şi producţiei
de cireşe de soiul Regina
Variantele experienţei

Producţia de fructe

Greutatea
medie, g

Comparativ cu
martorul, %

Martor - fără tratare

10,18

kg/pom
5,02

t/ha
6,27

Stimolante 66 f, 0,2 l/ha

10,01

5,44

6,80

108,4

Stimolante 66 f, 0,3 l/ha

9,98

5,60

7,00

112,3

0,45

0,23

0,32

-

LDS 0,05

100,0

Producţia de fructe la un pom este într-o strânsă corelaţie dinte cantitatea de fructe din
coroana pomilor şi greutatea medie a lor. Producţii mai mici de fructe la un pom şi la o unitate de
suprafaţă s-au obţinut în varianta martor, unde a constituit respectiv 5,02 kg sau 6,27 t/ha.
Tratarea pomilor cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha, a majorat
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producţia de fructe în raport cu varianta martor, constituind 5,44 kg/pom sau 6,80 t/ha, care şi
statistic este demonstrată.
În cazul efectuării tratării pomilor cu regulatorul de creştere testat Stimolante 66 f în doza 0,3
l/ha, înregistrăm, că producţia de fructe s-a majorat în comparaţie cu varianta martor respectiv cu
0,58 kg/pom sau 0,73 t/ha, ori 12,3%.
Studiind influenţa dozei de tratare asupra producţiei de fructe, înregistrăm, că odată cu
mărirea cantităţii de produs administrat de la 0,2 l/ha la 0,3 l/ha, indicele în studiu se majorează cu
0,2 t/ha, ori 2,9%. Datele prelucrării statistice privind producţia de fructe denotă, că diferenţă
statistică practic există între varianta martor şi variantele tratate cu Stimolante 66 f.
În prezent, în cercetările moderne efectuate cu cultura cireşului, pentru sporirea greutăţii
medii a fructelor şi parametrilor de calitate a lor (înălţime, lăţime, grosime, ponderea sâmburelui) se
utilizează tratarea cu regulatori de creştere din grupa auxinelor.
Studiind mărimea fructului de cireş de soiul Regina, am înregistrat că valori mai mari are
diametrul mare a lor (d1), apoi în descreştere se plasează înălţimea şi pe ultima poziţie se plasează
diametrul mic (d2). Dacă, diametrul mare pe parcursul cercetărilor pe variantele luate în studiu a
constituit 30,6 -30,8 mm, atunci indicele înălţimii şi diametrului mic a fructelor a constituit,
respectiv 27,9 -28,1 şi 26,9 – 27,2 mm (tab. 4).
Tabelul 4. Influenţa regulatorului de creştere Stimolante 66 f asupra calităţii fructelor
de cireş de soiul Regina
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Stimolante 66 f – 0,2 l/ha
Stimolante 66 f – 0,3 l/ha

Înălţimea
(h)
28,1
27,9
27,9

Mărimea, mm
Diametrul
mare (d1)
30,8
30,7
30,6

Diametrul
mic (d2)
27,2
27,0
26,9

Greutatea
medie a
sâmburelui, g
0,58
0,57
0,57

%
sâmbure
5,7
5,7
5,7

La data recoltării, cea mai mare valoare a diametrului mare la fructele de cireş a fost
înregistrată în varianta martor, fără tratare– 30,8 mm. La tratarea cu regulatorul de creştere
Stimolante 66 f, înregistrăm o diminuare neînsemnată a indicelui în studiu. În cazul dat, indicele
studiat a constituit 30,6 – 30,7 mm, adică o scădere cu 0,1 – 0,2 mm în comparaţie cu varianta
martor. Majorarea dozei tratării n-a influenţat asupra diametrului mare la fructele de cireş de soiul
Regina. Legitatea expusă pentru diametrul mare a fructelor de cireşe este valabilă şi pentru
diametrul mic a lor.
Ponderea sâmburelui în fruct este un element important când se apreciază calitatea cireşelor.
Greutatea medie a sâmburilor în varianta martor şi în cazul tratării cu regulatorul de creştere
Stimolante 66 f, a înregistrat practic aceleaşi valori, adică 0,57 - 0,58 g, ce a şi constituit 5,7% din
greutatea fructului.
Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că între ponderea fructelor în funcţie de diametrul
lor şi variantele experienţei persistă o influenţă directă. Rezultatele înscrise în tabelul 5, ne
demonstrează, că producţia de fructe obţinută pe variantele în studiu diferă între ele, înregistrând
valori mai mari în cazul tratării cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f.
Tabelul 5. Influenţa regulatorului de creştere Stimolante 66 f asupra redistribuirii fructelor
de cireş de soiul Regina în funcţie de diametrul lor
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Stimolante 66 f – 0,2 l/ha
Stimolante 66 f – 0,3 l/ha

Ponderea fructelor (%) în funcţie de diametrul (mm) lor
22-26
26-30
>30
23,6
31,1
45,3
25,1
30,8
44,1
26,2
30,4
43,4

Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că ponderea fructelor în varianta martor, fără tratare
cu diametrul 22-26 mm a fost de 23,6%, cu diametrul 26 – 30 mm a constituit 31,1% şi cu
diametrul mai mare de 30 mm – 45,3%. Adică, fructele cu diametrul mai mare de 26 mm în varianta
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martor constituie 76,4%.
În cazul tratării cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f, datorită producţiei mai mari,
calitatea fructelor de cireş a diminuat neînsemnat în comparaţie cu varianta martor. La tratarea cu
regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha, ponderea fructelor cu diametrul 22 – 26 mm
s-a majorat în comparaţie cu varianta martor şi a constituit 25,1%, iar a celor cu diametrul 26 – 30
mm şi mai mare de 30 mm a diminuat, constituind respectiv 30,8 şi 44,1%. Adică, ponderea
fructelor cu diametrul mai mare de 26 mm a constituit 74,9%, ori o diminuare în comparaţie cu
varianta martor cu 1,5%.
La tratarea cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f în doza 0,3 l/ha, ponderea fructelor cu
diametrul 22 – 26 mm s-a majorat în comparaţie cu variantele precedente şi a constituit 26,2%, iar a
celor cu diametrul 26 – 30 mm şi mai mare de 30 mm a diminuat neînsemnat, constituind respectiv
30,4 şi 43,4%. În cazul dat, fructele cu diametrul mai mare de 26 mm au constituit 73,8%, ori o
diminuare în comparaţie cu varianta martor cu 2,6%, iar cu varianta tratată cu regulatorul de
creştere Stimolante 66 f în doza 0,2 l/ha cu 1,1%.
Este foarte important ca cireşele să fie recoltate la momentul optim. Dacă cireşele se
recoltează prematur, se pierde cca 13-16% din recoltă, deoarece ele au dimensiuni insuficiente şi
masă redusă.
Datele investigaţiilor efectuate (tab. 6), ne demonstrează, că fermitatea pulpei cireşelor pe
variantele în studiu la data efectuării recoltării (27.06.2016) a constituit 315 – 332 g/mm2. Cea mai
mică fermitate a pulpei a fost înregistrată în varianta martor, fără tratare – 315 g/mm2.
La tratarea cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f, înregistrăm o majorare a fermităţii
pulpei. În cazul dat, indicele studiat a constituit 329 – 332 g/mm2, adică o majorare cu 14 – 17
g/mm2 în comparaţie cu varianta martor. Majorarea dozei tratării n-a influenţat semnificativ asupra
fermităţii pulpei.
Conţinutul în substanţe uscate solubile este o însuşire a soiului după care se poate stabili
momentul optim de recoltare. Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că cantitatea substanţelor
uscate solubile, la soiul Regina, pe variantele în studiu a constituit 14,5 – 15,0%.
Cea mai mică valoare a ponderii substanţelor uscate solubile s-a înregistrat în varianta martor,
fără tratare – 14,5%. În cazul tratării cu regulatorul de creştere Stimolante 66 f, înregistrăm o
majorare a indicelui în studiu până la 14,9 – 15,0%. Adică, la tratarea cu regulatorul de creştere
Stimolante 66 f ca preparat testat, cantitatea de substanţe uscate solubile în fructe sporeşte cu 0,4 0,5%, comparativ cu varianta martor.
Tabelul 6. Influenţa regulatorului de creştere Stimolante 66 f asupra fermităţii şi indicilor biochimici a
fructelor de cireş de soiul Regina
Variantele experienţei
Martor - fără tratare
Stimolante 66 f – 0,2 l/ha
Stimolante 66 f – 0,3 l/ha

Fermitatea,
g/mm2
315
329
332

Substanţe uscate
solubile,%
14,5
14,9
15,0

Aciditate
titrabilă,%
0,68
0,63
0,62

Vitamina C,
mg%
16,2
16,8
16,8

Concomitent, cu micşorarea cantităţii de substanţe uscate solubile în fructe se majorează
ponderea acizilor titrabili, înregistrând cea mai mare valoare în varianta martor - 0,68%.În cazul
variantelor tratate cu Stimolante 66 f, cantitatea de acizi titrabili în fructe a constituit 0,62 - 0,63%,
ori o micşorare cu 0,05 – 0,06% comparativ cu varianta martor.
Vitamina C, reprezintă o caracteristică principală pentru aprecierea calităţii fructelor de cireş.
Cea mai scăzută cantitate de vitamina C s-a înregistrat în varianta martor - 16,2 mg%. La tratarea cu
regulatorul de creştere Stimolante 66 f a sporit ponderea vitaminei C până la 16,8 mg%, ori sa
înregistrat o majorare cu 0,6 mg% comparativ cu varianta martor.
CONCLUZII
1. Regulatorul de creştere Stimolante 66 fa influienţat pozitiv asupra proceselor fiziologice
din plantă, sporind cantitatea fructelor în coroana pomilor, cantitatea producţiei şi menţinând
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calitatea în parametrii ceruţi de consumatori.
2. Regulatorul de creştere Stimolante 66 f poate fi inclus în sistemul tehnologic pentru
ameliorarea proceselor fiziologice din plantă, sporirea gradului de legare a ovarelor şi cantităţii de
fructe la pomii de cireş în doza 0,3 l/ha, aplicat de 2 ori prin stropire foliară. Prima tratare de
efectuat la începutul înfloritului, iar a II-a după căderea petalelor.
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Abstract. The elaboration and recommendation for production of training for cherry, sour
cherry and apricot and of its cultivation method, which contribute to the increase of fruit production
and economic efficienty of their production.
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INTRODUCERE
Concepţia şi programul dezvoltării pomiculturii prevede către anul 2020 de a mări ponderea
suprafeţilor culturilor sâmburoase ce ne permite în condiţiile noastre de a căpăta un bioproduct, care
este solicitat şi competitiv pe piaţa internă şi externă. Din aceste considerente direcţia strategică a
dezvoltării a speciilor sâmburoase în perspectivă constă în exploatarea eficientă a livezilor existente
cu potenţial de productivitate neepuizabil şi înlocuirea lor consecventă cu livezi de tip nou, cu
sortiment modern şi tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie pe rod şi productivitate
înaltă de fructe calitative.[ 1,2,3]
Scopul investigaţiilor a fost sporirea eficienţei economice de producţie a fructelor de cireş,
vişin şi cais prin argumentarea agrobiologică şi economică a unor noi sisteme de tăiere a pomilor,
care ar mări substanțial productivitatea muncii şi ar economisi cheltuielile financiare la îndeplinirea
acestui important procedeu.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru perfecționarea sistemei de tăiere a pomilor în experiența 1, în studiu au fost incluse 3
specii pomicole: cireş (soiul Valeri Cikalov), vişin (soiul Crişana) şi cais (soiul Kişiniovski Rannii),
iar în experiența 2 la specia de cais au fost luate în studiu 3 soiuri: Kişiniovski Rannii, Kostiujenski
şi Krasnoşcioki. Pe parcursul anilor de studiu în aceste două experenţe staţionare au fost studiate
următoarele variante de tăiere a pomilor :
Experienţe 1:
1. Tăierea pomilor comform recomandărilor în viguare. (martor)
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2. Finisarea centrului coroanei prin tăieri a părţii de sus a pomilor.
3. Finisarea centrului coroanei prin tăieri a părţii de jos a pomilor.
4. Limitarea înălţimii pomilor.
5. Limitarea înălţimii + a unei lăţimi dintr-o parte a pomilor.
6. Limitarea înălţimii + a lăţimii din ambele părţi a pomilor.
7. Limitarea lăţimii dintr-o parte a pomilor
8. Limitarea lăţimii din ambele părţi a pomilor.
Experienţa 2:
1. Rărirea ramurilor anuale + scurtarea la 1/3 (martor)
2. Rărirea ramurilor anuale + scurtarea la 1/2
3. Rărirea ramurilor anuale + scurtarea la 2/3
4. Rărirea ramurilor anuale fără scurtare
Experienţele au fost organizate în blocuri, fiecare variantă cuprinzând 3 repetiţii a câte 10
pomi de cireş, vişin şi cais.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Recolta de fructe reprezintă unul din indicele principal în aprecierea eficienței economice a
producerii fuctelor. Dacă analizăm valoarea acestora, se constată că cea mai mare recoltă indeferent
de variantele de tăiere (experiența 1) în toţi anii de studiu au fost la pomii de cireş. Astfel la soiul
Valeri Cicalov recolta a variat de la 40,7 кg/pom până la 64,4 кg/pom. În cadrul acestei specii cea
mai mare recoltă a fost obţinută în anul 2010, iar cae mai mică în anul 2006.
Recolte mai mici au fost obţinute la pomii de cais şi vişin. Dacă la pomii de cais din soiul
Кişinovsкi Rannii recolta în anii de studii a variat de la 19,7 кg/pom până la 36,7 кg/pom, apoi la
pomii de vişin din soiul Crişana acest indicator a variat de la 16,9 кg/pom până la 29,5 кg/pom. În
cadrul acestor specii cea mai mare recoltă s-a obţinut la pomii de cais şi vişin în anul 2010, iar cea
mai mică la pomii de cais în anul 2007 şi la pomii de vişin în anul 2008.
La specia de cireş recolta pomilor în variantul 2 in perioada anilor 2006-2010 variază de la
47,2 până la 64,4 kg/pom, în variantul 3 – de la 48,1 pana la 61,3 kg/pom, în variantul 4 - de la 47,5
până la 67,5 kg/pom, iar în variantul 7 - de la 47,8 până la 60,3 kg/pom. În celelante variante
studiate 1, 5, 6 și 8 recolta de pe un pom este cu mult mai mică în comparaţie cu variantele sus
menţionate.
La specia de vişin recolta pomilor în variantul 2 variază de la 19,3 până la 26,7 kg/pom, în
variantul 3 – de la 19,8 până la 21,7 kg/pom, în variantul 4 - de la 18,9 până la 29,5 kg/pom, în
variantul 7- de la 19,3 până la 23,9 kg/pom, iar la specia de cais acest indicător constitue pe
variantele de tăiere sus mentionate 23,8 - 35,4 kg/pom, 24,5 – 36,4 kg/pom, 24,1 – 35,7 kg/pom şi
23,9 – 36,7 kg/pom.
Cea mai mare recolta pe anii de studii la toate speciile s-a obţinut in anul 2010 când la pomii
de cireş din soiul Valeri Cicalov recolta a constituit in dependenţă de variantele de tăiere de la 51,3
până la 67,5 kg/pom, la pomii de vişin din soiul Crişana - da la 23,7 până la 27,3 kg/pom şi la pomii
de cais din soiul Кişiniovsкi Rannii - de la 32,5 până la 36,4 kg/pom. Totodată e necesar de
menţionat că cea mai mică recoltă s-a obţinut la pomii de cireş şi vişin in anul 2006 când recolta a
constituit 40,7 - 48,1 kg/pom și respectiv 16,9 – 21,7 kg/pom in dependenţă de variantele studiate,
iar la pomii de cais în anul 2007 când productivitatea pomilor a variat de la 19,7 până la 24,5
kg/pom.
Producţia medie calculată la o unitate de suprafaţă a constituit la pomii de cireş de la 15,2
până la 18,4 t/ha, la pomii de vişin de la 12,9 până la 14,9 t/ha, iar la pomii de cais de la 12,7 până
la 14,4 t/ha. Cea mai inaltă recoltă s-a obtinut la toate speciile luate în studiu în variantele 2, 3, 4 si
7.
La specia de cais (experenţa 2), recolta pomilor depinde în mare masură atât de soiurile
studiate, cât și de variantele de tăiere. S-a constatat că pe perioada anilor 2007 – 2010
productivitatea pomilor de cais din soiul Kişiniovski Rannii variază între 26,7 si 35,4 kg/pom, la
pomii din soiul Krasnoşcoki – între 23,4 şi 33,2 kg/pom, iar la pomii din soiul Kostiujenski – între
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16,4 si 27,7 кg/pom. Cea mai mare productivitate s-a obţinut în variantul 4 unde se efectuiază
numai raritul ramurilor anuale fără de a fi scurtate, care a variat la pomii din soiul Kişiniovski
Rannii 34,2 – 36,7 kg/pom, la pomii din soiul Krasnoşcoki 31,2 -33.2 kg/pom, iar la pomii din
soiul Kostiujenski 24,4 – 33,1 kg/pom. Aceasta roadă calculată la o unitate de suprafață în medie pe
anii de studii a constituit concomitent 17,2 t/ha, 15,7 t/ha si 13,5 t/ha.
În baza calculării eficienței economice s-a constatat că dintre speciile luate în studiu cel mai
mare beneficiu la o unitate de suprafaţă de plantaţii pomicole sa obţinut la specia de cireş care
variază în dependenţă de sistemele de tăiere studiate de la 37,8 mii lei până la 51,1 mii lei/ha, iar cel
mai mic beneficiu sa obţinut la specia de vişin care a constituit 21,1 – 28,9 mii lei/ha. La specia de
cais acest indicator variază în dependenţă de sistemele de tăiere luate în studiu de la 37,3 până la
45,1 mii lei/ha.
Rentabilitatea producţiei căpătate în funcţie de sistemele de tăiere studiate la specia de cireş în
mediu pe anii de studii variază de la 99,2 până la 136,2%, la specia de vişin 76 -102,1%, iar la
specia de cais 135,9 -159%. Acest indicator de bază a efecienţei economice la toate speciile s-a
evidenţiat în variantele 2, 3, 4, şi 7, în comparaţie cu martorul şi celelalte variante luate în studiu.
Evaluarea eficienţei economice a producerii fructelor de cais în funcţie de soi şi sistemele de
tăiere a pomilor (experenţa 2) confirmă, că toate soiurile luate în studiu din cadrul fiecăruia din cele
4 sisteme investigate, asigură o productivitate înaltă a pomilor. Productivitatea medie pe 4 ani de
studii a variat la pomii de cais din soiul Kişiniovski Rannii de la 13,9-17,2 t/ha, la pomii de cais din
soiul Kostiujenski 12,7-15,7 t/ha, iar la pomii de cais din soiul Krasnoşceoki 9,3-13,5 t/ha.
Sa constat că la toate soiurile luate în studiu cea mai mare productivitate s-a obţinut în
variantul 4 (rărirea ramurilor anuale fără scurtare). Acest indicator la soiul Kişiniovski Rannii este
mai mare cu 23%, la soiul Krasnoşceoki cu 16%, iar la soiul Kostiujenşki cu 36% în comparaţie cu
martorul.
Calculele confirmă, că în acest variant beneficiul net la un ha şi nivelul rentabilităţii este cu
mult mai mare în comparaţie cu variantele 1, 2 şi 3 care constituie la soiul Kişiniovski Rannii un
beneficiu de 57,8 mii lei/ha cu o rentabilitate de 157,7%, la soiul Krasnoşceoki – 51,0 mii/ha lei cu
o rentabilitate de 175,7%, iar la soiul Kostiujenski – 41 mii lei/ha cu o rentabilitate de 147,0%.
CONCLUZII
1. Productivitatea pomilor tăiaţi dupa ciclul de 5 ani care este elaborat în baza variantelor 2, 3,
4 si 7 din experiența 1 asgură la cireş 17,6-18,4 t/ha, la vişin 14,9-15,1 t/ha, iar la cais 14,2-14,4
t/ha. Pomii de cais tăiaţi dupa variantul 4 unde se răresc ramurile anuale fară a fi scurtate a asigurat
o productivitate la soiul Kişiniovski Rannii de 17,2 t/ha, la soiul Kraşnoscoki - 15,4 t/ha, iar la soiul
Kostiujenski- 13,5 t/ha.
2. Cel mai sporit venit și nivel de rentabilitate, în plantaţiile pe rod de cireş, vişin şi cais s-a
obţinut în variantele 2, 3, 4 şi 7 care a format o sistemă de tăiere a pomilor cu un cilclu de 5 ani.
Această sistemă asigură majorarea productivităţii pomului, a reduceri substanţiale a cheltuielilor de
muncă manuală la tăiere, sporeşte substanțial profitului (cireş- 53 mii lei/ha, vişin- 28 mii lei/ha şi
cais- 45 mii lei/ha) şi a nivelului rentabilităţii (cireş- 130%, vişin- 100% şi cais 150%).
3. La specia de cais se obţine recolte constante şi în variantul 4 ai experenței 2 unde pe fonul
tăierii pomilor dupa ciclu de 3 ani se aplică numai rărirea ramurilor anuale fară scurterea lor. Acest
procedeu asigură un beneficiu la ha de 41-57,8 mii lei cu un nivel de rentabilitate de 147,0 –
175,7%.
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CARACTERISTICILE SENZORIALE ALE SOIURILOR DE ALUN CERKESKII 1, CERKESKII
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Abstract. The evaluation of the fruit and sensorial characteristics of three Moldovan hazelnut
cultivars: Adîgheiskii; Cerkeskii 1 and Cerkeskii 2. Those cultivars were compared to Tonda
Giffoni’s fruits, cultivar well – known to its very good industrial characteristics. This article
includes methods, where the methodology used in the evaluations is described; results where the
processed data of the evaluations are illustrated; and conclusion, where the results are summarized
as a whole.
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INTRODUCERE
Agricultura Republicii Moldova a ajuns la o noua etapă de dezvoltare, dependența de piețele
externe lăsându-și profund amprenta pe dezvoltarea acesteia. Astfel, situația atestată la moment
indică o valorificare mai mare a terenurilor agricole comparativ cu anii 2005-2010, un indice sporit
al consolidării și prelucrarea multor terenuri aflate în rezervele primăriilor. În ultimul deceniu,
cultivarea alunului devine o activitate foarte atractivă (Limongelli F. 2002.). Perioada de fructificare
a plantelor ce prezintă rentabilitate economica ajunge la 30-40 de ani, recolte stabile, tehnologia
relativ simplă și cel mai important posibilitatea de mecanizare integrală a proceselor de întreținere și
recoltare fac un decalaj enorm între alun și restul culturilor (Preziosi P. 1979). Totodată, utilizarea
alunului și a produselor obținute în urma procesării acestuia este în continua creștere (Alasalvar,
et.al. 2003) fiind utilizat cu succes până și la prevenirea și combaterea cancerului (Hoffman et al.,
1998). Conform estimărilor FAO alunul este cea de a patra cea mai importanta cultură nuciferă,
cedând pozițiilor nucilor căju, migdalului și nucului grecesc (Boone, R. B.,. 1998). Alunul are un
rol primordial în nutriție deoarece acesta conține acizi grași monostructurați (se absorb integral și nu
provoacă depunere de grăsimi), vitamine (preponderent vitamina E) minerale (Selenium), amino
acizi esențiali, acid cofeic (antioxidant) și alte componente (Alasalvar et al., 2003; Babuc V., 2012).
Ținem să menționăm că cultura alunului are deja o istorie în Republica Moldova. Ca cultură
acesta Este originar din Asia Mică și Bazinul Mării Negre, însă s-a extins ca cultură industrială în
Turcia, Grecia, Italia, Spania, Franţa etc. În ţara noastră a fost introdus în cultură în anii 70, fiind
plantate cca 150 ha, cea mai mare plantație fiind înființată în O.S. Baius – 100 ha. Plantații mai
mici, de cca 2 – 7 ha au fost plantate practic în fiecare ocol silvic din țară. La momentul plantării
fost aduse cca 20 de soiuri cultivate în fosta U.R.S.S. cu scopul de cercetare și răspândire în tara
noastră (Țurcanu I., Borozan E., 2002).
În Uniunea Europeană lider în producerea de alune este Italia. Suprafețele cultivate depășesc
70 000 ha, aici accentul fiind pus pe dezvoltarea intensivă și omogenă a plantațiilor industriale. Cele
mai dezvoltate regiuni sunt Campania, Latzia, Piemont și Sicilia. Tot aici întâlnim cea mai
dezvoltată știință și cele mai ample studii la nivel de cultură. Doar în ultimii 10 ani Italia a reușit să
obțină 8 soiuri noi, 4 dintre ele fiind testate deja în producere (Cristofori V., Bizzarri S., Silvestri C.,
De Salvador F.R., 2014).
Odată cu evoluția tehnologiilor de procesare se atestă o reducere a soiurilor cu care se
înființează plantațiile industriale, folosite transcontinental pentru a facilita procesarea acestora la
diferiți procesatori (Cristofori V. 2014).
În scopul înființării plantațiilor comerciale de alun, care să corespundă solicitării
consumatorilor industriali am decis să cercetăm calitatea fructelor la cele mai răspândite soiuri în
plantațiile din centrul și sudul Republicii Moldova.
MATERIAL ŞI METODĂ
Experiențele de câmp au fost amplasate în localitățile Năvîrneț (Fălești), Grigorievca
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(Căușeni), Olănești (Ștefan Vodă) și Baiuș (Leova). Din punct de vedere geografic şi ecologic, acest
amplasament este potrivit pentru cultura alunului. Au fost studiate, sub aspectul morphologic și
senzorial, soiurile de alun omologate în Republica Moldova Adâgheiskii și Cerkevskii 2 precum și
soiurile Cerkevskii 1 și Tonda di Giffoni răspândit pe larg în ţările Comunităţii Europene. Soiul
Tonda di Giffoni a servit ca martor, deoarece a fost identificat că cel mai pretabil soi pentru
industrie (Farinelli D., 2009).
În perioada august septembrie 2017 din livezile existente de alun, și anume din localitățile
Năvîrneț (Fălești), Grigorievca (Căușeni), Olănești (Ștefan Vodă) și Baiuș (Leova) au fost preluate
câte 5 kg de alune, soiurile Adâgheiskii, Cerkevskii 1 și Cerkevskii 2.
Pentru probele selectate au fost evaluate fructele şi caracteristicile senzoriale, comparate cu
fructele de Tonda Giffoni, un soi bine - cunoscut pentru caracteristicile sale industriale foarte bune
(Valentini N.,.2013). S-a studiat lungimea, lățimea, masa și grosimea coajei fructelor de alun,
lățimea lungimea, grosimea, masa, gustul, aroma miezului de alun după cum urmează:
Caracteristicile fructului evaluat s-au bazat pe „Descriptorii alunelor de pădure (FAO)“, capitolele
6.6.9; 6.6.10; 6.6.11; 6.6.22; 6.6.23; 6.6.26; 6.6.27; 6.6.28; 6.6.29; 6.6.30; 6.6.31; 6.6.35, folosind 3
probe a 25 de nuci pe fiecare soiuri, după cum urmează:













6.6.9 Lungimea nucii [mm], media a cel puţin 25 de nuci, măsurată de la punctele cele mai
îndepărtate de-a lungul axei principale a seminţei.
6.6.10 Lăţimea nucii [mm], media a cel puţin 25 de nuci, măsurată din punctul cel mai larg
perpendicular axei principale a seminţei.
6.6.11 Grosimea nucii [mm], media a cel puţin 25 de nuci, măsurată în cea mai lată parte
perpendicular suturii.
6.6.22 Producţia goală [%] Mărimea probei 100 de nuci (n nuci goale/n probă x 100).
6.6.23 Nuclee duble (gemene) [%]Mărimea probei 100 de nuci (n nuci duble/n probă x 100).
6.6.26 1 00 – Greutatea nucii [g].
6.6.27 1 00- Greutatea miezului [g] Media nucleelor de nucă uscate şi sănătoase.
6.6.28 Greutatea miezului/greutatea nucii x 100 [%].
6.6.29 Lungimea miezului [mm] media a cel puţin 25 de nuclee, măsurată de la punctele cele mai
îndepărtate de-a lungul axei principale a seminţei.
6.6.30 Lăţimea miezului [mm] media a cel puţin 25 de nuclee, măsurată din punctul cel mai extins
perpendicular axei principale a seminţei.
6.6.31 Grosimea miezului [mm] media a cel puţin 25 de nuclee, măsurată în cea mai lată parte
perpendicular suturii cotiledonului.
6.6.35 Blanşarea miezului (Uşurinţa îndepărtării pojghiţei) După Thompson şi alţii (1978), folosind
115ºC timp de 20 minute, utilizând un prăjitor de alune (Brovid R1/900-OB-V).

Proba 1: nuci prăjite de Tonda di Giffoni

Proba 2: nuci prăjite de Cherkesskii 1

Proba 3: Nuci prăjite de Adîgheiskii
Proba 4: nuci prăjite de Cerkeskii 2
Figura 1. Probele de alune
Au fost, de asemenea, evaluate următoarele caracteristici ale fructului:
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Indexul Rotund (x + y)/2z, unde x şi y sunt lăţimea şi grosimea, respectiv, şi z lungimea, măsurată la
50 de clase de diametru pentru nuci şi miez;

Numărul miezurilor cu un diametru maxim între trei (> 11mm, între 12 şi 14 mm,> 15 mm)
sau a şasea clasă de lăţime (<11 mm,> 11 mm,> 12 mm,> 13 mm,> 14 mm,> 15 mm) în ceea ce
priveşte întregul eşantion măsurat (% / total) pentru a evalua uniformitatea miezului.
Probele de alune au fost prăjite la 120°C timp de 20 min., folosind un prăjitor de alune
(Brovid R1/900-OB-V). Caracteristicile alunelor prăjite au fost descrise şi evaluate de un grup
alcătuit din 8 degustători. Pentru evaluarea senzorială alunele au fost servite participanţilor în
diferite pahare de plastic codate şi evaluate folosind metoda profilului de gust.
Pentru evaluarea senzorială, alunele au fost mai întâi zdrobite cu un spărgător de nuci, apoi
decojite, aruncându-le pe cele fărâmate. Pentru evaluarea senzorială alunele au fost servite în
diferite pahare din plastic codificate şi evaluate folosind metoda profilului de gust, prin urmare,
participanţii nu au ştiut probele. Proba 1 a fost Tonda di Giffoni; Proba 2 a fost Cherkesskii 1;
Proba 3 a fost Adîgheiskii şi Proba 4 a fost Cherkesskii 2.
MATERIALE ŞI DISCUŢII
Evaluările degustătorilor au fost elaborate cu un program statistic pe baza medianei,
intervalului intercuartilic, abaterii standard, coeficientului de variaţie (%), intervalului de încredere
superior şi intervalului de încredere inferior pentru a obține o apreciere cât mai obiectivă.
Profilul senzorial al fiecărei probe de alune a fost apoi raportat într-o diagramă circulară cu
principalele caracteristici senzoriale, exprimate ca o medie, legată de gust, aromă şi punctajul final
(fig 2 şi fig. 3); acesta a fost obţinut prin acordarea unui punctaj fiecărei probe prin elaborarea
valorilor degustătorilor, unde fiecare senzaţie a avut o pondere diferită.
În măsura în care este vizată evaluarea senzorială a celor 3 probe, nici una nu a demonstrat
defecte cum ar fi cel rânced (fig. 2 şi fig. 3). Principalele observații au fost cele ce țin de astringenţa
şi amărăciune, mai mare la Adâgeyskiy şi mai scăzută la Cherkesskii 2. Cele trei probe s-au dovedit
a fi mai puţin aromate decât cea de Tonda Giffoni, care devine excelentă după punctajul final.
Atributul gustului amar nu a fost detectat în Tonda di Giffoni. Tonda di Giffoni a arătat cea mai
mare intensitate de aromă dulce de fructe şi gust rezidual de nucă.
Aromă

Gust

Migdale

Astringent

Uleioasă
Sărat
Arahide

Arsă

Amar

De fructe
Dulce
Pâine coaptă

Migdală
Caramelă

Figura 2. Profilul senzorial în funcţie de gust (din stânga) şi aromă (din dreapta)
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Analiza senzorială descriptivă a arătat că Adîgheiskii se caracterizează în principal prin
aroma asemănătoare pâinii coapte şi migdalelor, însă arată o intensitate mare de astringenţă şi
amărăciune, în legătură cu rata slabă de blanşare. Evaluarea finală senzorială este medie, influenţată
în principal de rata scăzută de blanşare.

Figura 3. Punctajul final al panoului de testare
Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cerkeskii 1 se caracterizează în principal prin aroma
asemănătoare pâinii coapte şi caramelei, prezentând, de asemenea, o senzaţie de migdale, cu o
intensitate mare de astringenţă şi amărăciune, deşi are o rată bună de blanşare (tab. 1). Evaluarea
finală senzorială este discretă (fig. 4).
Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cerkeskii 2 este caracterizat în principal de aromele
de arahide şi asemănătoare pâinii coapte, prezentând de asemenea, o senzaţie uleioasă cu o
intensitate medie de astringenţă şi amărăciune, cu o rată medie de blanşare (tab. 1). Evaluarea finală
senzorială este medie (fig. 4).
Tabelul 1. Caracteristicile nucii şi seminţei (miezului) şi blanşarea miezului
Soiul
Adîgheiskii
Cerkeskii 1
Cerkeskii 2
Tonda Giffoni

Greutatea
nucii
(G)

miezului
(G)

1,8 ± 0,02
1,8 ± 0,01
2,1 ± 0,02
2,4 ± 0,15

0,9 ± 0,01
0,8 ± 0,01
1,0 ± 0,02
1,1 ± 0,07

Producţie
goală (%)
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
2,7 ± 1,3
2,3 ± 0,7

Miez dublu
(%)
1,3 ± 1,3
1,3 ± 1,3
2,7 ± 2,7
0.0 ± 0.0

Greutatea miezului /
greutate nucii (%)
46,3 ± 0,4
46,5 ± 1,1
42,9 ± 2,0
45,2 ± 0,8

Blanşarea
miezului
Slabă
Bună
Destul de bună
Bună

Nucile celor trei specii de alun moldoveneşti, în medie, s-au dovedit a fi globulare, deoarece
indicele de rotunjire este de peste 0,9 (tab. 2). Cerkeskii 2 prezintă o nucă mai mare şi Cherkesskii 1
cele mai mici. Adîgheiskii are o nucă asemănătoare cu Tonda Giffoni după lăţime (tab. 2).
Seminţele celor trei alune moldoveneşti, în medie, s-au dovedit a fi mai mici decât cele de Tonda
Giffoni; Adîgheiskii şi Cerkeskii 1 au, în medie, mărimea seminţei aproximativ de 13 mm în lăţime,
care este cerută de industrie, în timp ce Cherkesskii 2 prezintă dimensiuni mari de seminţe de peste
16 mm (tab. 2).
Una dintre cele mai importante informaţii pentru a evalua utilizarea industrială a oricărei
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probe de alune de pădure este uniformitatea miezului. Miezul celor trei alune moldoveneşti au fost
clasificate în 6 clase, după lăţime, pentru evaluarea uniformităţii; apoi în 3 clase principale de
diametru pentru a înţelege mai bine utilizarea industrială care necesită un miez cu dimensiunile
cuprinse între 12 şi 14 mm, cel mai potrivit pentru a face praline. Aluna Tonda Giffoni prezintă 2%
din miez, cu o lăţime mai mare de 11 mm; 22% mai mare de 12 mm; 21% mai mare de 13 mm;
28% mai mare de 14 mm şi 27% mai mare de 15 mm; nici una mai mică de 11 mm (fig. 4).
Tabelul 2. Mărimea şi indexul de rotunjire al nucii şi seminţei (miezului)
Soiul

Adîgheiskii
Cerkeskii 1
Cerkeskii 2
Tonda Giffoni

Lăţimea
nucii
(mm)
18,2 ± 1,8
15,5 ± 0,1
22,4 ± 2,5
19,3 ± 0,1

Lungimea
nucii
(mm)
16,1 ± 0,2
13,9 ± 0,1
15,9 ± 0,1
19,3 ± 0,1

Grosimea
nucii
(mm)
14,6 ± 0,1
17,0 ± 0,1
14,4 ± 0,1
17,1 ± 0,1

Indexul de
rotunjire al
nucii*
1,0 ± 0,06
1,2
1,2± ±0,01
0,01
1,2
1,2± ±0,09
0,09
0,9
0,9± ±0,01
0,01

Lăţimea
seminţei
(mm)
12,8 ± 0,24
13,5 ± 0,14
16,0 ± 0,15
14,2 ± 0,13

Lungimea
seminţei
(mm)
12,4 ± 0,11
10,4 ± 0,10
11,8 ± 0,12
14,3 ± 0,11

Grosimea
seminţei
(mm)
10,7 ± 0,16
11,5 ± 0,11
10,6 ± 0,14
12,6 ± 0,11

Figura 4. Uniformitatea miezului exprimată ca un număr de nuclee pentru fiecare clasă de lăţime
în raport cu întregul eşantion (%), care se referă la şase clase.
Adîgheiskii şi Cerkeskii 1 prezintă, respectiv, 25,4% şi 26,7% din miez cu o dimensiune prea
mică mai puţin de 11 mm; şi 42% şi 45% din miez, cu o lăţime mai mică de 12 mm. Adîgheiskii are
21% din nuclee mai mari de 15 mm şi 6% mai mari de 14 mm, arătând că această probă nu este un
singur soi, ci un grup de genotipuri. Cerkeskii 2 prezintă o uniformitate ridicată a miezului, având
89,4% din miez, cu o dimensiune de peste 15 mm (fig. 4).
CONCLUZII
Această evaluare vizează caracteristicile gustului miezului şi fructului a trei alune
moldoveneşti, în comparaţie cu cele de Tonda Giffoni selectate ca standard. Testele senzoriale au
permis descrierea proprietăţilor senzoriale ale acestor soiuri, care au demonstrat că au proprietăţi
senzoriale bune cu mai puţină intensitate faţă de soiul standard.
Adîgheiskii a fost caracterizat în principal prin gustul asemănător pâinii coapte şi migdalei,
dar prezintă o intensitate mare de astringenţă şi amărăciune, în legătură cu o rată slabă de blanşare.
Are un procent ridicat de fructe, cu un diametru mai mic de 12 mm (67,2%) şi 25% din fructe sub o
dimensiune minimă de 11 mm; pe de altă parte, acesta a arătat un raport foarte bun miez/nucă
(peste 46%). În plus, Adîgheiskii are 21% din seminţe mai mari de 15 mm şi 6% mai mari de 14
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mm, arătând că această probă nu este un singur soi, ci un grup de genotipuri.
Cerkeskii 1 a fost caracterizat în principal prin arome asemănătoare pâinii coapte precum şi
de caramelă, indicând, de asemenea, o senzaţie de migdală, cu o intensitate mare de astringenţă şi
amărăciune, deşi are o rată destul de bună de blanşare. Mai mult decât atât, se caracterizează printrun procent ridicat de fructe, cu un diametru mai mic de 12 mm (72%) şi cu 27% din fructe sub o
dimensiune minimă de 11 mm; pe de altă parte, acesta a arătat un raport foarte bun miez/nucă
(46,5%).
Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cerkeskii 2 este caracterizat în principal de arome
de arahide şi asemănătoare pâinii coapte, indicând, de asemenea, o senzaţie uleioasă cu o intensitate
medie de astringenţă şi amărăciune, cu o rată medie de blanşare. Cerkeskii 2 prezintă o uniformitate
ridicată a miezului, având 89,4% din miez, cu o dimensiune de peste 15 mm.
Adîgheiskii şi Cerkeskii 1 obţin un raport foarte bun şi interesant între greutatea miezului
/greutatea nucii, peste 46% obţinut în livezi fără irigare, mai mare decât Tonda Giffoni (45%); în
timp ce Cerkeskii 2 prezintă cea mai mică valoare în jur de 43%.
BIBLIOGRAFIE
1. ALASALVAR, C., SHAHIDI, F., OHSHIMA, T., WANASUNDARA, U., YURTTAS,
H. C., LIYANAPATHIRANA, C. M., RODRIGUES, F. B. 2003. Turkish tombul hazelnut (Corylus
avellana L.). Lipid characteristics and oxidative stability. J. Agric. Food Chem. 51(13): 3797-3805
2. BABUC, V. 2012. Pomicultura. Chişinău: Tipografia Centrală. 662 p. ISBN 978-997553-067.
3. BOONE, R. B., NING, L., ZHENG, P. 1998. Bioprospecting for taxol in angiosperm
plant extracts-using high performance liquid chromatography thermospray mass spectrometry to
detect the anticancer agent and its related metabolites in filbert trees. Spectroscopy 13(6): 22-32
4. CRISTOFORI V., BIZZARRI S., SILVESTRI C., DE SALVADOR F.R., 2014. First
evaluations on vegetative and productive performance of many hazelnut cultivars in Latium region.
VIII-th International Congress on Hazelnut, 19th-21th March 2012 Temuco, Chile. Acta
Horticulturae, 1052: 91-97.
5. FARINELLI D., M. BOCO AND A. TOMBESI, 2009. Productive and Organoleptic
Evaluation of New Hazelnut Crosses. Horticulturae 845: 651-656
6. HOFFMAN, A., KHAN, W., WORAPONG, J., STROBEL, G., GRIFFIN, D.,
ARBOGAST, B., BAROFSKY, D.,
7. LIMONGELLI F., PICCIRILLO P., 2002. Selezione clonale della cultivar “Tonda di
Giffoni”. 2° Convegno Nazionale sul Nocciolo- Le Frontiere della Corilicoltura Italiana. Giffoni
Valle Piana (SA). Regione Campania, Atti n.24, 149-155.
8. PREZIOSI P., A. CARTECHINI, 1979. Indagine preliminare su alcune caratteristiche
merceologiche di alcuni presunti cloni della cultivar di nocciolo Tonda Romana. Convegno
Nazionale “Il miglioramento della coltura del Mandorlo e del Nocciolo. Aspetti genetici e tecnici”.
Messina e Siracusa 29 ottobre- 1 dicembre, 67-82.
9. ȚURCANU I.,BOROZAN E. Nucul, Migdalul șu Alunul. ACSA Chșinău 2002, 45p.
10.
VALENTINI N., ME G., 1999. Nuove selezioni di nocciolo per usi industriali.
Frutticoltura, 61 (11): 36-38.
11.
VALENTINI N., CORTE M., SONNATI C., PERALDO N., BOTTA R., 2013.
Valutazione di cultivar di nocciolo a destinazione industriale da affiancare alla Tonda Gentile
Trilobata in nuovi areali di coltura piemontesi. Ricerca applicata in agricoltura Supplemento al n. 80
di “Quaderni della Regione Piemonte Agricoltura”. Regione Piemonte: 37-44
103

CZU: 634.743:581.1
STUDIUL EFECTUAT CU PRIVIRE LA PROPRIETĂȚILE CARACTERISTICE CĂTINEI ALBE
CULTIVATE ÎN DIFERITE REGIUNI
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Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului de analiză și sinteză a literaturii
științifico-practice efectuat referitor la cultura сătinei albe și calitatea fructelor. Fructele de cătină
albă sunt foarte preţioase, datorită substanţelor nutritive acumulate, inclusiv vitaminele, care au
proprietăţi fitoterapeutice importante și prezintă interes, atât pentru producători, cât și pentru
consumatori. Cantitatea de substanţe nutritive acumulate în fructele de cătină albă depinde de mai
mulți factori, inclusiv de particularitățile soilui, locul amplasării, condițiile pedoclimatice, etc.
Conform rezultatelor obținute în condițiile Republicii Moldova (IP IȘPHTA) substanțele nutritive sau acumulat în următoarele cantități: zaharuri - 3,45% - 5,01 %, substanţe tanante şi colorante 54,04 mg% – 68,59 mg%, vitamina C - 88,64 mg% - 110,58 mg%, aciditatea - 1,88 % - 3,30 %. Pe
când în condițiile părții europene a Rusiei - substanțele nutritive s-au acumulat în următoarele
cantități: zaharuri - 4,4% - 5,7 %, substanţe tanante şi colorante - 48 mg% - 55 mg%, vitamina C 30 mg% - 70 mg%, aciditatea - 2,0 - 3,5 %.
Cuvinte cheie: soiuri, fructe, cătina albă, substanțe nutritive, Republica Moldova, alte
regiumi.
INTRODUCERE
Cătina albă este o cultură cu o mare plasticitate ecologică, crescând în zone uscate de podiş,
precum şi în zone submontane și montane. Suportă atât temperaturi joase de până la -35 C, -40 C
cât și ridicate de peste +45 C. Cătina cere foarte multă lumină şi produce fructe foarte mari în
zonele expuse direct la soare, dar nu suportă umbrire, plantele tinere pier sau se degarnisesc.
Este rezistentă la cele mai cumplite secete din zona temperată şi până la excesul temporar de apă.
Cătina albă creşte pe soluri, pe care alte specii pomicole nu ar fi reuşit ( Chira, L.,2000).
Fructele de cătină albă sunt bogate în flavonoizi – până la 20 mg%, leucoantociane, catehine,
tanine – derivaţi ai acidului galic, cumarine şi microelemente. Din grupul vitaminelor mai fac parte
vitamina (B1), tocoferolul (E) şi acidul folic. Suma carotenoidelor în ulei constituie cca 240mg%.
Conţinutul α, β şi γ – tocoferolelor (vitamina E) ajunge la 330 mg%. În componenţa lui s-a mai
constatat prezenţa fosfolipidelor, betainei şi fitohinonilor. Iar conform conţinutului sterinelor uleiul
de cătină albă evident depăşeşte uleiurile din seminţele de bumbac, floarea soarelui, porumb şi
arahidă.
Frunzele, scoarţa, rădăcinile au o componenţă chimică mult mai săracă comparativ cu fructele
de cătină albă, totuşi se folosite ca materie primă în farmaceutică. În frunzele de cătină albă se
conţine vitamina C până la 560 mg%, iar caratinoizi – până la 29 mg%, adică mai mult decât în
fructe, însă, odată cu coacerea acestora, raportul se schimbă. Frunzele mai conţin peste 10 % de
substanţe tanante, de aceea sunt folosite pentru oblojeală contra reumatismului (Petrova V., 1987;
Donea V., 2003; Creţu L., Domaşenco L., 2005; Dubrovin I., 2006).
Datorită celor cca 150 de substanţe identificate până în prezent în cătina albă, printre care
aproape toată gama de vitamine, ulei foarte bogat în caroten, acizi organici, săruri minerale și multe
alte substanțe biologic active, această plantă miraculoasă şi-a găsit aplicare în industria
farmaceutică, alimentară, cosmetică, zootehnie, medicina veterinară etc. (Balan V., Sava P., Calalb
T. ş.a., 2017).
În fructele de cătină albă, pe lângă vitamine, se mai acumulează diferite cantităţi de: zaharuri
– 2,0-8,7%, acizi organici - 1,16-3,8%, substanţe tanante şi colorante - 0,21-0,29% şi 15
microelemente printe care: mangan, bor, sulf, aluminiu, siliciu, titan etc. În soiurile galbene şi
portocalii se acumulează cu mult mai puţine carotinoide, decât în soiurile de culoare portocalie
închisă şi roşii (Ermakov B.S., Faustov V.V. 1983).
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MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul de analiză și sinteză a rezultatelor științifice cu privire la cultura cătinii albe au fost
efectuate atât în baza literaturii științifico-practice prezentată de către cercetătorii din Republica
Moldova (IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare), cât și de peste
hotarele ei (partea europeană a Rusiei) referitor la proveniența, proprietățile, importanța acestei
specii cu calități prețioase și influența unor factori asupra cantității acumulate de substanțe nutritive
în fructe.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Cătina albă sau de râu în Federaţia Rusă, unde creşte pe suprafeţe enorme şi-a obținut numele
de „Ananas siberian” datorită sucului plăcut cu proprietăţi revigorante. Totodată, sunt multe soiuri
de cătină de origine rusească, precum: Ciuiscaia, Dar Katuni, Velican, Samorodoc, Oranjevaia etc.
În Ucraina şi România, cătina albă creşte în stare naturală.
Actualmente, se cunosc peste 70 de soiuri de cătină albă: Clara, Mara, Dora, Cora, Andros
(România), Altaiskaia, Avgustina, Cecek, Elizaveta, Gnom, Hegro, Leikora etc.
Colaboratorii Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiințe a Republicii Moldova au
obținut 2 soiuri autohtone: Elisa – arbust de 3-4m înălţime, cu fructele ovale, uşor-acrii, de culoare
galbenă, cu productivitatea de 9 t/ha şi cca 10 kg de la o plantă în condiții de irigare;
Regina – arbust de 5-6m înălţime, cu fructele ovale, de culoare oranj, gust acriu, cu
productivitatea de 108 t/ha şi 12 kg de la o plantă (Balan V., Sava P., Calalb T. ş.a., 2017).
Cătina albă se referă la grupul plantelor polivitaminice. Datorită conţinutului de acid ascorbic
(vitamina C) această plantă a depăşit multe culturi pomicole tradiţionale şi arbuşti fructiferi.
Valoarea medicinală a cătinii albe se datoreşte faptului că vitamina C se păstrează bine în tot
sortimentul de producţii obţinute, deoarece în fructe lipseşte fermentul ascorbinoxidaza.
Ca şi măceşul, cătina albă este specia pomicolă cu cel mai ridicat conţinut de vitamina C
(405-860 mg la 100g de fructe galbene şi 452-1332mg la 100g de suc din fructele portocalii).
În fructele coapte şi frunzele de cătină albă, în afară de vitamina C, se mai conţin vitaminele:
P, B1, B2; B6, B9, A, E şi F în diferite cantităţi (tab. 1).
Tabelul 1. Cantitatea de vitamine în fructele de cătina albă (după Ţaricova, anul 1987)

Cantitatea (mg%) în 100g fructe
54-316
75-100
0,016-0,085
0,030-0,056
0,79
0,9-10,9
8-18
0,9-1,5
până la 77%

Componentele
Vitamina C (acid ascorbinic)
Vitamina P (bioflavonoizi)
Vitamina B1 (tiamină)
Vitamina B2 (riboflavină)
Vtaminele B6, B9 (acid folic)
Provitamina A
Vitamina E (tocoferol)
Grupa vitaminelor K
Grupa vitaminelor F (în ulei)

Cătina albă este o cultură înalt efectivă în cazul aplicării unor tehnologii avansate de cultivare
la producerea fructelor.
Înființarea plantațiilor intensive de cătină albă, utilizarea soiurilor performante, rezistente la
boli, productive și cu fructe calitative permit obținerea unor recolte sporite. Soiurile studiate de
cătină albă acumulează în fructe diferite cantităţi de substanţe nutritive, care pun în valoare calităţile
soiului.
La acumularea substanţelor nutritive și căntițății lor în fructele de cătină albă, un rol
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important îl are soiul și influenţa condiţiilor climaterice din perioada de vegetaţie (tab.2).
Conform datelor incluse în tabelul 1 cantitatea de substanţe uscate care s-au acumulat
fructele de cătină albă a variat între 8,2 % la soiul Nivelina și 9,1 % la soiul Trofimovscaia.
Valoarea cantităţii acumulate de zaharuri în fructe a variat între 3,45% la Botanicescaia și
5,01% la soiul Nivelina, iar conform datelor din literatură valoarea stabilită a variat între 4,4- 5,7%
(Bukştînov A., Trofimov T., et all. 1978).
Aciditatea fructelor a variat între 1,88 % (Otradnaia) - 3,30 % (Nivelina), dar conform
datelor din literatură valorile date au variat între 2,0 - 3,5 % (Bukştînov A.D. , Trofimov T.T., et all.
1978). Acumularea substanţelor tanante şi colorante a variat între 54,04 % (Trofimovscaia) – 68,59
mg% (Otradnaiai) în comparaţie cu alte regiuni geografice a variat diferit între 48 - 55 mg%
(Bukştînov A.D. , Trofimov T.T., et all., 1978).
Cantitatea de vitamina C acumulată la soiurile studiate a variat între 88,64 mg%
(Botanicescaia) - 110,58 mg% (Trofimovscaia). În fructele soiurilor de cătină albă crescute în
părţile europene a Rusiei, cantitatea acumulată de vitamina C a variat între 30 -70 % (Bukştînov A.,
Trofimov T., et all. 1978).
Raportul dintre zahăr și acid, reprezintă coeficientul calculat la soiurile studiate care a
permis să stabilim calitatea fructelor de cătină albă. Rezultatele obţinute ne permit să apreciem că
cel mai bun soi și cu cel mai înalt coeficient zahăr/acid - 4,81 este soiul Otradnaia, iar cu calităţi
mediocre şi cel mai mic coeficient de 1,15 - soiul Botanicescaia.
Tabelul 2. Analiza biochomică a fructelor la unele soiuri de cătină albă (după Sava P., Gherasimova
L. et all., anul 2013, IP IȚȘPHTA)
6. Den
7. S
8. Zaharuri,%
Acidita Substanţe Vitamina Coefi
umirea
ubstan
C,
cient
9. s
10. m
11. z tea, % tanante,

ţe
uscate
,%
Nivelina
8,2
Botanicescaia 8,68
Podaroc
8,47
sadu
Trofimovscaia 9,10
Otradnaia
9,05
Limita
8,2variaţiiei
9,1
soiului

uma

ono

aharoza

5,01
3,45
4,17

3,20
2,46
3,74

1,76
3,00
0,41

4,99
4,45
3,455,01

4,99
4,45
2,464,99

0
0
0-3,0

colorante,
mg%

mg %

zahăr/aci
d

3,30
3,28
2,82

59,58
65,12
62,35

90,80
88,64
93,72

1,55
1,15
3,00

2,48
1,88
1,883,30

54,04
68,59
54, 0468,59

110,58
104,08
88,64110,58

3,66
4,81
1,154,81

Prezentarea grafică a diferenței dintre cantitățile de substanțe nutritive acumulate în fructele
de cătină albă în diferite zone geografice este prezentată în figura 1.
Conform datelor expuse în figura 1 este evident faptul că atât cantitatea minimă, cât și cea
maximă de zaharuri, la fel ca și aciditatea au atins valori mai înalte în partea europeană a Rusiei. Pe
când cantitatea substanțelor tanante și colorante la fel ca și cantitatea de vitamina C atât minimă, cât
și maximă s-a acumulat în cantițăți mai sporite în condițiile Republicii Moldova.
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Figura 1. Cantitatea minimă și maximă de substanțe nutritive acumulată în fructele de cătină
albă
CONCLUZII
Conform datelor din literatura științifico-practică сătina albă este o specie puţin prentenţioasă,
adaptabilă la diferite condiții climaterice, oricăror tipuri de sol, suportând temperaturi joase,
rezistând la secete cumplite din zonele temperate.
Fructele de cătină albă sunt foarte preţioase, datorită substanţelor nutritive acumulate, inclusiv
vitaminele, ele au proprietăţi fitoterapeutice importante și prezintă interes, atât pentru producători,
cât și pentru consumatori.
Cantitatea de substanţe nutritive acumulate în fructele de cătină albă depindede mai mulți
factori, inclusiv de particularitățile soiului, locul amplasării, condițiile pedoclimatice, etc.
Din experiențele efectuate în condițiile Republicii Moldova (IP IȘPHTA) substanțele nutritive
se acumulează în următoarele cantități: zaharuri - 3,45% - 5,01 %, substanţe tanante şi colorante 54,04 mg% – 68,59 mg%, vitamina C - 88,64 mg% - 110,58 mg%, aciditatea - 1,88 % - 3,30 %.
Conform datelor obținute în condițiile Rusiei substanțele nutritive se acumulează în
următoarele cantități: zaharuri - 4,4% - 5,7 %, substanţe tanante şi colorante - 48 mg% - 55 mg%,
vitamina C - 30 mg% - 70 mg%, aciditatea - 2,0 - 3,5 %.
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PERSPECTIVA CULTIVĂRII SOIURILOR "REGINA " ȘI " ELISA " DE
HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ion ROȘCA, Ecaterina ONICA, A. PALANCEAN, Vitalie MÎȚU
Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Abstract:The morphological and biochemical characteristics of the fruits of sea buckthorn
(Hippophae rhamnoides L.) varieties “Regina” and “Elisa” and prospects of these varieties in
agriculture and forestry in the Republic of Moldova are described in this article.
Keywords: Hippophae rhamnoides, varieties “Regina” and “Elisa” ,fruits
INTRODUCERE
Îmbogăţirea asortimentului de plante cultivate este una din direcţiile strategice ale economiei
naţionale. Introducerea, cercetarea şi cultivarea noilor specii, forme de plante preţioase contribuie la
rezolvarea Programului alimentar al Republicii Moldova.
Este cunoscut faptul că fructele, ca și legumele, alte produse vegetale și animaliere, joacă un
rol important în dezvoltarea normală a organismului uman. În acest scop propunem întrebuințarea și
implementarea unor soiri distinctive de cătină de râu (Hippophae rhamnoides L.) avantajul cărora
îl constituie precocitatea, productivitatea, conținutul bogat în vitamine și alte substanțe biologic
active, îndeosebi, lipsa spinilor și talia medie a plantelor, fapt ce ușurează considerabil recoltarea.[6,
9].
Toate organele plantei conțin substanțe biologic active, din care considerente se utilizează ca
plantă fructiferă, medicinală, meliferă, decorativă și pentru consolidarea solurilor degradate. În
prezent Hippophae rhamnoides L. se bucură de mare popularitate în republică. Florile și fructele,
datorită compușilor chimici specifici (glucide, acizi organici, flavonoizi, uleiuri, vitamine: C,A, B1,
B2, E, F, etc.), au o importanță mare în medicină și cosmetică. Se folosește sub formă de infuzie și
esență de fructe la tratarea bolilor gastrointestinale și de piele. [1,2,7,8,9].
MATERIAL ȘI METODE
Au fost cercetate particularităţile morfobiologice comparative ale cultivarurilor de cătină
pentru a fi evidenţiate exemplarele mai calitative, productive şi mai rezistente la factorii biotici şi
abiotici. În calitate de material biologic au fost utilizate plantele soiurilor "Regina" și "Elisa" de
Hippophae rhamnoides L. obținute în Grădina Botanică Națională (Institut) " Alexandru
Ciubotaru". Observaţiile fenologice s-au efectuat conform metodicii cunoscute [10]. Obiecte de
cercetare au servit câte 10 exemplare de fiecare varietate de cătină. Determinarea parametrilor
morfobiologici s-au efectuat la câte 100 probe (frunze, fructe, lujeri). Determinarea parametrilor
biochimici s-a efectuat conform metodicii [2,3,9].
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În condiții favorabile specia Hippophae rhamnoides L. reprezintă un arbore cu tulpină netedă
și dreaptă, bine pronunțată. Soiurile cătinii de râu "Regina" și "Elisa" sunt niște arbuști fără spini ce
ating înălțimea de până la 3-6 m.
Este cunoscut efectul curativ al fructelor proaspete și conservate, precum și al uleiului extras din
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fructe și semințe. Uleiul s-a dovedit a fi foarte eficace la tratarea arsurilor, opărelilor, degerărilor,
eczemei, leucemiei de piele și mucoasei, tuberculozei pielii. Infuzia obținută din lujerii Hippophae
rhamnoides L. ajută la întărirea rădăcinii părului. Rămășițele de la extragerea uleiului se pot folosi
la prepararea nutrețurilor combinate pentru animale. Frunzele care conțin până la 10 % substanțe
tanante sunt un produs prețios la tăbăcirea pieilor. Este un bun colorant natural pentru țesături.
Uleiul extras poate fi folosit ca condiment la prepararea conservelor din carne și pește.Maximul de
vitamina C este înregistrat la începutul maturizării, ulterior conținutul scade treptat, până la minim
după primele înghețuri. Biosinteza substanței este favorizată în anii cu precipitații puține și
temperaturi înalte. Sucul ca și alte preparate din fructe au caracter tonifiant și se folosesc în stări de
surmenaj fizic și intelectual, pentru refacerea după boală în maladii infecțioase, în cazuri de
intoxicații, inclusiv medicamentoase, alergii. Fructele de cătină de râu conțin și o înaltă cantitate de
vitamina E (3-18 mg %), superioară prin aceasta altor fructe [7,9].O particularitate biologică
specifică pentru cătina de râu (albă) este capacitatea de a forma muguri și lăstari adventivi pe
rădăcini. Datorită acestei însușiri cătina de râu, fiind cultivată în condiții favorabile de sol și
umiditate, se înmulțește ușor prin drajoni. Hippophae rhamnoides L.este o specie heliofilă.
Marcotează natural. Crește rapid. Nu este pretențioasă față de sol. Este rezistentă la ger, secetă și
vânturi. Se adaptează la soluri sărace și nisipoase de aceea este numită plantă pioner. Manifestă o
rezistență subtilă la salinitatea solului, se dezvoltă foarte bine în condiții periodic inundabile, în
preajma apelor curgătoare. Fixează, întărește solul, preîntâmpină alunecările de teren.
Deoarece planta are un conținut ridicat de substanțe biologic active, fructele de cătină pot fi
folosite atât în stare proaspătă, cât și prelucrată la obținerea unei game largi de produse cu înaltă
valoare terapeutic-curativă și îndeosebi profilactică.
În Grădina Botanică Națională (Institut) " Alexandru Ciubotaru" s-au obținut forme prețioase
de cătină fără spini, precoce, cu productivitate potențială mare, care pot servi ca surse pentru
înființarea unor plantații [5,6] Pentru a cultiva un hectar de cătină albă este necesar 900 plante
feminine și 100 plante masculine. Se cultivă la o distanță de 4 m între rânduri și 2,5 m între plante.
În republica noastră această cultură are mare perspectivă, dacă se plantează soiuri noi fără
spini "Regina" și "Elisa", potențial productive, precoce și mai bogate în vitamine și alte substanțe
biologic active . Aceste cultivaruri nu sunt pretențioase față de sol, nu cer îngrijire specială, sunt
rezistente la factorii biotici și abiotici. Fructifică la al 3-4-lea an de viață. Se dezvoltă normal pe
orice sol, dar cu preferință în preajma apelor curgătoare sau pe terenuri cu irigare prin picurare.
Fructele constituie produsul principal al culturii. Arbustul de vârsta 3-5 ani poate să producă 3-9 kg
de fructe. Se cultivă ca plantă medicinală, meliferă, precum și decorativă prin fructele portocaliigălbui pe fundalul frunzișului argintiu. Capacitatea de a drajona și de a se extinde o fac utilă la
fixarea pantelor instabile (ca specie pioneră ), inclusiv a nisipurilor și pentru recultivarea terenurilor
degradate.
Cătina albă (Hippophae rhamnoides L.) este una din puţinele specii arborescente, medicinale,
ornamentale, cultivate în R.Moldova, capabile să formeze nodozităţi pe rădăcini, bacteriile căroră
fixează azotul din atmosferă, asigurând planta cu rezerve necesare pentru dezvoltare. Sistemul
radicular este superficial. Caracteristici pentru cătina albă sunt lujerii anuali de culoare cenuşieargintie. Culoarea lujerilor le-o oferă mulţimea de perişori stelaţi şi solzi care îi acoperă abundent la
începutul creşterii. Mai târziu lujerii devin de culoare brună, iar scoarţa - neagră-cenușie. Mugurii
sunt mici, subglobuloşi, de culoare brună-arămie şi aşezaţi altern. Frunzele sunt liniare sau liniarlanceolate, lungimea laminei frunzei a atins 70-80mm, iar lăţimea- 5-7mm. Frunzele la vârf sunt
acute sau obtuze, pe margini întregi, scurt peţiolate şi pe dos cenuşii- argintii. Lungimea peţiolului
frunzei a variat 1,5-2 mm.
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Figura 1. Soiul de cătină "Elisa" în faza de coacere a fructelor

Figura 2. Soiul "Elisa", forma și
mărimea fructelor

Florile sunt dioice, apetale, mici. Florile masculine cu 2 sepale valvate şi 4 stamine formează
inflorescenţe globuloase de tipul raceme spiciforme de până la 8-10 cm lungime. Florile feminine
sunt cu receptacul bine dezvoltat prevăzut în vârf cu 2 sepale, grupate câte 2-5 împreună la
subsuoara lujerilor. Pentru fructificare abundentă plantele feminine au nevoie de prezenţa
exemplarelor masculine, în raport de 9 la 1. Pentru a obţine roade bogate, polenizarea florilor
feminine la soiurile cercetate este necesar o perioadă de 4-5 zile însorite cu temperaturi medii de 1018 ° C. Fructele sunt drupe false de 6-9 mm, globuloase sau ovoide, cărnoase, astringente,
translucide, portocalii sau galbene, în dependenţă de varietatea cultivată. Fructele se formează
preponderent spre vârful ramurilor de 2 ani.
Observațiile fenologice efectuate minuţios la plantele soiului "Elisa" în decursul mai multor
ani, ne-a permis să constatăm talia medie a plantelor, înălţimea arbuştilor la vârsta de 10 ani a
constituit 3-5 m. Creşterea anuală la aceste plante a variat în medie între 10 şi 20 cm în funcţie de
condiţiile climatice. Plantele au coroană medie, compactă. Ramurile şi scoarţa sunt de culoare
cafenie. Lujerii de 2 ani cu fructe, practic, sunt fără spini. Frunzele liniar-lanceolate de culoare
verde închisă, pe partea dorsală cu nuanţă argintie au in medie 65-75 mm în lungime şi 5-7 mm în
lăţime. O particularitate distinctivă a acestui soi este forma, mărimea, culoarea și conținutul
biochimic al fructelor . Fructele galbene, ovale, puţin acrii au în medie 7–8 mm în lungime şi 6-7
mm în lăţime (fig.1,2). Lungimea pedunculului variază între 1 - 3 mm. Numărul de fructe pe 1 lujer
de 10 cm a constituit în medie 29-30 unităţi în funcţie de condiţiile climatice. Masa a 100 fructe
proaspete a constituit 19 g, dar masa a 100 semințe -4 g . Seminţele proaspăt extrase din fructe
constituie 9%, restul 91% este pulpa cărnoasă a fructului. La recoltarea manuală fructele se culeg
întregi, nu se strivesc şi nu se umectează. Coacerea fructelor începe la mijlocul lunii august.
Fructele se menţin pe ramuri până la primele îngheţuri. Conținutul vitaminei C (acidului ascorbic)
în fructe variază de la 93-95 mg %.
La soiurile "Elisa" și "Regina" conținutul de vitamina C a variat de la 93-99mg % la
sfârșitul lunii octombrie
Înălţimea plantelor la soiul "Regina" la vârsta de 12 ani a constituit 3-6 m. În funcţie de
condiţiile climatice creşterea medie anuală a constituit 20-25 cm. Plantele au coroană medie, ovală
şi compactă. Mugurii florali se formează pe lujerii din anul trecut aproape de vârful coroanei,
trăsătură specifică pentru majoritatea cultivarurilor de cătină albă. Creşterea intensivă a lujerilor la
plantele mature începe după sfârşitul înfloririi şi continuă până în august, iar la puieţi până la
sfârşitul toamnei. Frunzele liniar-lanceolate verzi pe partea superioară, iar pe partea dorsală de
nuanţă argintie au în medie 60-70 mm în lungime şi 6-7 mm în lăţime. Peţiolul frunzei a atins 1,5 2,5 mm în lungime. Numărul de spini pe un lujer de 10 cm a constituit 1 - 4 unităţi. Plantele soiului
"Regina" se disting de soiul "Elisa" după dimensiuni, formă, culoare și conținutul biochimic al
fructelor . Fructele ovale, de culoare oranj au în medie 7- 9 mm în lungime şi 6-8 mm în diametru
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(fig.3,4). Lungimea pedunculului a atins 3 - 4 mm, ceea ce permite ca la recoltarea manuală fructele
să fie întregi, să nu se strivească şi să nu se umecteze. Fructele mediu-acrii se maturizează în
august-septembrie. Numărul de fructe pe un lujer de 10 cm lungime a constituit 70-75 unităţi. Masa
medie a 100 fructe proaspete a constituit 22 g, iar maximal a atins 40 g. Seminţele proaspăt extrase
din fructe a constituit 10%,restul 90 % - învelişul cărnos al fructului .

Figura 3. Soiul "Regina", forma și dimensiunile fructelor

Figura 4. Soiul "Regina", în faza de
coacere a fructelor

Soiurile de cătină albă se înmulțesc ușor prin butași de tulpină și de rădăcină. Plantele
obținute din butași se plantează în teren bine afânat peste 3-5 ani. Plantele pot fi transplantate până
la vârsta de 8 ani de viață.[4,5].Reieșind din cele expuse mai sus, și dat fiind faptul că fructele,
semințele, frunzele și coaja cătinii de râu conțin multiple substanțe biologic active, totodată
cultivarurile lipsite de spini, fapt ce favorizează recoltarea tehnică și manuală, recomandăm cătina
de râu (Hippophae rhamnoides L.) pentru cultivare pe scară largă în republică și pentru amatori.
CONCLUZII
Studierea comparativă a particularităților creşterii şi dezvoltării plantelor soiurilor Regina
și Elisa de cătină albă în decursul anilor ne-a permis să evidenţiem caractere distinctive prețioase
dintre exemplare (talia plantei, numărul florilor și fructelor în inflorescență, numărul fructelor pe
un lujer de 10 cm lungime, mărimea, forma, culoarea, masa și conținutul fructelor).
2.
Îmbunătățirea asortimentului de arbuşti fructiferi cu soiuri şi forme noi este o sarcină
primordială pentru economia republicii şi ca rezultat al cercetărilor s-a constatat că soiurile de
cătină "Regina", și "Elisa" se disting prin maturizare timpurie a fructelor, productivitate înaltă,
conținutul bogat în substanțe biologic active a fructelor, talie medie, fapt ce ușurează considerabil
recoltarea.
3. Cultivarea varietăților de cătină albă este destul de avantajoasă şi rentabilă, nu cere
îngrijire specială și sunt rezistente la factorii biotici şi abiotici și se pot cultiva şi pe terenuri
degradate.
4. Precocitatea, productivitatea, fructificarea regulată, nepretențiozitatea față de condițiile de
creștere, valoarea excepțională a fructelor şi diapazonul larg de utilizare a fructelor accentuează
perspectiva implementării acestor varietăți în agricultura şi silvicultura R. Moldova.
1.

BIBLIOGRAFIE
1. BRAD I, BRAD L, RADU F. Cătina albă - o farmacie într-o plantă. București. Ed.
Tehnica. 2002, p. 6-34.
2. T.CALALB, E.ONICA. Content of some natural fruits compounds of chokeberry and seabuckthorn new forms.Journal of Botany, Chișinău, 2014, Vol.VI, nr.2(9),p.5-9
3. ONIGA I., BENEDEC D., HANGANU D. ş.a. Analiza Produselor Naturale Medicinale.
111

Cluj-Napoca: Univ. Med. Farm. ꞌIuliu Haţieganuꞌ, 2004. 68 p.
4. PALANCEAN A. Reproducerea speciilor lemnoase (Lucrare metodică). Chişinău, 2013.
75 p.
5. PALANCEAN A., Comanici I. Dendrologie (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru
împădurit şi spaţii verzi) Chişinău: ꞌTipogr. Centralăꞌ 2009. 520 p.
6. PALANCEAN A.,ONICA E. Perspectiva implementării unor forme de cătină de râu
(Hippophae rhamnoides L.) în agricultura şi silvicultura R.Moldova.-Buletinul AŞM. Seria ştiinţe
biologice, chimice şi agricole, vol.2(291), Chişinău.2003.p.165-167
7. ZHENGRUI-XIA , XU-DONG XU, ZETIAN. Chemical constituents from the fruits of
Hippophae rhamnoides. In:Natural Product Research. 2009. Vol. 23(15). p. 34-39.
8. БУКШТЫНОВ А.Д.и др. Облепиха. М.- Лесная промышленность.1978.-192 с.
9. ГАРАНОВИЧ И.М., ШПИТАЛЬНАЯ Т.В. Ролъ внутривидовой изменчивости и
особенности онтогенеза древесных растений при интродукции в Беларуси. Минск .-Право и
экономика.-2010.-249 с.
10. Методика фенонаблюдений в ботанических садах CCCP.М., 1972. V.113.c-3-8
CZU: 634.743:631.543
PARAMETRII ANSAMBLULUI VEGETATIV ALE CĂTINEI ALBE ÎN FUNCȚIE DE SOI,
DISTANȚĂ DE PLANTARE ȘI MODUL DE CONDUCERE AL POMILOR
Gheorghe CIMPOIEȘ, Sergiu POPA, Valeriu MANZIUC,
Ion RÎBINȚEV, Victor BORDUJA, Ion CVASOV
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. We studied the parameters of sea buckthorn varieties: Cora, Clara, Mara and Dora,
depending on planting distance and pruning methods.
Experimental data on tree height and dimension were obtained in the 2nd and 3rd years after
planting, according to variety, planting distance and pruning methods.
It has been established that, according to the studied indicators, the vigor of plant growth of
the Dora variety is lower compared to those of the Cora, Clara and Mara varieties. More favorable
conditions for growing trees in height during this period were created by the mixed pyramid
management where the highest values were recorded and the shape of the bush crown provided a
greater development of the crown diameter
Key words: sea buckthorn, variety, pruning method, planting distance, parameters of
population.
ÎNTRODUCERE
În Republica Moldova cătina albă este o specie care nu a avut o răspândire largă ca în cazul
țărilor asiatice s-au a unora din spațiul european [2,6]. Fructele de cătină albă, în comparație cu a
altor plante din regnul vegetal, sunt considerate ca cele mai bogate în vitamine [5,6].
Totuși având astfel de însușiri alimentare valoroase, ea nu a avut o răspândire largă în lume,
în primul rând, din cauza productivității mici a plantelor și a prezenții ghimpilor, care sunt un mare
impediment la recoltarea manuală.
În ultimii ani, odată cu selecționarea soiurilor înalt productive, inclusiv fără ghimpi, și a
mașinilor pentru recoltarea mecanizată a fructelor, pomicultorii atât de peste hotare, cât și
din țara noastră manifestă un interes excepțional față de cătina albă care devine una din cele mai
profitabile specii pomicole. Se înființează plantații comerciale pe suprafețe relativ mari. În
Republica Moldova prima plantație comercială pe o suprafață de 40 ha s-a înființat în anul 2014.
Mai apoi numărul plantațiilor și suprafețele acestei culturi a crescut fiind la începutul anului 2018 în
jur de 180 ha.
În unele țări există careva recomandări privind distanța de plantare, dar segmentul tehnologic
ce ține de conducerea și tăierea plantelor nu este elucidate detaliat. În majoritatea lucrărilor se
menționează că tăierile constau în eliminarea ramurilor rupte, bolnave și îndesite [4,7], iar plantele
se conduc sub formă de pom sau arbust. De aceea, prezintă interes studierea parametrilor
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ansamblului vegetativ ale pomilor pentru a stabili distanța de plantare și modul de conducere al
acestora.
MATERIAL ȘI METODĂ

Plantația experimentală a fost înființată în primăvara anului 2015 în SRL ”Monsterax”, din
raionul Dubăsari, care este situat în zona pomicolă de centru a Republicii Moldova.
Ca obiect de studiu servesc plantele de cătină albă din soiurile Mara, Cora, Clara și Dora,
selecționate la Centrul de excelență și producere a cătinii albe din Arad, România. Acestea au fost
plantate la distanța de 3,5 x 1,75 m. Ca polenizator servește soiul Andros.
Distanțele de plantare studiate sunt următoarele: 3,5x1,0; 3,5x1,5; 3,5x2,0 şi 3,5x2,5m.
Acestea sunt studiate pentru soiurile Mara şi Clara.
La plantele din soiul Cora, amplasate la distanța de 3,5 x 1,5 m, au fost studiate următoarele
sisteme de conducere a pomilor:
- tufă;
- pom cu înălțimea trunchiului de 45-50 cm, cu tăierea anuală a ramurilor cu fructe;
- vas ameliorat;
- piramidă mixtă (martor).
Experiența este organizată în blocuri, fiecare variantă cuprinzând trei repetiții a câte opt pomi.
Investigațiile științifice s-au efectuat după metodele aprobate în pomicultură. Înălțimea și diametrul
pomilor s-a determinat la trei pomi din fiecare variantă și repetiție.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Parametrii ansamblului vegetativ se consideră elemente foarte importante ale structurii
plantației, care în mod direct influențează productivitatea tehnologică a plantației [1]. Aceștia, la
rândul lor, trebuie să corespundă tendințelor naturale de creștere, să permită executarea rapidă a
lucrărilor de întreținere, în mod special, a efectuării tăierii și recoltării pomilor [3].
Înălțimea ansamblului vegetativ (tab. 1) de la nivelul solului, este unul din parametrii
principali care a fost influențat de factorii luați în studiu.
În primul rând menționăm, că în această perioada pomii au avut o creștere viguroasă, necesară
pentru sporirea în înălțime a ansamblul vegetativ. Odată cu vârsta, indiferent de facturii studiați,
înălțimea pomilor se mărește. De exemplu, dacă la pomii din soiul Mara, înălțimea pomilor a fost în
anul 2016 de 1,5 m, atunci valoarea acestui indice în anii 2017 s-a mărit și a constituit 2,2 m.
Soiul a influențat nesemnificativ înălțimea plantelor de cătină albă. Cea mai mare valoare a
acestui indice a fost înregistrat la pomii din soiurile Mara, Cora și Clara iar cea mai mică la cei din
soiul Dora. Astfel, dacă în anul trei după plantare (2017), înălțimea la pomii din soiul Cora a fost de
2,2 m, atunci valoarea acestui indice la cei din soiul Dora a constituit 1,4 m. Diferența este asigurată
statistic. Soiurile Mara, Cora și Clara nu se deosebesc după înălțimea pomilor. Dacă, de exemplu,
Înălțimea la pomii din soiul Mara în anul 2017 a fost de 2,1 m, atunci acest indice la pomii din
soiurile Clara a constituit în acest an 2,0 m. Diferența nu este asigurată statistic.
Tabelul 1. Parametrii ansamblului vegetativ la plantele de cătină albă în funcție de soi.
Distanţa de plantare 3,5x1,75 m
Soiul

Anii de cercetare
2016

Mara
Cora
Clara
Dora
Andros, (polenizator)
DL - 0,05

înălțimea
1,5
1,4
1,5
0,9
1,3
0,35

2017
diametrul
1,0
1,2
1,0
0,8
1,1
0,24

înălțimea
2,1
2,2
2,0
1,4
1,9
0,52

diametrul
1,3
1,7
1,4
1,2
1,5
0,38

Un alt parametru important al ansamblului vegetativ este lățimea lui. În urma analizei datelor
experimentale (tab. 1) putem constata, că diametrul ansamblului vegetativ depinde de soi. De
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exemplu, la soiurile Dora, Mara și Clara s-a înregistrat cel mai mic diametru al coronamentului,
acesta în anul 2017 a fost de respectiv 1,2, 1,3, și 1,4 m, iar cea mai mare valoare a acestui
indicator s-a înregistrat la pomii din soiul Cora cu 1,7 m.
Distanța de plantare nu a influențat semnificativ înălțimea pomilor de cătină albă în această
perioada de creștere (tab. 2). De exemplu, dacă la pomii din soiul Clara plantația la distanța de
3,5x1,0 m înălțimea pomilor în anul 2017 a fost de 1,9 m, atunci la cei plantați la distanța de
3,5x1,5 și 3,5x2,0 m valoarea indicatorului respectiv a fost aceiași.
Tabelul 2. Parametrii ansamblului vegetativ în funcție de distanța de plantare și de soi, m
Distanța de plantare, m

Anii de cercetare
2016

3,5x1,0
3,5x1,5
3,5x2,0
3,5x2,5
3,5x1,0
3,5x1,5
3,5x2,0
3,5x2,5

2017

înălțimea
diametrul
Soiul Mara
1,4
1,0
1,4
1,1
1,5
1,2
1,5
1,2
Soiul Clara
1,2
0,8
1,3
0,7
1,2
0,8
1,1
0,7

înălțimea

diametrul

1,8
1,8
1,8
1,7

1,5
1,4
1,5
1,5

1,9
1,9
1,9
2,0

1,4
1,3
1,4
1,4

În funcție de distanța de plantare, diametrul coronamentului în anul trei de vegetație (2017) la
fel nu a fost influențat semnificativ. Acesta a fost la pomii din soiul Mara în limitele de la 1,4 până
la 1,5 m, iar la soiul Clara de la 1,3 până la 1,4 m.
O influență semnificativă asupra înălțimii plantelor de cătină albă a avut-o modul de
conducere a pomilor. Cea mai mare valoare a acestui indice a fost stabilită la pomii conduși după
piramidă mixtă, iar cea mai mică la cei conduși după tufă. Astfel, dacă înălțimea pomilor conduși
după tufă a fost în anul trei după plantare de 1,7 m/pom, atunci aceasta la pomii conduși după
piramidă mixtă a constituit 2,1 m/pom (tab.3). Pomii conduși după vas ameliorat și cei fără o
anumită formă de coroană nu se deosebesc semnificativ după mărimea acestui indice și ocupă o
poziție intermediară între cei conduși după tufă și piramidă mixtă.
Diametrul coronamentului la fel a prezentat valori diferite în funcție de forma de coroana.
Contrar opus înălțimii pomilor cele mai mici valori s-au obținut la formele de coroana ce au o
înălțime mai mare. Astfel, diametrul coronamentului la pomii conduși după piramida mixta a
constituit 1,6 m, iar la cei conduși după tufa 1,9 m.
Tabelul 3. Parametrii ansamblului vegetativ în funcție de modul de conducere a plantelor, m.
distanța de plantare 3,5x1,5 m, soiul Cora,
Modul de conducere

Anii de cercetare
2016

Tufă
Pom cu înălțimea trunchiului de 45-50
cm, cu tăierea anuală a ramurilor cu
fructe;
Vas ameliorat
Piramida mixtă (martor)
DL - 0,05

2017

înălțimea
1,2

diametrul
1,5

înălțimea
1,7

diametrul
1,9

1,5

0,9

1,9

1,7

1,4

1,1

1,8

1,8

1,6

0,7

2,1

1,6

0,32

0,46

0,25

0,28

Tot aici menționam ca la forma de coroana vas ameliorat diametrul este mai mare comparativ
cu pomii ce au fost conduși fără o anumită formă de coroană. De exemplu, dacă diametrul
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coronamentului la pomii cu înălțimea trunchiului de 45-50 cm, cu tăierea anuală a ramurilor cu
fructe a constituit 1,7 m, atunci la cei conduși după vas valoarea indicatorului a fost de 1,8 m.
CONCLUZII
1. Creșterea pomilor în primii trei ani după plantare este determinată în mare măsură de
particularitățile biologice ale soiului. Atât înălțimea pomilor, cât și diametrul coronamentului au
avut cele mai mari valori la pomii din soiul Cora, iar cele mai mici la cei din soiul Dora. Soiurile
Mara și Clara au ocupat o poziție intermediară după valorile indicelor respectivi între soiurile Cora
și Dora.
2. Modul de conducere al pomilor a influențat semnificativ creșterea lor în primii trei ani
după plantare. Condiții mai favorabile de creștere a pomilor în înălțime, în această perioadă, s-au
creat prin conducerea lor după piramida mixtă unde au fost înregistrate cele mai mari valori, iar
forma de coroană tufa a asigurat o dezvoltare mai mare a diametrului coronamentului.
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CARACTERISTICILE FITOMETRICE ALE CĂTINEI ALBE ÎN FUNCȚIE DE SOI
Ion CVASOV, Sergiu POPA, Rîbințev ION, Victor BORDUJA
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. Were studied the parameters of the vegetative ensemble and was determinated the
foliar surface of sea buckthorn varieties: Roori, Mr. Sandu, AGA, AGG, C6, Piteşti-2 and Brăteni.
Experimental data were obtained depending on the variety, about crown parameters and foliar
surfaces in the 2nd and 3rd years after planting.
It has been established that, according to the studied indicators, the vigor of growth of the
Brăteni variety is lower, compared to those of the C6, Roori, AGA, AGG and Pitești-2 varieties.
Key words: buckthorn, variety, crown parameters, growth force, foliar surface, diameter of
the crown.
ÎNTRODUCERE
Cătina (Hippophae rhamnoides L.) se găsește în flora spontană atât în Europa cât și în Asia.
Se cunosc 15 subspecii, care diferă între ele prin tipul de habitat, caracteristicile morfologice ale
plantei (densitatea spinilor) și prin caracteristicile fructelor. Dintre cele mai importante se cunosc

115

subspeciile rhamnoides, fluviatilis, carpatica, mongolica, sinensis, turcestanica. În Europa de Vest
este răspândită subspecia Hippophae rhamnoides, din care s-au obținut majoritatea soiurilor
cultivate în Europa. Țara cu cea mai mare suprafață cultivată cu cătină este China, dar se cultivă pe
suprafețe însemnate și în Rusia, India, Țările Baltice și în Germania.
În Republica Moldova cătina albă este o specie care nu a avut o răspândire largă ca în cazul
țărilor asiatice s-au a unora din spațiul european [1]. Fructele de cătină albă, în comparație cu a altor
plante din regnul vegetal, sunt considerate ca cele mai bogate în vitamine [4].
Totuși având astfel de însușiri alimentare valoroase, ea nu a avut o răspândire largă în lume,
în primul rând, din cauza productivității mici a plantelor și a prezenții ghimpilor, care sunt un mare
impediment la recoltarea manuală. Primele soiuri au apărut pe piață în anii 1950-1960, având fructe
de dimensiuni mari, cu un conținut ridicat de zahăr și ulei, dar mai scăzut de vitamina C. În aceeași
perioadă, în Germania s-au efectuat multe lucrări de ameliorare. Acum, în toată Europa sunt
cunoscute și răspândite soiuri cu fructe mari, bogate în vitamina C și carotenemii cu producții
ridicate.
În ultimii ani, odată cu selecționarea soiurilor înalt productive, inclusiv fără ghimpi, și a
mașinilor pentru recoltarea mecanizată a fructelor, pomicultorii atât de peste hotare, cât și
din țara noastră manifestă un interes excepțional față de cătina albă care devine una din cele mai
profitabile specii pomicole. Se înființează plantații comerciale pe suprafețe relativ mari. În
Republica Moldova prima plantație comercială pe o suprafață de 40 ha s-a înființat în anul 2014.
Mai apoi numărul plantațiilor și suprafețele acestei culturi a crescut fiind la începutul anului 2018 în
jur de 180 ha.
În unele țări există careva recomandări privind distanța de plantare, dar segmentul tehnologic
ce ține de conducerea și tăierea plantelor nu este elucidate detaliat. În majoritatea lucrărilor se
menționează că tăierile constau în eliminarea ramurilor rupte, bolnave și îndesite [3,5,6], iar
plantele se conduc sub formă de pom sau arbust. De aceea, prezintă interes studierea parametrilor
ansamblului vegetativ ale pomilor pentru a stabili distanța de plantare și modul de conducere al
acestora.
MATERIAL ȘI METODĂ
Plantația experimentală a fost înființată în primăvara anului 2015 în SRL ”Monsterax”, din
raionul Dubăsari, care este situat în zona pomicolă de centru a Republicii Moldova.
Ca obiect de studiu servesc pomii de cătină albă din soiurile Roori, Mr. Sandu, AGA, AGG,
C6, Piteşti-2 și Brăteni, selecționate la Centrul de excelență și producere a cătinii albe din Arad,
România. Acestea au fost plantate la distanța de 3,5 x 1,75 m. Ca polenizator servește soiul Andros
de origine română, care este amplasat la periferia plantației experimentale la distanță de 3,5x3,8 m.
Experiența este organizată în blocuri, fiecare variantă cuprinzând trei repetiții a câte opt pomi.
Investigațiile științifice s-au efectuat după metodele aprobate în pomicultură. Înălțimea pomilor și
diametrul coronamentului s-a determinat la trei pomi din fiecare variantă și repetiție.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Parametrii ansamblului vegetativ se consideră elemente foarte importante ale structurii
plantației, care în mod direct influențează productivitatea tehnologică a plantației. Aceștia, la rândul
lor, trebuie să corespundă tendințelor naturale de creștere, să permită executarea rapidă a lucrărilor
de întreținere, în mod special, a efectuării tăierii și recoltării pomilor [2].
Înălțimea ansamblului vegetativ (tab. 1) de la nivelul solului, este unul din parametrii
principali care a fost influențat de factorii luați în studiu.
În primul rând menționăm, că indiferent de factorii luați în studiu pe parcursul perioadei de
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cercetare, la nivel de soi, pomii au înregistrat o creștere sporită în înălțime a ansamblul vegetativ.
Odată cu vârsta, înălțimea pomilor de cătină albă se mărește. De exemplu, dacă la pomii din soiul
Roori înălțimea pomilor a fost în anul 2016 de 1,1 m, atunci valoarea acestui indice în anii 2017 s-a
mărit și a constituit 1,7 m.
Tabelul 1. Parametrii ansamblului vegetativ la plantele de cătină albă în funcție de soi.
Distanţa de plantare 3,5x1,75 m
Anii de cercetare
Soiul

2016

2017

înălțimea

diametrul

înălțimea

diametrul

Roori

1,1

0,8

1,7

1,4

Mr. Sandu

1,1

1,0

1,6

1,1

AGA

1,0

1,0

1,7

1,4

AGG

1,2

1,0

1,5

1,4

C6

1,2

1,0

1,7

1,5

Piteşti-2

1,2

0,8

1,7

1,3

Brăteni

1,0

0,9

1,5

1,0

Media

1,1

1,0

1,7

1,3

Analizând datele experimentale obținute (tab.1), constatăm că soiul a influențat
nesemnificativ înălțimea plantelor de cătină albă. Soiurile studiate nu se deosebesc după înălțimea
pomilor. Dacă, de exemplu, înălțimea la pomii din soiul Roori în anul 2017 a fost de 1,7 m, atunci
acest indice la pomii din soiurile Brăteni a constituit în acest an 1,5 m. Diferența nu este asigurată
statistic. Cu toate acestea, cele mai mari valori a acestui indice s-a înregistrat la pomii din soiurile
Roori, AGA, C6 și Piteşti-2, iar cea mai mică valoare la pomii din soiul AGG și Brăteni.
Un alt parametru important al ansamblului vegetativ este diametrul coronamentului. Datele
experimentale obținute (tab. 1) ne arată că diametrul ansamblului vegetativ depinde de soi și
indiferent de factorii studiați, crește odată cu vârsta pomilor. În anul 2017, cel mai mic diametru al
coronamentului s-a înregistrat la soiurile Brăteni și Ms. Sandu, acesta a fost de respectiv 1,0 și 1,1
m, iar cea mai mare valoare a acestui indicator s-a înregistrat la pomii din soiul C6 cu 1,5 m.
Soiurile Roori, AGA, AGG și Pitești-2 în anul trei de vegetație ocupă o poziție intermediară, între
soiurile C6 și Brăteni, în limitele de la 1,3 până la 1,4 m.
Suprafaţa foliară este una din caracteristicile de bază ale plantaţiilor pomicole, de valoarea
căreia depinde potenţialul productiv al acestora şi trebuie de menţinut într-o stare fiziologică activă
cât mai mulţi ani.
Pentru determinarea suprafeţei foliare a plantelor de cătină albă în funcţie de soi s-au efectuat
colectări repetate a probelor, măsurări şi determinări în câmp şi laborator. A fost utilizată metoda de
calcul prin cântărire combinată cu programa de calcul Image Measurement.
Datele experimentale obţinute (tab. 2) ne demonstrează că suprafața foliară a pomilor de
cătină albă depinde de soi și indiferent de factorii studiați, crește semnificativ odată cu vârsta
pomilor. De exemplu, dacă la pomii din soiul Ms. Sandu suprafața foliară totală în anul 2016 a fost
de 2,0 m2/plantă, atunci valoarea acestui indice în anul 2017 s-a mărit semnificativ și a constituit
7,18 m2/plantă, practic de 3 ori mai mult. În anul 2017, suprafaţa foliară totală a plantelor de cătină
albă s-a dezvoltat diferit în funcţie de soi. La plantele din soiul AGA s-a înregistrat cea mai mică
suprafaţă foliară și a constituit 3,79 m2/plantă, iar cea mai mare valoare a acestui indicator s-a
înregistrat la pomii din soiurile Roori și C6, acestea au fost de 8,60 și respectiv 8,39 m2/plantă.
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Tabelul 2. Suprafaţa foliară calculată la o plantă în funcţie de soi, m2/plantă.
Distanţa de plantare 3,5x1,75 m
Anii de cercetare
2016
Soiul

Suprafaţa foliară calculată
pe ramurile:
normale

anticipate

Roori

1,2

1,1

Mr.Sandu

1,4

AGA

2017
Suprafaţa
foliară totală

Suprafaţa foliară calculată
pe ramurile:

Suprafaţa
foliară totală

normale

anticipate

2,3

1,82

6,77

8,60

0,6

2,0

0,89

6,29

7,18

0,7

0,6

1,3

0,82

2,97

3,79

AGG

1

1

2

0,9

5,52

6,42

C6

1,6

3,3

4,9

1,76

6,63

8,39

Piteşti-2

1

0,5

1,5

2,34

4,48

6,82

Brăteni

0,9

1,1

2,0

1,92

3,53

5,45

Suprafaţa foliară a fost determinată diferenţiat în funcţie de tipul ramurilor: normale sau
anticipate. Astfel cea mai mare suprafaţă foliară pe ramurile normale s-a înregistrat la plantele din
soiul Pitești-2 și a constituit 2,34 m2/plantă, iar pe ramurile anticipate la acelaşi soi s-a înregistrat
6,82 m2/plantă. Cele mai mici valori a suprafeţei foliare pe ramurile normale s-a înregistrat la
soiurile AGA, Ms.Sandu și AGG înregistrând valori în limitele de la 0,82 până la 0,9 m2/plantă.
Cele mai mari valori a suprafeței foliare pe ramurile anticipate s-a înregistrate la plantele din
soiul Roori și a constituit 6,77 m2/plantă, fiind urmat de soiul C6 – 6,63 m2/plantă. Cele mai mici
valori au fost înregistrate la pomii din soiul AGA și Brăteni și a constituit respectiv 2,97 și 3,53
m2/plantă.
CONCLUZII
1. Creșterea pomilor în primii trei ani după plantare este determinată în mare măsură de
particularitățile biologice ale soiului. În anul 2017 cele mai mici valori a înălțimii pomilor, s-a
înregistrat la pomii din soiul Brăteni și AGG, însă valoarea acestui indice este nesemnificativă,
variind în limitele de la 1,5 până la 1,7 m.
2. Diametrul coronamentului este influențat de soi, cele mai mici valori a acestui indice s-a
înregistrat la pomii din soiurile Brăteni și Ms. Sandu, iar cea mai mare valoare a acestui indicator sa înregistrat la pomii din soiul C6.
3. Suprafața foliară a fost influențată de soi și a înregistrat creșteri semnificative odată cu
vârsta pomilor. În anul 2017, cele mai mari valori a suprafeței foliare s-a înregistrat la pomii din
soiul Roori și C6, iar cele mai mici valori a indicatorului respectiv s-a înregistrat la pomii din soiul
AGA și Brăteni.
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Abstract.The study subject of the experience was the Arapaho, Thornfree and Triple Crown
blackberry varieties. The distance of plantation is 3.0 x 1.5 m. The experimental plot it was placed
in the „Pomrubus” Ltd. founded in 2014 year. The research was conducted during years 2016-2017.
During the research, it was studied some groups of biological active substances in the
blackberries leaves. It was established that the quantity of biological active substances in the
blackberry leaves depends of the phenophases of the development of the plants. The infusion
obtained from the blackberry leaves have a saturated extractive complex.
Key words: Blackberry, Variety, Phenophases, Infusion, Chemical composition.
INTRODUCERE
Murul este o specie horticolă arbustivă care în ţara noastră este încă puţin extinsă în cultură,
dar care cunoaşte o dinamică deosebită a extinderii în cultură la noi în ultimii ani [1,2,6].
Murele sunt mult solicitate de către consumatori datorită gustului delicios în stare proaspătă
şi gamei largi de produse obţinute în urma în urma industrializării (sirop, suc, gem, dulceaţă,
compot, îngheţată, peltea, băuturi alcoolice) [2].
Frunzele tinere de mur se folosesc la combaterea unor inflamaţii ale gingiilor, gurii şi
gâtului. Infuzia din frunze de mur se utilizează în tratarea: gastroenteritelor, colitelor şi este un bun
tonifiant al organelor digestive [3,6].
Este cunoscut faptul ca frunzele de mur prezintă o sursă importantă de substanţe biologic
active cu acţiuni farmacologice vaste [4,8]. Soiurile de mur cultivate în Republica Moldova nu sunt
suficient studiate [2,7].De aceea ne-am propus să determinăm unele grupe de substanţe biologic
active în Rubi fructicosi folia şi să stabilim dependenta conţinutului lor în funcţie de fenofaza de
dezvoltare a plantei.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate într-o plantaţie de mur pe parcursul anilor 2016-2017. Plantaţia
de mur a fost înfiinţată în anul 2014 în SRL „Pomrubus”, comuna Teleşeu, r-nul Orhei. Pentru
cercetare s-au luat soiurile Arapaho, Thornfree şi Triple Crown cu diferită perioadă de maturare a
fructelor.
Distanţa de plantare a plantelor dintre rânduri este 3,0 m, iar dintre ele pe rând 1,5 m.
Tulpinile sau palisat în poziţie oblică în ambele direcţii, fixându-se una câte una de sârmele
spalierului. Lăstarii sau condus în poziţie verticală, palisându-se cu legături largi de cele 4 sârme.
În cercetare s-au aplicat metode biologice, biochimice, staţionare de câmp şi de laborator
acceptate pentru efectuarea experimentelor cu cultura murului.
În cercetare variantele pe teren au fost structurate în blocuri randomizate. În fiecare variantă
au fost câte 4 repetiţii, în fiecare repetiție 10 plante, iar într-o variantă a constituit 40 plante.
Cercetările biochimice au fost realizate în cadrul Proiectului instituţional cu cifrul
15.817.04.35A „Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune antioxidantă,
antiinflamatoare şi hepatoprotectoare’’, în perioada anilor 2016-2017 în cadrul Centrului Ştiinţific
de Cultivare a Plantelor Medicinale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
Valoarea alimentară a frunzelor de mur consta în aceea că ele sunt bogate în substanţe tanante
şi pot fi utilizate ca materie primă pentru pregătirea diferitor mixturi pentru producerea infuziei
[3,4].
Investigaţiile efectuate scot în evidenţă, că pe parcursul cercetărilor cantitatea substanţelor
tanante din frunze a fost diferită. La soiul de mur Arapaho de la butonizare şi până la sfârşitul
fructificării cantitatea de substanţe tanante în frunze a variat de la 47,5 mg/g până la 57,1 mg/g
substanţă uscată. Pentru soiul Thornfree, legitatea expusă anterior pentru soiul Arapaho este
valabilă, doar că pragul de jos al cantităţii de substanţe tanante a fost mai scăzută decât la soiul
precedent şi a constituit 41,5 mg/g în substanţă uscată (tab. 1).
În cazul soiului Triple Crown cantitatea de substanţe tanante în frunzele de mur a variat de la
44,7 mg/g până la 55,8 mg/g substanţă uscată.
Cantitatea de substanţe tanante din frunzele de mur se schimbă numai sub influenţa
particularităților biologice ale soiului, dar şi în funcţie de faza de dezvoltare a plantelor.
Tabelul 1. Cantitatea de substanţe tanante în frunzele plantelor de mur, mg/g substanţă uscată
Fenofaza
Butonizare
Înflorire
Fructificare
Sfârşitul fructificării
Media

Soiul Arapaho

Soiul Thornfree

51,9
57,1
54,6
47,5
52,7

54,7
58.9
62,5
41,5
54,5

Soiul Triple Crown
51,2
54,4
55,8
44,7
51,5

În cazul soiului Arapaho înregistrăm valori mai mici ale cantităţii de substanţe tanante în
frunzele de mur când plantele erau în fenofaza sfârşitul fructificării. În cazul dat frunzele deja sunt
mai mature, nu sunt aşa de active şi se înregistrează respectiv o cantitate mai mică de substanţe
tanante - 47,5 mg/g.
O pondere mai mare de substanţe tanante în frunze se înregistrează în cazul când plantele erau
în fenofaza de butonizare, înregistrând valori de 51,9 mg/g substanţă uscată şi o majorare faţă de
fenofaza precedentă cu 9,3%.
Valori mai mari decât cele înregistrate în fenofaza precedentă la soiul Arapaho a fost obţinută
în cazul când plantele erau în perioada de fructificare. În cazul dat cantitatea de substanţe tanante sa majorat şi a atins valori de 54,6 mg/g substanţă uscată, ori valori mai mici faţă de fenofazele
precedente, respectiv cu 5,2% şi 14,9%. Valoarea înregistrată în fenofaza dată este medie şi ar putea
fi considerată optimală pentru colectarea frunzelor pentru ceai.
Pentru soiul Arapaho, valori mai mari a cantităţii de substanţe tanante s-au înregistrat în
perioada când plantele erau înflorite, ce a constituit 57,1 mg/g substanţă uscată, ori o majorare cu
8,3 % faţă de rezultatul mediu înregistrat pe parcursul a celor 4 fenofaze de dezvoltare a plantelor.
Sporirea cantităţii de substanţe tanante în frunze se explică prin aceea că în perioada respectivă
plantele sunt mai active în privinţa procesului de fotosinteză şi încă nu sunt fructele în tufă, care pot
consuma o cantitate mai mare de substanţă uscată elaborată în urma acestui proces.
În cazul soiului Thornfree, cea mai mică cantitate de substanţe tanante în frunze s-a înregistrat
când plantele erau în fenofaza sfârşitului fructificării, constituind 41,5 mg/g substanţă uscată.
Practic, în această perioadă valori mai mici a indicelui în cauză s-au înregistrat la toate soiurile luate
în studiu.
Valori mai mari decât în varianta precedentă s-au înregistrat când frunzele au fost colectate în
perioada de butonizare, constituit 54,7 mg/g substanţă uscată, ori cu 31,8% mai mult ca în cazul
fenofazei sfârşitului fructificării. Soiul Thornfree înregistrează cele mai mari valori în comparaţie
cu soiul Arapaho şi Triple Crown pentru perioada respectivă. Adică soiurile menţionate anterior au
înregistrat nişte valori mai mici cu 5,4 şi 6,8% în comparaţie cu soiul Thornfree.
În celelalte fenofaze se observă o majorare a cantităţii de substanţe tanante în frunzele de mur
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de soiul Thornfree. În cazul perioadei de înflorire, cantitatea de substanţe tanante sporeşte cu 7,8%
în comparaţie cu butonizarea, iar cu sfârşitul fructificării cu 41,9%.
În cazul soiului Thornfree, cea mai mare cantitate de substanţe tanante în frunzele plantelor de
mur s-a înregistrat în perioada de fructificare – 62,5 mg/g substanţă uscată sau cu 6,1% mai mare
comparativ cu perioada anterioară, adică înflorirea plantelor.
Studiul efectuat asupra cantităţii de substanţe tanante în frunzele plantelor de mur au scos în
evidenţă aceiaşi legitate şi în cazul soiului Triple Crown. Cea mai mică cantitate de substanţe
tanante în frunzele plantelor de mur s-a observat în perioada finalizării recoltării, constituind 44,7
mg/g substanţă uscată. Valoarea înregistrată la soiul menţionat în perioada respectivă se consideră
una medie în comparaţie cu soiurile Arapaho şi Thornfree.
Pentru perioadele butonizare, înflorire şi fructificare se înregistrează o majorare a indicelui în
studiu, constituind respectiv 51,2; 54,4 şi 55,8 mg/g substanţă uscată.
Deci pentru a avea un efect mai benefic, frunzele de mur de toate soiurile trebuie colectate
dinperioada de înflorire până la fructificare, când se înregistrează cele mai mari valori a cantităţii de
substanţe tanante.
Polifenolii reprezintă una dintre cele mai numeroase şi importante substanţe ce-si au originea
in regnul vegetal. Polifenolii sunt recunoscuţi pentru acţiunea antioxidanta, antiinflamatoare,
antibacteriana, antitumorală şi antiaterogenă, care limitează depunerea grăsimilor pe pereţii vaselor
de sânge[8].
Investigaţiile efectuate ne demonstrează că cantitatea de polifenoli este în strânsă corelaţie cu
particularităţile biologice ale soiului şi fenofaza de dezvoltare a plantelor(tab. 2).
Studiind influenţa particularităților biologice ale soiului asupra cantităţii de polifenoli
înregistrăm o acumulare diferenţiată. În cazul soiului Arapaho, cantitatea de polifenoli în frunze a
variat de la 84,0 mg/g substanţă uscată până la 92,2 mg/g. Practic în frunzele soiului dat s-a obţinut
cea mai mare cantitate de polifenoli.
Soiul Thornfree pe parcursul cercetărilor a acumulat în frunze în funcţie de perioada de
colectare de la 66,9 până la 91,4 mg/g, iar la soiul Triple Crown valoarea indicelui dat a fost de 88,1
- 90,9 mg/gpolifenoli în substanţa uscată.
În afară de influenţa neesențială a soiurilor asupra cantităţii de polifenoli totali în frunzele
plantelor de mur, mai influenţează şi fenofaza de colectare a lor.
Studiind în parte fiecare soi, înregistrăm că în diferite perioade de vegetaţie cantitatea de
polifenoli totali este diferită. Pentru soiul Arapaho cantităţii mai mici de polifenoli totali s-au
înregistrat în momentul colectării frunzelor la sfârşitul perioadei de fructificare - 84,0 mg/g.
O majorare a cantităţii de polifenoli s-a înregistrat în cazul când frunzele au fost colectate în
faza de fructificare, unde indicele în cauză a constituit 86,6 mg/g substanţă uscată. În continuare în
creştere, valori mai mari a cantităţii de polifenoli totali s-au înregistrat la colectarea frunzelor în
perioada înfloririi, când indicele dat a constituit 91,8 mg/g substanţă uscată.
Tabelul 2. Cantitatea de polifenoli totali în frunzele plantelor de mur, mg/g substanţă uscată
Fenofaza
Butonizare
Înflorire
Fructificare
Sfârşitul fructificării
Media

Soiul Arapaho

Soiul Thornfree

92,2
91,8
86,6
84,0
88,6

88,4
91,4
90,7
66,9
88,3

Soiul Triple Crown
89,9
90,9
88,2
88,1
89,3

Cea mai mare cantitate de polifenoli totali s-a înregistrat în perioada când plantele erau în faza
de butonizare - 92,2 mg/g substanţă uscată. Această valoare maximă este în creştere cu 9,8% cu
fenofaza sfârşitul fructificării şi cu 0,4 în comparaţie cu fenofaza înfloririi plantelor. Această
pondere privind majorarea cantităţii de polifenoli totali ne demonstrează că mari diferenţe între
perioadele de butonizare şi înflorire nu există. Adică, această perioada este cea mai favorabilă
pentru a colecta frunzele de mur de soiul Arapaho pentru a obţine o materie primă cu o cantitate
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maximă de polifenoli totali.
În cazul soiului Thornfree, observăm că cantităţi mai mici de polifenoli se înregistrează, în
cazul când frunzele au fost colectate la sfârşitul perioadei de fructificare - 66,9 mg/g de substanţă
uscată.
În perioada de butonizare, cantitatea de polifenoli totali în frunzele murului constituie 88,4
mg/g substanţă uscată. Valori mai mari s-au înregistrat când frunzele de mur au fost colectate în
perioada fructificării ce a constituit 90,7 mg/g substanţă uscată.
Cea mai mare cantitate de polifenoli totali în frunzele de mur s-a înregistrat în cazul când
colectarea frunzelor s-a efectuat în perioada înfloririi. În cazul dat, cantitatea de polifenoli totali a
constituit 91,4 mg/g substanţă uscată. Soiul Thornfree a înregistrat o majorare neesențială în
comparaţie cu soiul Arapaho. Aceasta, ne demonstrează că pentru a colecta frunze cu o cantitate
sporită de polifenoli totali, mai benefică este perioada înflorire – fructificare.
În cazul soiului Triple Crown cantitatea de polifenoli în frunze este practic aceeaşi de la
butonizare până la sfârşitul fructificării. Cea mai mare cantitate de polifenoli totali s-a determinat în
cazul când frunzele au fost colectate în perioada înfloririi, ce a constituit 90,9 mg/g în substanţa
uscată. Colectarea frunzelor cu o cantitate sporită de polifenoli poate fi efectuată începând cu
fenofaza de butonizare la plantele de mur şi finalizată odată cu sfârşitul recoltării.
Acizii hidroxicorici ca şi celelalte substanţe ce se regăsesc în compoziţia frunzelor de mur au
o valoare deosebită şi o influenţă pozitivă asupra organismului uman [5].
Soiurile în studiu acumulează cantităţi diferite de acizi hidroxicorici în frunzele plantelor de
mur. În cazul soiului Arapaho cantitatea de acizi hidroxicorici acumulată pe parcursul cercetărilor a
constituit 4,51 – 5,31 mg/g, la soiul Thornfree 3,42 – 5,75 mg/g, iar la soiul Triple Crown 4,03 –
5,67 mg/g (tab. 3).
Asupra acumulării acizilor hidroxicorici în frunzele de mur mai influenţează şi perioada când
s-a efectuat colectarea frunzelor.
Pentru soiul Arapaho cantitatea de acizi hidroxicorici ce s-a acumulat în perioada de
butonizare a constituit 4,51 mg/g. În continuare cu înaintarea fenofazelor de dezvoltare a plantelor,
indicatorul în studiu se majorează, constituind în faza înfloririi 4,83mg/g. Cantităţi mai mari de
acizi hidroxicorici s-au depistat în frunze în perioada fructificării 5,31 mg/g.
Pentru soiul Thornfree legitatea expusă pentru soiul Arapaho este valabilă şi cea mai mică
cantitate de acizi hidroxicorici a fost înregistrată la sfârşitul înfloririi – 3,42 mg/g. Valori mai mari
ale cantităţii de acizi hidroxicorici au fost depistate la soiul dat în perioada de înflorire, când
frunzele erau foarte active, constituind 5,75 mg/g.
Tabelul 3. Acizi hidroxicorici exprimate in echivalenţi acid clorogenic mg/g în frunzele de mur
în diferite perioade de vegetaţie
Fenofaza
Butonizare
Înflorire
Fructificare
Sfârşitul fructificării
Media

Soiul Arapaho
4,51
4,83
5,31
4,92
4,89

Soiul Thorfree
5,23
5,75
5,00

Soiul Triple Crown
4,74
5,67
5,17

3,42
4,85

4,03
4,90

Pentru soiul Triple Crown cantitatea de acizi hidroxicorici înregistrează valori maximale în
perioada de înflorire – 5,67 mg/g. După care se atestă o diminuare a indicelui în studiu, constituind
în frunzele de mur în perioada de fructificare 5,17 mg/g, ori o scădere cu 9,7% comparativ cu
perioada de înflorire. Cu înaintarea în vârstă a suprafeţei foliare, cantitatea de acizi hidroxicorici în
frunze diminuează, înregistrând cele mai mici valori – 4,03 mg/g.
În concluzie putem menţiona că cantităţi mai mari de acizi hidroxicorici au fost determinate în
frunze în perioada înflorire. Această perioada este favorabilă, deoarece coincide cu termenul de
executare a tăierilor în verde la lăstarii de 1 an, ceea ce ar permite utilizarea raţională a produselor
vegetale.
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CONCLUZII
1. Cantitatea de substanţe tanante în frunzele de mur este în strânsă legătură cu
particularităţile biologice ale soiului cultivat şi fenofazele când se colectează aceste frunze,
deoarece ponderea lor ar putea varia.
2. Studiind în parte fiecare soi, înregistrăm că în diferite perioade de vegetaţie cantitatea de
polifenoli totali este diferită. Cantităţi mai mari de polifenoli totali s-au înregistrat la momentul
colectării frunzelor din perioada de butonizare până în perioada de fructificare.
3. Cantităţi mai mari de acizi hidroxicorici au fost înregistrate în frunzele colectate în
perioada înflorire– fructificare. Această perioadă coincide cu termenul de executare a tăierilor în
verde la lăstarii de 1 an la mur, ceea ce ar permite utilizarea raţională a produselor vegetale pentru
diverse infuzii.
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ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В «ЗАВЕТНОМ САДУ» СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА
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Abstract: the regularities of growth and productivity of black currant are determined
depending on the variety, the area of nutrition and the doses of fertilizers
Key words: varieties, feeding area, dose of fertilizer
ВЕДЕНИЕ
В условиях Волгоградской области имеются объективные предпосылки не только для
роста производства ягод и обеспечения потребностей в них населения, но и для поставки их
в промышленные центры страны.
Увеличение производства ягод намечено не только за счет расширения площадей
плантации, а главным образом за счет повышения их урожайности. Дальнейшее развитие
ягодоводства нуждается в разработке и внедрении в производство эффективных
агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев.
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В комплексе мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности ягодных культур,
значительная роль принадлежит схемам посадки и удобрению.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились полевым и лабораторным методами по общепринятым
методикам для работы с ягодными культурами.
Опыт заложен весной 2014 года, сортами Голубка, Сандерс и Юннат. Схемы посадки
– 2,5х0,8м – 5000 куст/га, 2,5х1,0 м – куст/га, 2,5х1,25 м – 3200 куст/га.
Площадь питания изучается на следующих фонах удобрения:
80 т/га навоза + Р120К90, 80 т/га навоза + Р240К180, 80 т/га навоза + Р360К270
Для сравнения был взят вариант без удобрений – контроль.
Площадь листовой поверхности определяли в конце вегетации на основе методики
Ничипировича А.А. (1961).
Прирост побегов учитывали путем замеров длины боковых побегов продолжения у 10
кустов в трехкратной повторности.
Учет урожая проводился сплошным методом, взвешивая урожай со всех опытных
растений. Статическую обработку данных проводили дисперсионным методом по
Доспехову.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Площадь листовой поверхности
Одним из ведущих факторов, определяющих рост и продуктивность растений,
является площадь листовой поверхности [1].
Поэтому важное значение имеет изучение факторов, влияющих на формирование
ассимиляционной поверхности.
Установлено, что величина оптимальной площади листьев зависит от плотности
плантаций и обеспеченности растений факторами жизни.
Полученные нами данные (табл. 1) показывают, что изучаемые факторы оказались
существенное влияние на размер ассимиляционной поверхности ягодных культур.
Таблица 1. Площадь листовой поверхности черной смородины в зависимости от сорта, схемы
посадки и доз удобрений
(в среднем за 2017 – 2018 годы)
Схема посадки, м

Дозы
удобрений
контроль
1 доза
2,5х0,8
2 доза
3 доза
контроль
1 доза
2,5х1,0
2 доза
3 доза
контроль
1 доза
2,5х1,25
2 доза
3 доза
Точность опыта 4,3
НСР0,95
1068

Сандерс
3,57
3,78
4,02
4,20
3,89
3,98
4,37
4,58
4,16
4,26
4,68
4,91

17850
18900
20100
21200
15560
15920
17480
18320
13312
13632
14976
15712

Голубка
3,59
3,64
3,98
4,23
3,92
4,01
4,47
4,61
4,09
4,31
4,67
4,92

17950
18200
19900
21150
15680
16040
17880
18440
13088
13792
14944
15744

Юннат
3,23
3,41
3,67
3,86
3,68
3,87
3,96
4,11
3,89
3,97
4,34
4,45

16150
17050
18350
19300
14720
15480
15840
16440
12448
12704
13888
14240

Анализируя полученные данные по размеру ассимиляционной поверхности черной
смородины обращает на себя внимание тот факт, что особенности сорта и условия
минерального питания в значительной степени определяют конечные размеры листовой
поверхности.
Наименьшая ассимиляционная поверхность отмечена у сорта Юннат. Сорта Сандерс и
Голубка незначительно отмечаются по размеру ассимиляционной поверхности (табл. 1)
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Предпосадочные дозы органических и минеральных удобрений оказали
положительное влияние на площади листовой поверхности черной смородины,
заключающейся в увеличении последней на удобренных вариантах по сравнению с
контролем. Ее размеры наивысшие на вариантах с двойной и тройной дозами удобрений.
Если размер ассимиляционной поверхности смородины сорта Сандерс при схеме
2,5х0,8м на варианте без удобрений составил 17850 м2/га, то на варианте с тройной дозы
фосфорно-калийных удобрений на фоне 80 т/га навоза составила 21200 м2/га.
Индивидуальный размер площади листовой поверхности растений снижается с
уменьшением площади питания. Так, если площадь листовой поверхности 1-го куста сорта
Сандерс при схеме посадки 2,5х1,25 м составляет 4,16-4,91 м2/куст, то при схеме посадки
2,5х0,8 м соответственно по вариантам 3,57-4,20 м2/куст. Аналогичное наблюдается и по
другим сортам черной смородины (табл.1).
Вследствие этого, площадь листовой поверхности на 1 га возрастает пропорционально
размеру данного показателя на 1 куст и количеству кустов на 1 га. Поэтому в пересчете на 1
га размер ассимиляционной поверхности возрастает с уменьшением площади питания.
Например: площадь листовой поверхности сорта Сандерс при схеме посадки 2,5х1,25м
составляет по вариантам 13312-15712 м2/га.
Суммарная и средняя длина побегов
Одним из показателей по которым можно судить об активности ростовых процессов в
целом, является прирост побегов в длину.
Анализируя полученные данные по суммарном приросту побегов черной смородины
обращает на себя внимание тот факт, что схемы посадки ограничивают рост и развитие
растений. С уменьшением площади питания снижается суммарная длина побегов. Если
суммарная длина побегов сорта Сандерс при схеме посадки 2,5х1,25 м составила в контроле
11,3 м/куст, то при схеме посадки 2,5х0,8м соответственно 10,6 м/куст. Аналогичное
наблюдается и по сортам Голубка и Юннат.
Таблица 2. Суммарная длина побегов черной смородины в зависимости от сорта, схемы
посадки и доз удобрений
(в среднем за 2017-2018 год)
Сорт
Сандерс

Голубка
Юннат

Схема посадки,
м

Суммарная длина побегов, м/куст
контроль

1 доза

2 доза

3 доза

2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25
2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25
2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25

10,6
11,1
11,3
11,2
11,6
11,8
9,4
10,1
9,8

11,7
12,6
12,9
12,9
12,4
12,9
11,0
10,9
11,2

12,9
13,9
13,6
13,7
13,8
14,3
12,3
12,3
12,8

13,6
14,5
14,1
13,9
13,7
15,3
13,8
13,7
13,5

Предпосадочные дозы органических и минеральных удобрений оказали
положительное влияние на суммарный прирост побегов черной смородины (табл.2),
заключающейся в увеличении суммарного прироста побегов на удобренных вариантах по
сравнению с контролем. Наибольшее превышение данного показателя над контролем
отмечено на варианте с тройной дозой удобрений. На вышеуказанном варианте суммарная
длина побегов черной смородины пи схеме посадки 2,5х0,8м составила по сортам: Сандерс13,6 м/куст; Голубка-13,9 м/куст; Юннат-13,8 м/куст по сравнению с контролем
соответственно 10,6; 11,2; 9,4 м/куст.
Анализируя данные по средней длине побегов обращает на себя внимание тот факт,
что как средняя длина всех побегов так и нулевых изменяется аналогично суммарной длине
125

побегов черной смородине по площадям питания и доз удобрений.
Урожай
В наших опытах черная смородина вступила в плодоношение на второй год после
посадки. При этом наиболее существенное влияние на вступление ягодников в
плодоношение оказали схема посадки и условия минерального питания. Так, если
урожайность сорта Сандерс в контроле при схеме посадки 2,5 х 1,25 м составила 4,8 ц/га, то
при схеме посадки 2,5х0,8-9,2 ц/га.
Таблица 3. Урожайность черной смородины в зависимости от сорта, в схеме посадки и доз
удобрений (в среднем за 2017-2018 год)
Сорт
Сандерс

Голубка

Юннат

Схема посадки,
м

Суммарная длина побегов, м/куст
контроль

1 доза

2 доза

3 доза

2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25
2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25
2,5х0,8
2,5х1,0
2,5х1,25

20,4
18,3
16,3
18,3
16,4
14,4
16,7
15,6
12,9

21,7
18,4
16,1
19,1
17,4
13,6
18,1
15,1
12,7

26,8
21,8
19,4
22,7
18,1
17,1
20,0
17,7
13,8

27,3
22,3
19,3
22,4
19,4
16,8
21,3
18,9
15,1

Предпосадочные дозы органические и минеральных удобрений оказали положительное
влияние на вступление ягодников в плодоношение, заключающееся в увеличение
урожайности кустов на удобренных вариантах по сравнению с контролем.
На четвертый год после посадки изучаемые факторы также оказали существенное
влияние на урожайность черной смородины.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования дают основания сделать следующие выводы:
1. Размер ассимиляционной поверхности пропорционален количеству растений на единицу
площади и вырастает с увеличением доз удобрений.
2. Органические и минеральные удобрения, повышая площадь листовой поверхности,
способствовали увеличения суммарной длины побегов смородины и в конечном итоге
урожайности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛУКОВИЧЕК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОТОВАРНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЯ СТРЕЛКУЮЩЕГОСЯ ЧЕСНОКА
Алексей КИЛИНЧУК, Василий БОТНАРЬ
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Pастений

Abstract: Studying the influence of seeding schemes on the aerial bulbs, garlic size and
quality of harvesting demonstrated that the size of aerial bulbs was an important agrotechnical
element that determined plant growth and harvest level.
It was found that the sowing schemes influenced the number of commodity bulbs and their
weight. Analysis of the factual material indicated the essential improvement in the quality of the
bulbs when using the one-row sowing scheme where the number of bulbs was larger.
Keywords: Garlic, Floral stem, Leaves, Aerial bulbs, Fraction, Sowing schemes, Density,
Monodentric bulbs, Harvest, Quality.
ВВЕДЕНИЕ
Почвенно-климатические условия в нашей республике благоприятны для выращивания
этой культуры и получения высоких и стабильных урожаев озимого чеснока. Однако на
протяжении многих лет производство этой ценной овощной культуры в целом по республике
неуклонно снижается, причем этот феномен наблюдается при постоянно увеличивающемся
спросе со стороны пищевой и фармацевтической промышленности, которые испытывают
дефицит исходного сырья.
Одна из причин недостаточного производство чеснока - высокая трудоемкость
операции по его подготовке к посадке. Процесс разделения луковиц на зубки и проведение
калибровки выполняется вручную, попытки механизировать его распространения не
получил, и как следствие этого - высокие затраты и низкая рентабельность производства
цены продукции.
Вторая причина связана с большим расходом посадочного материала - до 2,5 т/га, а
также с большими затратами при покупке посадочного материала в связи с его
дороговизной.
Применяемая технология по выращиванию товарного чеснока через ежегодную
посадку зубков, из крупной и средней фракции - не всегда дает высокие показатели
продуктивности.
При таком способе выращивания товарного чеснока коэффициент размножения у него
невысокий от четырех до восьми зубков.
Биологические особенности ряда форм и сортов стрелкующегося чеснока
формирующие в соцветиях воздушные луковички позволяют коренным образом перестроить
технологию возделывания этой культуры. Перспективный способ повышения коэффициента
размножения сортов стрелкующегося чеснока - возделывание через воздушные луковички,
при использовании которых этот коэффициент можно увеличить в 15 раз. Кроме этого,
размножение воздушными луковичками исключает распространение стеблевой нематоды,
поскольку данный вредитель, поражая луковицы, не поражает соцветие, следовательно, не
передается с ними [1-3].
В Республике Молдова выращиванием товарного чеснока из воздушных луковичек
мало кто занимается. Лишь в некоторых хозяйствах, частном секторе, практикуется
выращивание товарного чеснока через воздушные луковички.
Сеять воздушные луковички и при этом получить товарную луковицу - экономически
наиболее выгодный способ размножения, так как большая часть урожая луковиц остаётся
для реализации.
Исследования по вопросу выращивания озимого чеснока с использованием воздушных
луковичек показывают, что существуют два способа его воспроизводства этим путем.
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Посев воздушных луковичек осенью или ранней весной с целью получения севка
(однозубковых луковиц) и посадки его той же осенью - культура по двухлетнему циклу,
который следует считать как один прием из семеноводства [4].
Беспересадочная культура, то есть, посев воздушных луковичек также осенью или
ранней весной с отставанием сформировавшихся в первый год однозубковых луковиц
(севка) под зиму, и уборки урожая луковиц на второй год. Таким образом, процесс
выращивания товарной луковицы из воздушных луковичек без пересадки завершается за 2
года.
Если первый способ размножения стрелкующихся сортов чеснока воздушными
луковичками по двухлетней схеме (по типу севочной культуры репчатого лука) нашёл
применение, то его выращивание в беспересадочный культуре до сих пор не нашел.
Основная причина этого - отсутствие техники для посева воздушных луковичек, как
мелкобульбочных так и крупноблочных сортов. В частном секторе для этого применяются
все виды сеялок (зерновые, овощные, свекловичные и пневматического типа СПЧ), однако,
технические данные их не позволяют выполнить посев с требуемой равномерностью заделки
воздушных луковичек по глубине и площади питания.
В климатических условиях республики с относительной высокой инсоляцией (70-75
килокалорий в год, из которых около 45 килокалорий приходится на период апрель – август,
включительно) имеется полная гарантия вызревания воздушных луковичек, что указывает на
целесообразность выращивания озимой культуры чеснока по данной технологии.
Для пропаганды возделывания озимого чеснока по данной технологии необходимо
было изучить особенности агротехники беспересадочный культуры, при использовании в
качестве посевного материала воздушных луковичек.
Нашей целью было выявить примерные нормы посева воздушных луковичек в
зависимости от веса, влияние иx величины на рост и развитие посадочного материала
однозубковых луковиц и применяемую схему посева для увеличения валового урожая и
товарной продукции при беспересадочном способе выращивания на одном и том же месте в
течение двух лет. Опыты были проведены в 2014 - 2016 годах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для проведения исследований служили воздушные луковички от
выведенной нами популяции стрелкующегося чеснока, методом клонового отбора из
местных форм.
В исследованиях изучены и даны примерные нормы посева воздушных луковичек при
их различной величине согласно применяемой схемы посева.
В опыте для сравнительного изучения размера воздушных луковичек на рост и
развитие однозубковых луковиц, посевной материал был откалиброван и разделён на три
фракции: крупные с диаметром – 0,8-0,9 см и средним весом – 0,31г (В3); средние с
диаметром 0,5 -0,7 см и средним весом - 0,21г (В2); мелкие с диаметром – 0,3 -0,4 см и
средним весом 0,10 г (В1) - контроль. Посев был проведен вручную 10 октября на глубине 45 см, по однострочной схеме, с расстоянием между рядами 45 см, между растениями - 5 см.
Густота посева воздушных луковичек составила 440 тыс. шт./га, площадь питания одного
растения - 227 см2, учетной делянки - 3,0 м2.
При проведении исследований было изучено влияние схем посева (однострочный посев
- 45x5см (В3), двухстрочная лента – (20+50)х 6м (В2), и четырехстрочная лента (20+20+20)+80х6 м (В1) — контроль) воздушных луковичек на размер луковиц, величину
валового и товарного урожая.
Посевным материалом послужили воздушные луковички с диаметром - 0,5 – 0,7 см и
средним весом 0,21 г. Густота посева – 448 тыс. штук/га. Площадь питания одного растения
- 0,223 см2, размер опытной делянки - 3,0 м2. Опыты проводились на типичном чернозёме,
отвечающим требованиям выращивании овощных культур с соблюдением общепринятых
правил севооборота [4]. Повторность опыта – 4–кратная.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Для выращивания товарного чеснока из воздушных луковичек в беспересадочной
культуре был применен равномерный посев их, располагая на одинаковом расстоянии одну
от другой. Равномерный посев позволяет создать лучшие условия для роста и развития
растений, меньше расходуется посевной материал. Норму высева устанавливали для каждой
схемы посева отдельно в зависимости от веса воздушных луковичек. Зная вес воздушных
луковичек и требуемую густоту стояния растений на одном гектаре, определяли расход
посевного материала.
Анализируя данные, указанные в (табл.1) показывают, что по мере увеличения
количества посеянных воздушных луковичек на единицу площади в зависимости от
крупности их, увеличивается и расход посевного материала. Норма посевного материала при
использовании однострочной схемы посева, через 45 см между рядами при весе воздушных
луковичек в - 0,31 г, от числа растений на один гектар составляет – 81,8; 109,1 и 136,4 кг
соответственно.
Таблица 1. Примерные нормы посева воздушных луковичек стрелкующегося чеснока при различной
величине их, согласно применяемой схеме посева
Схемы посева

45 см

Расстояние в
ряду
(см)

Площадь
Количество
питания
растений на
одного
один га
растения
(тыс. шт.)
(см2)
Однострочная

Норма высева кг/га
При массе воздушных луковичек
(г)
0,10

0,21

0,31

8

378

264

26,4

55,4

81,8

6

284

352

35,2

73,9

109,1

5

227

440

44,0

92,4

136,4

Двухстрочная
20+50 см

10

357

280

28,0

58,8

86,8

8

297

357

35,7

74,9

110,7

6

223

448

44,8

94,1

138,9

Четырехстрочная
20+20+20+80см

10

357

280

28,0

58,8

86,8

8

297

357

35,7

74,9

110,7

6

223

448

44,8

94,1

138,9

Норма высева воздушных луковичек при весе 0,10 г. по мере увеличения числа
растений на один гектар составила – 26,4; 35,2 и 44,0 кг. Наибольший расход посевного
материала был при размещении - 440 тыс. штук воздушных луковичек, который составляет –
44,0 кг/га. Наименьший при посеве – 264 тыс. штук, что составляет 26,4 кг/га. То же самое
наблюдаем и при использовании двух строчной и многострочной ленты схем посева.
Проведенные исследования с целью определения пригодности различных фракций
воздушных луковичек для размножения показали, что интенсивность роста и развития
растения целиком зависит от крупности используемого посевного материала.
Наиболее раннее и дружное появление всходов наблюдается в опыте, где были
использованы воздушные луковички весом 0,31 г. В результате проведенных исследований
установлено, что из воздушных луковичек с массой 0,31 г всходы появлялись на 1-2 дня
раньше, чем из средних с весом 0,21 г, и, соответственно, на 3 дня чем из мелких с массой
0,10 г. Более ранее появление всходов объясняется тем, что крупные воздушные луковички
имеют большой запас питательных веществ и более повышенную энергию прорастания.
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Появившиеся раньше растения из крупных фракций росли и развивались значительно
интенсивнее, чем из средних и мелких. Разница в темпах роста и развития растений в
конечном итоге повлияли на размер сформировавшихся однозубковых луковиц.
Продуктивность используемых фракций воздушных луковиц дана в таблице 2.
Таблица 2. Продуктивность воздушных луковичек в зависимости от веса
(среднее за 2014-2016 гг)
Варианты опыта

Выход
посадочных единиц

Средний вес
однозубковой луковицы
(г)
2,24

Разница

В1 (контроль)

360

В2

382

3,13

+0,89

В3

382

4,27

+2,03

0

Анализируя полученные данные в (табл. 2) можно сказать, что размер воздушных
луковичек влияет на вес полученных однозубковых луковиц. Участок посеянный
воздушными луковичками с весом – 0,10г производил в среднем однозубковую луковицу с
массой – 2,24г, в то время как на участке где были посеяны воздушные луковички с весом –
0,21г, масса однозубковых луковиц составила в среднем – 3,13 г, это больше на - 0,89г, чем
при применении мелкой фракции. Самая большая однозубковая луковица – 4,27 г получена
из воздушных луковичек с весом – 0,31г, которая больше чем при применении средней
фракции на 1,14г. Сравнивая полученные данные, видим, что значительное улучшение
результатов наблюдается при применении крупных и средних фракций. Разница между
вариантами в опыте в сравнении с контролем соответственно составляет 2,13г - крупные и
0,89 - средние. Также отмечается, что вместе с ростом воздушных луковичек растет и размер
однозубковых луковиц. Если в варианте 1, где были использованы мелкие фракции
воздушных луковичек, образовалась однозубкая луковица весом -2,24г, то в вариантах 2 и 3,
где применялись средние и крупные фракции вес их составил- 3,13г. и -4,27г соответственно.
Из чего следует, что из посеянных мелких фракций воздушных луковичек вырастают
маленькие однозубковые луковицы, в которых запас питательных веществ недостаточный
для получения крупных товарных луковиц. Для получения большего урожая чеснока следует
использовать средние и крупные фракции их, так как из них вырастают однозубковые
луковицы с наибольшим весом, в которых запас питательных веществ достаточный для
получения крупной товарной луковицы. Причем выход их, согласно данных представленных
в таблице 2, составляет 80-85% от урожая воздушных луковичек. Данные показатели
характерны для изучаемой местной популяции чеснока.
Изучение влияния схем посева воздушных луковичек на размер луковиц, величину
валового и товарного урожая и его качество показали, что они являются важным
агротехническим элементом, регулирующим развитие растений и урожайность луковиц.
Наибольший расход посевного материала был при размещении - 440 тысяч штук
воздушных луковичек на единицу площади, который при весе его в - 0,31г, составил 136,4 кг.
Наименьший расход - при посеве 264 тыс. штук, который при том же весе составил 81,8. С
уменьшением веса посевного материала до - 0,10г, изменяется и его расход.
В результате проведенных исследований выяснилось, что количество перезимовавших
растений не находится в прямой зависимости от схем посева. Во время роста растения из -за
разрастания листьев затруднялось провeдение прополок и рыхления между рядами, где
применялись ленточные схемы посева. По этим же схемам наблюдалось наибольшее
выпадение растений. Из этого следует, что там, где применялась однострочная схема посева,
больше возможность проведения агротехнических мероприятий. Созревание луковиц
наступало одновременно на всех применяемых схемах. Выход валового и товарного урожая
представлен в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3. Влияние схем посева на валовый урожай озимого чеснока при возделывании его из
воздушных луковичек в беспересадочной культуре (средняя за 2014 - 2016 гг)
Варианты опыта

Урожайность

Разница, (кг)

кг/га

в % к В1

В1-(контроль

9358,0

100

0

В2

10984,0

117,4

1626,0

В3

11392,0

121,7

2034,0

Таблица 4. Влияние схем посева на товарные качества озимого чеснока при возделывание его
из воздушных луковичек в беспересадочной культуре
(средняя за 2014-2016 г)
Варианты
опыта

Структура урожая
товарный

Разница
Кг/га

238

нетоварный
Средний
вес
кг/га
луковицы
, г.
13,9
3298,0

1849,0

203

15,2

3075,0

-223

2370,0

194

15,3

2962,0

-336

В1-контроль

К-во
луковиц
(тыс.
шт.)
201

30,1

6060,0

0

В2

237

33,4

7909,0

В3

246

34,4

8430,0

Ср., вес
луковиц
г.

Кг/га

Разница

К-во
луковиц
(тыс. шт.)

0

Представленные в таблице 3 данные показывают, что применяемые в производстве
схемы посева влияют на урожайность чеснока. В варианте 1 где была использована
многострочная лента был получен урожай в размере - 9358кг/га, в варианте 2 при
применении двух срочной ленты урожай составила - 10984кг/га, что больше на 1626кг/га,
чем в контроле. В варианте 3 урожай составил - 11392кг/га, это на - 411 кг/га больше, чем в
варианте 2. Если сравнивать полученные результаты можно заключить, что повышение
валового урожая наблюдается в варианте 3 с использованием однострочного посева, где он
больше на - 2034кг/га, по сравнению с контролем и, на - 411 кг/га относительно варианта 2.
Из данных представленных в таблице 4, видно, что схемы посева влияют не
только на повышении валового урожая, но и на увеличении товарных качеств, его. В
варианте 1 величина товарного урожая составила – 6060 кг/га, в то время как на участке где
была использована двухстрочная схема – товарный урожай составил 7093, кг/га, это больше
на 1849 кг/га, чем при первом. При использовании однострочной схемы общий урожай
составил 8430 кг/га, который был больше на 663кг/га, чем во втором варианте.
Сравнительный анализ полученных данных указывает на то, что товарное качество
продукции выше в варианте 3 при использовании однострочной схемы посева, и
соответственно составляет – 2370кг/га в сравнении с контролем и, на 663кг/га выше
относительно второго варианта.
Различия в валовом и товарном урожае, между вариантами 3 и 2 не столь велики,
однако всюду прослеживается преимущество первого.
С точки зрения влияния схем посева на величину луковиц и количества их (табл.4)
вытекает, что они влияют на повышение роста данных показателей. Также установлено, что
в зависимости от использованной схемы посева меняется количество товарных луковиц и вес
их. Если в варианте 1 количество товарных луковиц составляет - 201 тыс.шт/га с их средним
весом в – 30,1г, то в варианте 2 их больше - 237 тыс.шт/га со средним весом 33,1 г. Это
больше, чем в контроле на 37 тыс. шт/га.
Самое большое количество товарных луковиц - 246 тыс. шт/га с набольшим весом –
34,4 г, отмечено в варианте 3, это на 9 тыс. шт./га больше, чем во втором варианте.
Таким образом, сравнивая полученные данные отмечаем значительное улучшение
результатов при использовании схемы посева в варианте 3, где количество товарных луковиц
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составляет 246 тыс. шт./га с весом 34,4г. При использовании варианта 1 – образуется самое
меньшее количество товарных луковиц с самым низким весом их. Применение
многострочной ленты также приводит и к росту мелкой нетоварной фракции, где самый
большой выход их – 3298 кг/га, с самым маленьким размером луковиц.
Для получения большего количества товарных луковиц с крупным весом их,
рекомендуется использовать однострочные схемы посева.
Результаты исследований прошли производственное испытание и внедрены на 7 гектарах в
крестьянских хозяйствах: “Гуцану Константин”, с. Пашкань, района Криулень, и “Кроитор Виктор”,
с. Тодирешть, района Унгень.

ВЫВОДЫ
1. Применение точного посева воздушных луковичек стрелкующегося чеснока по
заданной глубине и площади питания является важным агротехническим элементом
регулирующим развитие растений и получение высоких урожаев луковиц.
2. Результатами исследований выявлено, что наиболее эффективной является
однострочная схема посева воздушных луковичек стрелкующегося чеснока для условий
республики (ряды, через - 45 см, на полосе 1,35м).
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛУКА РЕПЧАТОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ
УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
В.В. ГАМАЮНОВА, Л.Г. ХОНЕНКО, И.В. ХОНЕНКО, Ю.В. ЗАДОРОЖНИЙ
Николаевский Национальный Аграрный Университет

Abstract: In presented materials results of researches with culture of the onion of yield are
presented at cultivation of him without irrigation, on trickle irrigation and by overhead irrigation.
Data of influence of the ways of irrigation to approach and duration of the main periods of
vegetation of culture, formation by the plants of overground mass , productivity and the main
ratings of quality of bulbs are presented.
It is installed that without watering productivity of the onion of yield is formed to low at
cultivation on irrigation she is increased by 35,0 - 75,1 t / ha.
Total water consumption and his factor is determined at cultivation of culture of the onion
depending on way watering - without irrigation on trickle irrigation and at overhead irrigation. It is
installed that the most effectively the plants of the onion of yield use moisture to formation of the
unit of production at cultivating of him on trickle irrigation. At the same time way watering 239,3
% reaches maximum ratings as well the level of profitability of culture cultivation that exceeds
considerably this rating as compared with overhead irrigation, where he is determined on the level
150,4 %, and without watering - 33,6 %.
Key words: Onion is yield, The ways of irrigation, Productivity, Quality of bulbs, Water
consumption, Economic efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
Лук является одной из основных овощных культур, которую употребляют в пищу в
течение всего года.
Анализ фактического состояния производства продукции овощеводства в Украине
свидетельствует, что обеспеченность населения экологически безопасными овощами, в том
числе и луком репчатым является недостаточной и составляет 80-85 % к научно
обоснованному рациону питания [1-3].
В Украине быстрыми темпами развивается выращивание овощных культур с
применением современных систем микроорошения. Однако, средняя их урожайность, и в
частности лука, формируется недостаточно высокой, хотя продуктивность его может быть
значительно выше. Это обусловлено несоответствием элементов технологии к системам
микроорошения, которые используют при возделывании овощных культур в Украине, они
были разработаны для полива дождеванием. Это предопределяет актуальность исследования
способов орошения при выращивании лука посевного.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Исследования проводили на полях ООО «С-Росток», что расположено в
Николаевском районе Николаевской области. Почва - чернозем южный. Для опыта по оценке
эффективности способов полива выделяли контрольные полосы (ширина 3,50 м, длина 200
м) на участках лука репчатого при естественном увлажнении, на капельном орошении и
дождевании.
Объект исследований – лук репчатый, гибрид Монас F1 голландской компании Бейо.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Естественное увлажнение (контроль)
2. Капельное орошение
3. Дождевание
Проводили наблюдения за наступлением основных фенологических фаз развития
культуры. При изучении морфологии корневой системы применяли траншейный метод.
Биохимические анализы проводили в период технической спелости лука, определяли
содержание сухих веществ, общих сахаров - по Бертрану (ГОСТ 8756,13-87), аскорбиновой
кислоты – по методу Мурри (ГОСТ 24556-89).
Был проведен учет расхода поливной воды (общий и в основные межфазные периоды)
с последующим определением коэффициента водопотребления.
Влажность почвы определяли с помощью тензиометров, которые устанавливали на
расстоянии 15 см от растений на глубину 30 см на участках без орошения и с орошением в
фазу образования третьего листка. При выращивании лука репчатого на орошении режимы
увлажнения в первый период вегетации поддерживали в пределах 8-15 сантибар (80-85%
НВ), в период созревания – 15-20 сантибар (70-75 % НВ).
Учет урожая проводили на учетных делянках сплошным методом с оценкой его
согласно требований ДСТУ 3234-951 «Лук репчатый свежий. Технические условия».
Экономическая оценка эффективности экспериментальных вариантов была
выполнена согласно фактических расходов материальных средств на выращивание
продукции. Для обработки полученных опытных материалов применяли методы
математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Погодные условия в годы проведения исследований несколько отличались, но были
типичными для зоны юга Украины.
При проведении исследований фенологические показатели растений лука изменялись
в зависимости от гидротермических условий и исследуемых элементов технологии. В
начальные фазы роста и развития растений решающими были особенности погодных
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условий в годы проведения исследований, так как всходы формировались за счет почвенной
влаги.
В среднем за годы исследований длительность периода «посев – всходы» составляла
26 суток. Период от всходов до образования луковицы, в зависимости от исследуемых
факторов, колебался от 38 до 55 суток. При этом наименьшим он был в варианте
абсолютного контроля - 38 суток, а самым продолжительным в варианте капельного
орошения – 55 суток.
Межфазный период «образование луковицы - увядание листьев», в зависимости от
исследуемых вариантов, колебался до пределах 34-41 сутки, а длительность межфазного
периода «увядание листьев – подсыхание листьев» - в пределах 18 - 26 суток. Длительность
вегетационного периода лука репчатого по вариантам составила 102 -136 суток. При
естественом увлажнении она составила 102, на капельном способе полива - 136, а при
дождевании – 127 суток.
Улучшение влагообеспеченности лука на орошаемых участках способствовало
лучшему развитию и нарастанию надземной массы растений: значительно увеличивалось
количество листьев и их площадь, интенсивнее происходит накопление сухого вещества
(табл.1).
Наблюденими за динамикой нарастания луковиц установлено, что корневая система
лука репчатого в основном размещается в пахотном слое почвы. Сравнительно с другими
сельскохозяйственными культурами она имеет слабую осмотическую силу – 2,5 атмосферы,
тогда как у томатов этот показатель составляет 5,5 атмосфер, зерновых колосовых – 12,
кукурузы - 21,5 атмосферы.
В период образования луковицы на участках естественного увлажнения корни лука
репчатого проникают на глубину 28 - 48см, а при выращивании на орошении - на 50 - 70 см,
а в ширину – 50 - 70 см.
Таблица 1. Развитие надземной массы растений лука в зависимости от уровня
влагообеспеченности в период образования луковиц (среднее за три года)
Вариант
1. Естественное увлажнение
2. Капельное орошение
3. Дождевание

Количество
листьев на
растении, шт.

Площадь листьев
см2 на
растение

тыс. м2
на 1 га

260
поверхность 8,8
620
поверхность25,1
489
19,8

5,1
7,6
6,5

Масса сухого
вещества,
г/растение

9,4
14,4
12,1

В период наступления технической спелости луковиц при капельном орошении
основная масса корней в зоне строки находилась под капельной трубкой в слое почвы 4-30
см, а между строчками, где не было капельной трубки, в слое почвы 8-24 см, некоторые
одиночные корни проникали до 50-55 см, а в междурядье в сторону от строки на расстояние
до 20 - 25 см, основная масса их располагалась в слое почвы 13-25 см, корни в зоне
стыкового междурядья не смыкались. В то же время при дождевании корни появлялись на
глубине от 3 и распространялись под луковицей до 37 см, при этом основная их масса
находилась в зоне строки на глубине 5 - 30 см, достигая глубины 65 см, а в междурядье в
основной своей массе – в слое почвы от 10 до 17 см. При поливе дождеванием в сравнении с
капельным орошением, корневая система лука репчатого в большей мере использовала зону
междурядий.
Фактический режим орошения за годы исследований формировался в зависимости от
способа полива, уровня предполивной влажности почвы и погодных условий года
выращивания (табл. 2).
На опытных участках суммарное водопотребление составляло в вариантах без полива
3505 м3/га, при капельном способе полива - 6481 м3/га, а при дождевании - 5905 м3/га.
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Соотношение составляющих элементов суммарного водопотребления по вариантам опыта
было не одинаковым. Так, в условиях естественного увлажнения значительная часть
суммарного водопотребления обеспечивают осадки – 72,3% , а почвенная влага занимает в
балансе 27,7%. В условиях орошения часть осадков в формировании показателя
водопотребления резко уменьшалась – на вариантах с капельным способом полива она
составляла 39,1 %, при дождевании - 42,9 %.
Таблица 2. Баланс влаги в слое почвы 0-100 см при выращивании лука репчатого,
м3/га (среднее за три года)
Суммарное
водопотребление

в том числе

начало

3505

1653

682

2534

-

Капельное орошение

6481

1587

785

2534

3145

Дождевание

5905

1566

862

2534

2667

Способы полива

Без орошения
(контроль)

почвенная влага

оросительная
норма

осадки

конец

В вариантах с поливом оросительная норма в структуре суммарного водопотребления
колебалась в пределах 45,2 – 48,5%, а почвенная влага значительно не влияла и составляла в
балансе 11,9-17,9 %.
При оптимизации влагообеспечения и особенно при капельном орошении создавались
более благоприятные условия для роста, развития лука репчатого и формирования
стабильного уровня его урожайности (табл. 3).
Орошение, повышая урожайность, улучшало некоторые показатели качества луковиц,
однако несколько снижало содержание сухих веществ и сахаров. Количество аскорбиновой
кислоты при орошении также незначительно изменяется в сторону уменьшения.

Средняя
масса луковицы,
г

Содержание
сухого вещества,
%

Содержание
общих сахаров,
%

Содержание
аскорбиновой
кислоты,
мг %

12,9

82,0

36,6

15,49

9,99

6,8

Капельное орошение

88,0

95,2

135,5

13,40

9,46

6,3

Дождевание

47,9

89,0

118,4

14,4

9,67

6,5

Вариант опыта

Без орошения

Урожайность,
т/га

Товарность
луковиц,
%

Таблица 3. Урожайность и качество лука репчатого в зависимости от способа полива на
черноземе южном

Согласно проведенных расчетов экономической эффективности можно сделать вывод,
что наивысший уровень чистой прибыли в опыте обеспечивает возделывание его на участке
капельного орошения, при этом себестоимость 1 т продукции составила 442 грн при уровне
рентабельности 239,3 % (табл. 4).
Значительно ниже показатели экономической эффективности определены нами на
дождевании, где чистая прибыль составила 43150 грн/га при себестоимости 1 тонны 599,2
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грн, с уровнем рентабельности 150,4 %.
Таблица 4. Экономическая эффективность выращивания лука репчатого в зависимости от
способа орошения
Показатель
Урожайность товарной продукции в
зачетной массе, т/га
Производственные расходы, грн.:
на 1ц
на 1га
Цена 1 ц. грн.
Выручка от реализации урожая из 1
гектара, грн
Прибыль, грн.:
на 1 гектар
на 1 ц
Рентабельность, %

Без орошения

На капельном
орошении

Дождевание

12,9

88,0

47,9

112,25
14480

44,20
38900

59,92
28700

150

150

150

19350

132000

71850

4870
65,27

93100
105,79

43150
90,08

33,6

239,3

150,4

Важным аспектом выращивания лука репчатого является прибыльность. При
выращивании его на капельном орошении затраты составили 38,9 тыс. грн, а уровень
рентабельности производства лука (при оптовых ценах 1500 грн/ т) – 239,3%
При выращивании лука репчатого без орошения рентабельность была достаточно
низкой - 33,6%, а урожайность на уровне 12,9 т/га, прибыль составила лишь 4870 грн/га.
Таким образом в условиях южной Степи Украины лук репчатый целесообразнее выращивать
на капельном орошении.
ВЫВОДЫ
1. Длительность вегетационного периода лука репчатого при естественном увлажнении в
зависимости от условий года исследования составляет 93 – 102 суток, в варианте с капельным
способом орошения – 136 – 140 суток, а при дождевании – 127 – 133 суток.
2. Варианты с орошением продлевали вегетацию лука репчатого сравнительно с
суходолом в зависимости от года и способа орошения на 25 – 47 суток.
3. При выращивании лука репчатого без орошения растения начинали раньше вступать в
фазу формирования луковицы. Улучшение влагообеспеченности при орошении
способствовало лучшему развитию надземной массы растений: увеличивалась общая листовая
поверхность на 225 – 251%, масса накопленного сухого вещества на 128,7 – 153,2%.
4. При орошении корневая система лука репчатого в период образования луковицы
проникает на глубину 50 – 70 см, а на участках без орошения – на 28 – 48 см. В период
наступления технической спелости при капельном орошении основная масса корней в зоне
строки сосредотачивалась под оросительным трубопроводом в слое 4 – 30 см, корни в зоне
стыкового междурядья не смыкались. При дождевании корневая система лука репчатого в
большей мере использовала зону междурядий.
5. В условиях естественного увлажнения (без полива) в среднем за 3 года удельный вес
осадков в суммарном водопотреблении составил 72,3%, на капельном орошении – 39,1%, а при
дождевании – 42,9%. В орошаемых вариантах оросительная норма в структуре суммарного
водопотребления составляла 45,2 – 48.5%.
6. Применение орошения в сравнении с контролем (без полива) повысило в среднем за
три года урожайность лука репчатого на 75,1т /га при выращивании его на капельном
орошении и на 35,0 т/га при поливе дождеванием.
7. Орошение наряду с повышением урожайности, улучшает некоторые показатели
качества лука, однако приводит к снижению содержания сухих вещества и сахаров.
Количество аскорбиновой кислоты (витамина С) в луковицах при орошении практически не
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изменялось.
8. Орошение способствует увеличению уровня рентабельности до 150,4 – 239,3% при
показателе 33,6% без полива. На капельном орошении в сравнении с дождеванием уровень
рентабельности повышается на 88,9%.
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ ТОМАТА НОСИТЕЛЕЙ МУТАНТНЫХ
МАРКЕРНЫХ ГЕНОВ
Мелания МАКОВЕЙ
Институт генетики, физиологии и защиты растений

Abstract: This article reflects the results of breeding new forms of tomato by using a
combination of field and laboratory methods. The characteristic of new lines with different set of
economically valuable traits controlled by mutant genes is given. Genetic determination of
resistance to heat and drought on the basis of male gametophyte was shown.
Key words: Tomato, New lines, Mutant genes, Signs, Resistance to stress factors, Heat,
Drought.
ВВЕДЕНИЕ
Многочисленными исследованиями разных авторов [Тараканов, 1978; Удовенко, 1978;
Алпатьев, 1981; Жученко, 1988; Добруцкая, Балашова, 1994; Пивоваров и др., 1994;
Кильчевский, 1997; Гончарова, 2011 и др.] установлено, что экологическая устойчивость в
растительном мире относится к числу наиболее дефицитных хозяйственно-ценных
признаков. Именно узкие пределы генетического разнообразия по уровню адаптивности,
например к стрессовым температурам, по мнению Жученко [2009], явились главной
причиной того, что за последние 50 лет не достигнуто существенного повышения верхнего
порога толерантности у основных сельскохозяйственных культур. Из этого следует, что
современное растениеводство должно базироваться на использовании сортов и гибридов,
которые могут давать стабильные урожаи и продукцию хорошего качества в
неблагоприятных условиях их произрастания. Однако оценка и выявление генетического
потенциала устойчивости возделываемых форм к определенному фактору стресса в
естественных условиях усложняется совокупностью действия разных стрессоров [Кошкин,
2010], что иногда делает её невыполнимой в полевых условиях. Создание устойчивых форм
возможно путем селекции с использованием сочетания лабораторно-полевых опытов,
которые предусматривают исследование характера адаптации
растений к разным
экстремальным условиям, каковыми являются повышенные, пониженные температуры и
засуха. Комплексный подход к исследованиям с учетом морфобиологических особенностей
растений отдельных форм и чувствительности их к стрессовым абиотическим факторам на
самых уязвимых этапах их развития позволит найти пути и способы создания новых сортов и
гибридов с комплексом взаимодополняемых признаков способных обеспечить реализацию
генетически заложенного уровня продуктивности в неблагоприятных условиях внешней
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среды.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на группе линий, которые были выделены из гибридных
комбинаций, полученных с использованием для скрещивания образцов с разным сочетанием
мутантных генов (Л 8 - sp±, u,nor,); (Л28 - sp, Mi, gs, Tm-2, rin); ( Л111 - ssp, nor, u, hp-1, j-2);
(Л11069 - sp+, u, nor, Tm-2, ls, j-2); Mo 443 (ls), а также гомозиготные линии (187, 828, 556,
965) с разной побегообразующей способностью и некоторые сорта собственной селекции
(MaKrista, Stefani, Л 135 и др.).
Растения экспериментальных линий выращивали на опытном поле института. Характер
проявления морфобиологических и хозяйственно ценных признаков изучали по
общепринятым для культуры томата методикам. Устойчивость к стрессовым абиотическим
факторам (жара, засуха) определяли на искусственно смоделированных фонах в условиях
лаборатории. Критерием устойчивости служила способность пыльцы разных линий
прорастать и формировать пыльцевые трубки определенной длины под давлением стресса.
По каждой линии, в каждом варианте изучалось не менее 500 пыльцевых зерен. Об
устойчивости линий судили по соотношению количества проросших пыльцевых зерен и
длине пыльцевых трубок в опыте к контролю, выраженному в процентах. Обработку данных
проводили по схеме двухфакторного дисперсионного анализа [Доспехов, 1979].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Повышенная чувствительность томатов к действию некоторых неблагоприятных
факторов внешней среды, включая иерархическую структуру отдачи урожая, вызывают
необходимость изучения закономерностей проявления устойчивости к стрессовым условиям
в зависимости от типа роста растений. Получение форм с выровненными соцветиями,
плотными и выровненными по форме и окраске плодами в сочетании со слабой
пасынкообразующей способностью разного типа роста с меньшей ответной реакцией на
действие экстремальных факторов среды, вот те основные задачи, на решение которых была
нацелена эта работа. В процессе всестороннего изучения популяций этих гибридных
комбинаций были выделены линии, с разным сочетанием названных признаков, которые
были определены в 4 группы по типу роста растений (табл. 1).
В первые две группы вошли 10 линий характеризующихся супердетерминантным и
детерминантным типами роста, из которых 110, 183 и 188 раннеспелые (96 - 103 дня) с
высотой главного стебля 50-65см. Вторая группа линий: 164; 178; 181; 193; 195; 201 с
высотой растений 70-98 см. Они относятся к группе среднеранних и среднеспелых (105-114
дней). Выделенные линии отличаются и по стеблеобразованию. У них из пазух настоящих
листьев образуется много побегов с большим числом одновременно плодоносящих соцветий.
Среднее число ветвей у раннеспелых варьировал от 3,0 до 4,7 шт., а габитус растений от 53,5
до 94 см. У среднеспелой группы, генотипы имели в среднем 4,9 - 7,5 штук стеблей на
растение, габитус при этом составил 101-142см. Длина междоузлий у данной группы линий
3,5 - 5,0 см, что определяет сближенное расположение соцветий, и их число, а также общее
количество сформировавшихся плодов в зависимости от яруса расположения соцветия.
Линии с полудетерминантным типом роста (196, 197, 204, 228 и 234) имеют длину
главного стебля 110 - 138 см. (табл. 1). Эти линии выделены из гибридных комбинаций,
полученных с использованием форм, которые являются носителями гена ls (lateral
suppressor). В период активной вегетации они образуют слабые самоограничивающие рост
боковые побеги. Число пасынков у них составляет 4,4 - 6,8 шт. на 18,2 - 24,6 узлов.
Габитус растений характеризуется приподнятым-полустоячим стеблем, они сильно
облиственны. Длина междоузлий имеет 7,3 - 10,8 см. (табл. 1) с оптимальным
соотношением листовой массы и плодов. Окраска листьев темно зеленая, с разной формой
листа: - яйцевидные, удлиненно-яйцевидные, широколанцетные. Имеются различия по
форме и морфологии цветка: с нормальными цветками; цветками с полным венчиком, но
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сросшиеся в трубочку лепестками и нераскрывающимися. Линия 196, имеет высокую
степень стерильности с картофельным типом листа.
В четвертую группу определены линии с индетерминантным типом роста, которые
характеризуются оптимальным сочетанием селектируемых признаков. Например, линия 186
формирует ограниченное количество боковых побегов на растении (3,3) имея крупные и
плотные плоды (110гр.), которые в технической стадии зрелости имеют ровные без пятна у
основания плодоножки салатового цвета плоды, а в биологической светло желтые с розовой
мякотью. Аналогичные характеристики имеет линия 237, только в биологической стадии
зрелости плоды плотные с более выраженной желто-зеленой окраской плодов. Три другие
линии этой группы ( 205, 241 и 10/6) имеют тип роста близкий к полудетерминантному, но и
не самоограничивающийся, и к тому, же с частым расположением соцветий. На 24,5 - 28,1
узлов (листьев) приходится 5-6 нормально растущих пасынков, а на некоторых узлах
отмечается от 3 до 7 очень мелких, неразвитых (3-4см). В остальных пазухах листьев точки
роста отсутствуют. Плоды у них более мелкие, в комбинациях из которых они получены в
процессе отборов не удалось разорвать связь гена ls, с мелкоплодностью, так как в этих
парах оба родителя являются носителями данного гена. Они имеют простое компактное
соцветие (7-13цветков), осыпаемость цветков в которых низкая, что обеспечивает им
высокую завязываемость плодов. В дополнение к этим характеристикам приводится и
анализ результатов оценки их на устойчивость к таким стрессовым абиотическим факторам,
как жара и засуха на стадии зрелого пыльцевого зерна (мужской гаметофит).
Таблица 1. Морфобиологическая характеристика линий томата поколения F5, выделенных из
комбинаций скрещивания с использованием мутантных генов - rin, nor и ls
№
генотипа

Л 110(nor,j,u)
Л 183 (nor,j,u)
Л 188(nor,u)
Л 164 (u)
Л 178(j, u)
Л 181 (u,hp)
Л 193 (j, nor, u)
Л 195(ls, j, nor,)
Л 201(u, nor, j)
Л 196 (u, j, c )
Л 197(ls, rin, u)
Л 204 (ls, nor, u)
Л 228 (ls, u)
Л 234 ls, u, nor)
Л 186 (ls, u, rin)
Л 205 (ls, u, j)
Л 237 (ls, rin, u)
Л 241 (ls, rin,)
Л 10/6 (ls, rin, gs)

Среднее
число
междоузлий
на растение
(шт)

Средняя
длина
междоузлий
(см)

Кол-во
пасын
ков
на
растении
(шт)

КолУрожайность,
во
%
кистей
кг/дел
к
на
станрастедарту
нии
(шт)
1 группа - линии супердетерминантного (ssp)типа роста (50-65см)
7,1
7,0
3,0
4,4
10,4
91,7
6,6
8,4
2,6
3,2
10,2
89,4
9,0
7,2
3,4
3,3
11,2
98.2
2 группа – линии детерминантного (sp) типа роста (70 – 98 см)
10,3
8,6
3,0
5,3
11,6
102,2
9,3
9,8
4,7
4,5
10,8
94,7
10,0
9,0
3,5
4,4
12,6
110,5
10,5
7,5
3,0
4,1
11,9
104,4
10,5
6,8
4,0
4,0
13,5
118,4
8,3
8,1
2,9
3,8
11,4
100,8
3 группа – линии полудетерминантного (sp±) типа роста (110-138 см)
19,8
10,8
2,6
4,2
12,3
77,9
24,4
9,7
4,9
6,3
14,6
108,8
24,6
10,7
5,6
6,6
15,0
104,0
21,7
9,0
6,8
6,1
12,9
87,2
18,2
7,3
4,4
6,4
14,7
101,6
4 группа - линии индетерминантного (sp+)типа роста ( 150 и более см)
29,8
9,3
3,3
7,5
21,7
111,4
28,1
10,6
5,0
6,8
18,6
109,1
28,9
10,3
4,2
7,0
19,1
110,2
25,0
9,3
6,0
6,2
15,9
108,9
24,5
8,6
5,6
7,4
13,8
107,3

Хср
Масса
плода
(гр)

76
85,6
80
90
84
102
70
96,2
95
80
88
100,3
85
95
110
82
104
75
78

При индивидуальном анализе линий видим, что пыльца каждого из них по-разному
реагирует на определенный стресс. Наиболее сильное ингибирующее действие на
прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок оказывает фактор осмотического стресса
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(табл. 2). На его фоне пыльца линии 183 вообще не прорастает, а Л 188 имеет очень низкие
значения. Также низкая устойчивость по пыльце выявлена у линий - 195 (7,0%), 196 (7,8%)
и 201 (12,1%). Пыльца их, прорастая на питательной среде с высокой концентрацией
сахарозы, формирует короткие сильно деформированные пыльцевые трубки, такая трубка в
естественных условиях не способна произвести оплодотворение. Это говорит о высокой
чувствительности их мужского гаметофита на действие засухи. В то же время пыльца этих
линий хорошо прорастает после высокотемпературной обработки её (45°С в течение 8 часов)
с соответствующими показателями устойчивости пыльцы - 52,6 %, 48,8% и 50,9%,
формируя при этом длинные ровные пыльцевые трубки, устойчивость которых составляет
73,0%, 89,8% и 90,0% (табл. 2).
Высокую устойчивость пыльцы к повышенной температуре (80,4% - 43,1%) и
осмотическому стрессу (43,0% - 52,2%) сочетают в себе линии 178 и 181.
Остальные изученные линии характеризуются разным уровнем и типами устойчивости
(табл. 2). На фоне высокотемпературного стресса они формируют длинные пыльцевые
трубки. Обратная реакция отмечается на проращивание их пыльцы на фоне осмотического
стресса. Линии, с высокой жизнеспособностью свежесобранной пыльцы, не могут
формировать трубки достаточной длины на искусственной питательной среде с высокой
концентрацией сахарозы, которая имитирует засуху (табл. 2). В пределах группы показатель
устойчивости низкий 10,1% - 28,0%. Даже линии 110, 164 и 178, которые отличились
высокой устойчивостью по показателю прорастания пыльцевых зерен - 55,9%; 45,0% и
43,0% , не могли формировать трубки достаточной длины. Только линия 181 при высоком
прорастании пыльцы, формировала трубки близкие по длине к нормальным - 21,1 д.о.м.(три
диаметра пыльцевого зерна) (табл. 2).
Таблица 2. Устойчивость пыльцы новых линий томата к стрессовым факторам
Линии

Л 110
Л 164
Л 178
Л 181
Л 183
Л 188
Л 193
Л 195
Л 196
Л 198
Л 201
Л 204
Л 228
Л 234

Жизнеспособность,%
25˚С / 3 часа
(контроль)
16,9 ± 1,0
31,3 ± 1,2
53,0 ± 1,2
27,9 ± 1,1
35,1 ± 1,6
30,0 ± 1,9
25,5 ± 1,5
16,1 ± 0,4
19,9 ± 1,0
21,5 ± 0,8
23,0 ± 0,6
45,9 ± 1,7
30,0 ± 1,3
16,7 ± 0,7

Устойчивость, %
пыльцы
к жаре
к засухе
26,0 ± 1,0
18,9 ± 1,4
80,4 ± 1,9
43,1 ± 1,7
24,0 ± 1,1
36,3 ± 2,0
83,1 ± 2,1
52,0 ± 1,3
48,8 ± 2,0
78,0 ± 1,4
50,9 ± 1,3
24,7 ± 1,1
32,0 ± 1,0
18,0 ± 0,5

55,9 ± 1,6
45,0 ± 1,7
43,0 ± 1,1
52,2 ± 1,5
0,1
2,3± 0,04
19,0 ± 0,9
7,0 ± 0,5
7,8 ± 0,3
31,3± 1,7
12,1 ± 0,6
27,1 ± 2,0
15,8 ± 1,1
34,9 ± 0,9

пыльцевых трубок
к жаре
к засухе
46,9 ± 1,8
60,0 ± 1,5
99,1 ± 1,8
73,0 ± 1,9
80,0 ± 2,0
70,1 ± 1,5
70,7 ± 1,7
73,0 ± 1,9
89,8 ± 1,1
86,8 ± 1,4
90,0 ± 1,6
79.8 ± 1,3
96,9 ± 2,0
42,0 ± 0,8

22,5 ± 1,1
26,0 ± 1,6
26,0 ± 1,2
36,0 ± 1,0
0
10,1 ± 0,02
18,6 ± 0,9
13,1 ± 0,6
28,0 ± 0,7
24,0 ± 0,9
21,0 ± 1,0
18,2 ± 1,1
15,6 ± 0,4
13,0 ± 1,0

Дисперсионный факториальный анализ выявил долю влияния генотипа и стрессовых
факторов в общей изменчивости признаков.
При индивидуальном анализе действия и взаимодействия факторов на характер
проявления признаков видим, что наиболее сильное влияние на изменчивость признаков
пыльцы оказали использованные стрессы у линии 188. Доля изменчивости, вносимая
фоновыми факторами, составила 58,9%, на 32,2% проявление изучаемых признаков
определялось особенностями генотипа и лишь на 8,8% их взаимодействием. Достаточно
высокой, оказалась доля влияния стрессовых факторов на характер проявления признаков у
линий: 183 - 57,5%; 193 - 46,7%; 195 - 47,0%; 201 - 47,2%; 204 - 39,6% и 228 - 34,6%.
Наряду с ними, выделены и линии (Л 228, Л 198, Л 196, Л 234, Л 164, Л 110, Л 178), у
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которых изменчивость изученных признаков в значительной степени определяется
генотипом и соответственно составляет 50,6%; 53,9%; 55,1%; 56,2%; 69,9%; 70,0% и 74,3%.
Например, доля влияния селективных фонов на изменчивость признаков у этой группы
линий варьирует от 7,8% до 26,3%. Это указывает на высокую генетическую устойчивость
их к изученным стрессовым факторам.
Факториальный анализ источника вариабельности показателя устойчивости по признакам
пыльцы выявил, что доля изменчивости, вносимая генотипом и факторами стресса для
каждой линии неоднозначна. Показано сходство и различие между линиями по реакции их
пыльцы на действие анализируемых стрессовых факторов, что позволило отселектировать
линии с высоким генетически детерминированным уровнем адаптивности к ним.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенных исследований отселектированы линии характеризуются
комплексом взаимодополняющих морфо-биологических и других хозяйственно-ценных
признаков. Особую ценность представляют признаки, контролируемые мутантными генами,
которые в значительной степени влияют на тип роста и архитектонику растения, а также
качество плодов, и в целом на продуктивность. Наряду со столь ценными признаками у
некоторых линий выявлено высокая генетически детерминированная устойчивость с
стрессовым факторам, что придает особую значимость и привлекательность им для
использования в селекционных программах при создании сортов и гетерозисных гибридов
как для открытого, так и защищенного грунта.
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МЕТОД ОТБОРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ ПОТОМСТВ
ТОМАТА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОНТОГЕНЕЗА
Мелания МАКОВЕЙ
Институт генетики, физиологии и защиты растений

Abstract: The article presents the results of comparative analysis of lines obtained using
different selection methods. Significant differences between the used methods of selection, the
studied lines of their reaction to selection against the background of high-temperature stress,
indicators of signs at different stages of ontogenesis (sporophyte-gametophyte) are shown. The
efficiency of using a combination of sporophytic-gametophytic selections to obtain heat-resistant
forms of tomato is established.
Key words: Tomato, Lines, Selection methods, Heat resistance, Sporophyte, Gametophyte.
ВВЕДЕНИЕ
Изучению устойчивости к стрессовым абиотическим факторам посвящено множество
публикаций в мировой научной литературе. Исследования последних лет показали, что с
ростом, в результате достижений селекции, продуктивности сельскохозяйственных растений
существенно возросла и вариабельность её в зависимости от условий среды.
В связи с этим на передний план выдвинулись задачи всестороннего изучения
соотношения потенциальной продуктивности и экологической устойчивости культурных
растений, выявления закономерностей их изменчивости в процессе селекции в зависимости
от особенностей генотипа и используемых методов их отбора. Особенно недостаточно
изучены вопросы отражающие изменчивость на ранних этапах формирования и развития
репродуктивной системы. Выявление новых закономерностей в селекции на устойчивость
может способствовать разработке нетрадиционных подходов и модификации существующих
методов отбора для ускорения процесса селекции.
В последние три десятилетия интенсивно развиваются исследования реакции пыльцы на
различные абиотические и биотические факторы среды [Тараканов и др., 1986; Кравченко и
др., 1988; Маковей, 1992; Степанов, 1996; Кильчевский и др., 2005; Бухарова и др.. 2005;
Юрлова, 2006; Пинчук. 2006; Georgios et al., 2009; Anokhina, et al., 2011; David, 2012 и др.].
Пионерами работ по искусственному отбору по пыльце были Алпатьев [1947], Тер-Аванесян
[1949], Тараканов [1961].
Впервые отбор на уровне мужского гаметофита был теоретически обоснован только в
1979 году [Mulcahy]. В основе этого метода селекции растений лежит предложение, что
отбор на устойчивость к конкретному экстpемальному фактору, на гаплоидной фазе
жизненного цикла - популяции гамет, может обеспечить появление устойчивого
спорофитного поколения. Особое значение придается именно возможностям мужского
гаметофита растений, потому, что мужские гаметы эволюционно менее защищены, чем
женские, закрытые от непосредственных воздействий толстыми слоями соматических
тканей. Кроме того, растения продуцируют значительно большее количество мужских гамет,
но в формировании плодов участвуют только десятки, сотни пыльцевых зерен,
преодолевших непосредственное влияние всевозможных стрессовых факторов. А, значит,
мужские гаметы вовлечены в своеобразные природные селективные механизмы.
Следовательно, основой успешной разработки методов оценки и отбора генотипов на
микрогаметофитном уровне может быть способность пыльцы прорастать и расти на
искусственной питательной среде, что дает возможность быстро и эффективно оценить
реакцию на действие конкретного стресса. Исходя из этого, нами в исследованиях
используется высокотемпературный фактор, действие которого изучается не только по
реакции пыльцы, но и способности семян прорастать и формировать проростки
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определенной длины [Ивакин, 1979] на его фоне.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для проведения исследований были использованы 11 гибридных комбинаций (Л7 ×
Лидер; Солярис × Демидов; Руслан × № 106152; Л7 × Л304; Л7 × Л327; Л7 × Солярис; Л
1185 × Барнаульский консервный; Л828 × Л187; Л7 × Л126). Изучали влияние метода отбора
на получение жаростойких потомств с принципом поэтапного чередования оценки на разных
стадиях онтогенеза (спорофит-гаметофит). Отборы проводили, начиная с F1 с
использованием трех разных методических подходов:
1) - поэтапное чередование спорофитно - гаметофитного под давлением высокой
температуры (опыт-1);
2) - только гаметофитного отбора с использованием для опыления термообработанной
пыльцы, при температуре 45˚С в течение 8 часов (опыт-2);
3) - традиционные отборы - по высокому значению показателей используемых
признаков при самоопылении, без влияния высокотемпературного фактора (контроль).
При использовании поэтапного чередования спорофитно-гаметофитного отборов (опыт1), на первом этапе проводились отборы на стадии проростков при проращивании семян
гибридов F1 (по 50 семян в 3-х повторностях) в условиях высокой температуры (43ºС) Ивакин [1979]. Отбирали только те семена, которые в течение короткого времени быстро
прорастали и формировали наиболее длинные проростки. Скорость прорастания, длина
корешка и стебля проростка служили критерием для отбора устойчивых генотипов (10-15%).
Выделенные генотипы пикировали в ящики для получения взрослого растения.
Следующим этапом явилась оценка устойчивости к высокой температуре на стадии
зрелого мужского гаметофита (пыльцы), у растений, выращенных из выделенных
устойчивых генотипов на стадии спорофита. Оценивали - жизнеспособность, жаростойкость
пыльцы и устойчивость пыльцевых трубок. Самые устойчивые опыляли собственной
предварительно прогретой пыльцой (45ºС в течение 8 часов). Сравнительный анализ оценки
на разных стадиях онтогенеза (спорофит-гаметофит), и высокое совпадение показателей
жаростойкости на разных фазах, служило критерием отбора лучших (опыт-1).
Для проведения исследований с использованием только гаметофитного отбора, семена
выделенные из одних и тех же комбинаций гибридов, не подвергая обработке высокой
температурой просто проращивали в термостате при температуре 24ºС - 5 дней. Отбирали
семена с высокой энергией прорастания и высевали в ящики для получения рассады,
которую одновременно с растениями опыта-1, высаживали на поле. Половина растений
оценивалась на устойчивость к высокой температуре, путем предварительного прогревания
пыльцы при температуре 45ºС в течение 8 часов с последующим проращиванием её на
искусственной питательной среде (15% сахарозы и 0,006% борной кислоты) в условиях in
vitro. Растения, с высокими показателями названных признаков, опыляли их собственной
предварительно прогретой пыльцой (45ºС- 8 часов) - опыт-2. Вторая часть растений также
оценивалась на устойчивость к жаре по признакам пыльцы, метками на растениях
отмечались лучшие, без дальнейшего вмешательства в процесс опыления (то есть у них
процесс самоопыления проходил естественным путем).
При совпадении высоких
показателей, полученных по пыльце, и в процессе описания морфо-биологических и
изучения селекционно-ценных признаков, отбирали лучшие. Это служило контролем для
сравнительного анализа эффективности используемых методов.
По идентичной схеме проводилось формирование и оценка потомств генераций F 1, F2,
F3. Потомства, наиболее устойчивых и продуктивных растений, выделенных из разных
гибридных комбинаций, в каждом варианте исследований объединяли в популяции (F 4-F6),
для сравнительного анализа эффективности использованных методов отбора.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты (средние значения 2009-2011гг) по жаростойкости линий
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поколений F4-F6, от разных гибридных комбинаций (11) показали существенные различия:
между использованными методами отбора; изученными линиями по их реакции на отбор;
признаками на разных стадиях онтогенеза.
Индекс эффективности использованного метода отбора по энергии прорастания семян
под давлением высокой температуры показывает, превосходство линий выделенных из всех
гибридных комбинаций
в варианте последовательного
чередования спорофитногаметофитных отборов. Комбинированный отбор по спорофиту и гаметофиту на ранних
этапах (F1-F3), приводит к получению более жаростойкого потомства в F4 - F6 по отношению
к линиям, полученным с использованием только гаметофитного отбора. Наиболее выражены
эти различия в сравнении с контрольным вариантом (табл. 1).
Индивидуальный анализ линий по скорости прорастания семян на фоне высокой
температуры (43ºС) выявляет, что семена, полученные от линий варианта чередования
спорофитно-гаметофитных отборов, прорастают лучше и быстрее. Процент прорастания
семян у линий в этом варианте составил 53,1% - 97,7%, тогда как при гаметофитном 36,1% 81,5%, а в контроле был самым низким 30,1% - 78,3%.
Например, высокоустойчивое потомство получено при использовании спорофитногаметофитных отборов по линии 135/1, где устойчивость семян выше в 2,3 раза, чем в
контроле (69,1% против 30,1%) и 1,8 раз, относительно варианта только гаметофитного
(69,1% против 36,1% ). Аналогичные результаты, получены и по линиям: 133/11/1 (82,0%
против 58,2% в опыте-2 и 42,6% в контроле); Л 123/1 (62,8% против 46,0% в опыте-2 и
32,2% в контроле); Л 134/1 (76,1% против 48,1% в опыте-2 и 46,7% в контроле). По
остальным, различия между линиями и вариантами опытов несколько ниже, но
существенны, и варьируют, имея индекс эффективности отбора от 1,00 до 1,43 в вариантах:
опыт-1 и контроль; от 1,03 до 1,40 в вариантах: опыт-2 и контроль; и от 1,00 до 1,29 в
вариантах: опыт-1 и опыт-2 (табл. 1).
Анализ влияния метода отбора на характер проявления другого признака «устойчивость по длине проростка» у линий индивидуально, также выявляет высокие
показатели в варианте чередования спорофитно-гаметофитных отборов. По признаку «длина
проростка» в этом варианте показатели выше в 1,6 - 2,7 раза, чем в контроле, и в 1,2 - 1,9 раз
относительно только гаметофитного отбора. Сильно выражены различия в вариантах: опыт
1 - контроль у линий: 118/1 (126% против 68,1%); 135/1 (94,2% против 44,2% в контроле);
133/11/1 (77,4% против 31,6%); 124/1 (149,4% против 70,9%); 133/12/1 (121,0% против
61,2%); 110/1 (169,7% против 89,4%); 7/1 (133,4% против 64,2%) и 134/1 (110,8% против
42,4%). Это показывает, что семена линий, полученных от спорофитно-гаметофитных
отборов, не только быстро прорастают, а ещё под давлением высокой температуры
формируют проростки большей длины, чем у линий от варианта контроля.
Различия между линиями только гаметофитных отборов и контролем менее выражены,
но между некоторыми они существенны. Высокие показатели отмечены у линий: 124/2
(101,1% против 70,9%); 133/12/2 (93,7% против 61,2%); 110/2 (112% против 89,4%); 7/2
(90,6% против 64,3%); 134/2 (70% против 42,4%); 133/11/2 (50,4% против 31,6%). Выделены
и другие линии: 123/2, 128/2 и 133/15/2, у которых увеличивается процент прорастания
семян под влиянием высокой температуры, но длина проростков ниже, чем в варианте
контроля или имеют равные значения.
Из полученных нами результатов следует, что использование поэтапного чередования
спорофитно-гаметофитных отборов положительно влияет на повышение устойчивости
спорофитных потомств, полученных из разных гибридных комбинаций. Наиболее выражен
эффект использования данного метода по признаку «длина проростка». Линии, от варианта
использования только гаметофитных отборов, демонстрируют меньший сдвиг показателей в
сторону увеличения. Здесь более выражены генотипические особенности линий по их
реакции на фактор отбора.
Сравнительный анализ линий, выделенных из одних и тех же комбинаций, но с
использованием разных методов отбора по признакам мужского гаметофита (жаростойкость
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пыльцы и устойчивость по длине пыльцевых трубок) не выявляет однозначного влияния
метода отбора на характер проявления названных признаков.
Жаростойкость пыльцы у некоторых линий, полученных в варианте спорофитногаметофитных отборов, была ниже, чем при использовании только гаметофитного, и выше в
сравнении с контролем. Относительно варианта с гаметофитным отбором жаростойкость
пыльцы была ниже у 4-х линий: Л118/1; Л 133/12/1; Л 128/1 и Л 134/1 на 17,7%; 22,9%;
17,8% и 5,5% соответственно. Ниже показатель этого признака у них и по сравнению с
контролем. Одинаковые значения при двух разных методах их селекции, по устойчивости
пыльцы показывают линии: - 133/11/1 и 133/11/2 - 34,4% и 33,7%; 123/1 и 123/2 – 46,9% и
44,6%; 124/1 и 124/2 – 59,4% и 56,0%. Только три линии: 135/1; 110/1; 7/1/1, имеют более
высокую жаростойкость пыльцы, в сравнении вариантом гаметофитного отбора, о чем
свидетельствуют индексы эффективности проведенных отборов (табл.1). Относительно
контроля их больше (135/1; 133/11/1; 123/1; 124/1; 110/1 и 7/1/1) с соответствующими
индексами спорофитно-гаметофитных отборов - 1,23; 1,33; 1,45; 1,14; 1,25 и 1,55. У
остальных показатель признака находится на уровне контрольных или ниже их.
Почти у всех линий, выделенных с использованием только гаметофитного отбора
индексы эффективности также выше, относительно контроля (табл.1). Исключение
составляет линия 135/2, у которого нет заметного влияния данного метода на устойчивость
по пыльце (опыт 2 - 56,2% против 55,8% - контроль). В то время как при использовании
спорофитно-гаметофитного эти различия существенны и соответственно составляют 69,1%
против 55,8%. Не выявлено влияния на жаростойкость пыльцы и у линии 133/15/2, где
показатель ниже, чем в контроле (57,5% против 61,9%).
По признаку «жаростойкость пыльцы» использование только гаметофитного отбора при
выделении линий из одних и тех же гибридных комбинаций относительно контроля
оказалось более эффективным.
Обратную реакцию выявляем при определении эффективности использованных методов
для получения более устойчивых потомств по признаку «устойчивость по длине пыльцевых
трубок». Из данных таблицы 1 видно, что более длинные трубки формирует пыльца всех
линий, полученных в варианте поэтапного чередования спорофитно-гаметофитных отборов.
Устойчивость пыльцевых трубок у линий в этом варианте на 3% - 167,6% выше, чем в
контроле и, на 1% - 78,3% относительно варианта только гаметофитного отбора. Высокую
устойчивость при обоих использованных методах отбора относительно контроля
демонстрируют линии: 118/1-2; 123/1-2; 124/1-2; 133/12/1-2; 128/1-2; 110/1-2; 7/1/1-2 и 134/12 с соответствующими индексами эффективности использованных методов отборов (табл.1).
В отличие от других, только линия 133/15 не реагирует на метод отбора, равно, как и на
стрессовый фактор, имея равные показатели по обоим признакам во всех вариантах
исследований, в том числе и по признакам на стадии спорофита (табл. 1).
Проверка эффективности влияния использованных методов отбора на повышение
жаростойкости линий по признакам мужского гаметофита, отселектированных из одних и
тех же гибридных комбинаций не показывает принципиальных различий между
использованными методами. Наиболее выражены различия отдельно по признакам, в
зависимости от метода их селекции. Пыльца линий, полученных в процессе поэтапного
чередования спорофитно-гаметофитных отборов, после высокотемпературной обработки
прорастает на питательной среде в условиях in vitro хуже, чем пыльца линий от
гаметофитных отборов При этом следует отметить, что проросшие пыльцевые зерна от
линий спорофитно-гаметофитных отборов формируют более длинные пыльцевые трубки
(91-214 делений окуляр-микрометра), чем
пыльцевые зерна линий, полученных от
гаметофитных отборов (67 - 121дел.ок.- микр.), и самые короткие пыльцевые трубки имеют
линии, выделенные в варианте контроля (44,3 - 87,5 делений окуляр - микрометра).
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Л 7 х Лидер
СолярисхДемидов
Русланх 106152
Линия 7 х Л 304
Линия 7 х Л 327
Руслан х 106152
Л 7 х Солярис
Л1185 х Барн.кон
Линия 7 (828х187)
Л 7 х Л 126
Л 15 (Ж.Г. х F 1С)

Л118/1/2/к
135/1/2/к
133-11/1/2/к
123/1/2/к
124/1/2/к
133-12/1/2/к
128/1/2/к
110/1/2/к
7-1/1/2/к
134/1/2/к
133-15/1/2/к

Примечание: В графе № линии цифра /1 – характеризует линии, полученные с использованием поэтапного чередования спорофитно-гаметофитных отборов; /2 –
линии, выделенные при использовании только гаметофитных отборов;/ к – линии, отселектированные без давления высокотемпературного стрессового фактора.
Индексы эффективности отборов по изученным признакам под давлением использованных методов отбора на разных стадиях онтогенеза: 1). а : б –
спорофитно-гаметофитный отбор : гаметофитный; 2). б : в – только гаметофитный отбор : контроль; 3). а : в - спорофитно-гаметофитный отбор : контроль

Происхождение

№ линии

Индексы эффективности использованных методов отбора устойчивых линий
Чередования спорофитноТолько гаметофитный отбор
гаметофитных отборов (опыт-1)
(опыт-2)
Традиционный (контроль)
(а)
(б)
(в)
Спорофит
Гаметофит
Спорофит
Гаметофит
Спорофит
Гаметофит
Семена
длина
пыльца
длина
семена
длина
пыльца
длина
семена
длина
пыльца
длина
пророспыльцепророст
пыльцепророспыльцетков
вых
-ков
вых
тков
вых
трубок
трубок
трубок
(опыт-1) а : б (опыт-2)
(опыт-2) б : в (контроль)
(опыт 1) а : в (контроль)
1,29
1,57
0,72
1,08
1,10
1,18
1,21
1,34
1,40
1,85
0,86
1,46
1,91
1,89
1,23
1,30
1,20
1,13
1,01
0,96
2,29
2,13
1,23
1,26
1,41
1,54
1,02
1,11
1,37
1,59
1,30
0,97
1,92
2,45
1,33
1,08
1,36
1,62
1,05
1,11
1,43
0,99
1,38
1,38
1,95
1,60
1,45
1,54
1,19
1,47
1,06
1,22
1,21
1,43
1,07
1,67
1,44
2,11
1,14
2,04
1,26
1,29
0,65
0,89
1,02
1,53
1,54
1,85
1,28
1,98
1,00
1,66
1,13
1,70
0,65
1,32
1,08
0,99
1,33
1,24
1,23
1,73
0,86
1,65
1,20
1,51
1,14
1,51
1,03
1,25
1,08
1,08
1,25
1,90
1,24
1,63
1,00
1,47
1,13
1,15
1,40
1,41
1,38
1,22
1,40
2,07
1,55
1,26
1,58
1,58
0,86
1,11
1,03
1,66
1,26
1,15
1,03
2,61
1,09
1,28
1,19
1,08
1,04
0,99
1,20
1,04
0,93
1,03
1,43
1,12
0,97
1,02

Таблица 1. Индексы эффективности использованных методических подходов для получения более жаростойких потомств на разных
стадиях онтогенеза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комбинированного отбора по спорофиту и гаметофиту в F1 - F3 приводит к
получению более устойчивых потомств (F4 - F6) как по энергии прорастания семян, так и по
длине проростка в сравнении с отбором только по гаметофиту и варианта контроля.
Различия выражены и, по характеру проявления признаков устойчивости к высокой
температуре на разных стадиях онтогенеза при изучении их в разные годы (2009-2011).
Более стабильное проявление устойчивости генотипов в исследуемых популяциях
разных поколений выявлено по признакам спорофита. В потомствах генераций F 4 - F6
отмечается высокое совпадение показателей обоих признаков на фоне стресса.
Анализ признаков мужского гаметофита - жаростойкость пыльцы и устойчивость трубок
демонстрирует высокую изменчивость показателей этих признаков у линий, полученных от
одних и тех же гибридных комбинаций по годам исследований
Следовательно, высокое совпадение показателей признаков на стадии спорофита при
выращивании линий в разные годы показывает, что роль диплоидного поколения в
формировании устойчивости к высокой температуре более выражена, чем гаплоидного.
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EVALUAREA COLECȚIEI TOMATELOR DE CULTURĂ, PURTĂTOARE ALE GENEI U
(UNIFORM RIPENING) ÎN BAZA PRECOCITĂȚII
Nadejda MIHNEA
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

Abstract. În lucrare sunt prezentate rezultatul evaluării perioadelor interfazice la soiurile de

tomate purtătoare ale genei u. Pentru programele de ameliorare prezintă interes soiurile identificate
ca foarte precoce (Irișca, Seven) și precoce (Kecskemeti 1926, Roter Gnom, Mokka, Columbian,
Montabo, Zastava, 106/2 Paradisommag, K 11-26, Volgoactiubihschii, Veemore, PV – 70, Bush
Osena). Genotipurile menționate sunt recomandate în calitate de potențiali donori ai precocității
pentru programele de ameliorare.
S-a constatat că perioada de vegetație a soiurilor de tomate cu gena u corelează cel mai mult
cu perioada interfazică începutul înfloririi – începutul coacerii.
Cuvinte cheie: Tomate, Precocitate, Perioade interfazice.

INTRODUCERE
Maturarea fructelor de tomate este un proces fiziologo-genetic de dezvoltare bine coordonat,
care coincide cu maturarea semințelor. Astfel, mii de gene controleaza coacerea fructelor, precum
și acumularea de pigmenți, zaharuri, acizi și compuși volatili care sporesc calitățile gustative.
Tomatele sunt plante climaterice, cu cerință strictă pentru etilenă în calitate de fitohormon al
coacerii. Unele forme mutante de tomate care conțin gene ale coacerii, cum ar fi u, rin, nor și Cnr
oferă perspective noi în controlul proceselor de maturare [3].
Alela u la tomate se datorează unei mutații nonsens în factorul de transcripție GLK2 şi este
larg utilizată pentru obținerea soiurilor de tomate cu coacere uniformă a fructelor, ceea ce le face
mai atractive pentru consumatori, contribuind totodată la determinarea termenului optimal de
recoltare a fructelor, de care depinde și planificarea termenului de procesare a acestora [4].
Diversitatea geografică şi ecologică a genotipurilor din colecţia Laboratorului de Resurse Genetice
Vegetale al IGFPP purtătoare ale genei u a stat la baza variabilității largi a caracterelor de
precocitate.
Precocitatea prezintă o însuşire de mare importanţă pentru soiurile de tomate care permite
eşalonarea dirijată a lucrărilor de recoltare. Conform unor opinii [1], de acest caracter depinde atât
productivitatea cât şi multe alte particularităţi ale plantelor: rezistenţa la frig, la patogeni şi
dăunători, componenţa biochimică a fructului, calitatea producţiei. Precocitatea este determinată de
multe caractere cantitative, printre care un loc important îl ocupă durata perioadei de vegetație –
numărul de zile de la apariția plantulelor în masă până la începutul coacerii. Durata perioadei de
vegetație este divizată în câteva perioade interfazice, printre care se evidențiază apariția plantulelor
în masă - începutul înfloririi și începutul înfloririi - începutul coacerii. Aprecierea acestora este
legată, în primul rând, de necesitatea creării soiurilor și hibrizilor cu diferit grad de precocitate,
îndeosebi a formelor precoce.
Scopul cercetărilor a constat în identificarea genotipurilor de tomate precoce și, totodată,
purtătoare ale genei u.
MATERIAL ȘI METODE
În calitate de material de studiu au fost utilizate 30 mostre purtătoare ale genei u din colecţia
tomatelor de cultură a LRGV al IGFPP (Tabelul 1). În calitate de soiuri-martor s-a utilizat soiurile
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autohtone Iuliana şi Nota. Tehnologia de creştere aplicată a fost cea obişnuită culturii tomatelor
pentru Moldova [2]. Tomatele au fost crescute prin cultură de răsad. Semănatul sa efectuat în a
treia decadă a lunii martie. Schema semănatului în seră 7 x 10 cm., schema răsăditului în câmp 70 x
30 cm. În ontogeneză s-au efectuat observaţii asupra perioadelor înterfazice, perioadei de vegetaţie
şi a grupurilor (categoriilor) de maturitate. În baza gradului de precocitate, genotipurile au fost
repartizate în patru clase : 1 – foarte precoce: numărul de zile de la apariţia plantulelor în masă până
la începutul coacerii < 105 zile; 2 – precoce: 106-110 zile; 3 – precocitate medie: 111- 115 zile: 4
– tardive: > 116 zile.
Tabelul 1. Originea genotipurilor de tomate cu gena u
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Numărul naţional de
înregistrare
MDI 00001
MDI 00002
MDI 00048
MDI 00005
MDI 00009
MDI 00011
MDI 00020
MDI 00021
MDI 00027
MDI 00029
MDI 00031
MDI 00033
MDI 00037
MDI 00049
MDI 00064
MDI 00082
MDI 00093
MDI 00096
MDI 00089
MDI 05664
MDI 05666
MDI 05687
MDI 05689
MDI 05693
MDI 06101
MDI 06102
MDI 06104
MDI 06105
MDI 06107
MDI 06111

Genotip
Starfire
Kecskemeti 1926
Houp N1
Suvenir
Pobediteli367
Roter Gnom
Mokka
Sodrujestvo
Drujnâi
Columbian
Heinz 1409
Sunmark
Montabo
Zastava
106/2 Paradisommag
F 3002 VK
K 11-26
Volgoactiubihschii
Isobilie
Ont 7511
Veemore
PV – 70
N–3
Bush Osena
Mâti
Irișca
Atlasnâi
Funtic
Seven
Vicantă

Origine
Franța
Ungaria
Japonia
Crimeea
Stațiunea experimentală Volgograd
Ungaria
Ungaria
Stațiunea experimentală Volgograd
Rusia
SUA
SUA
Franța
Crimeea
Ungaria
Italia
Ungaria
Stațiunea experimentală Volgograd
Cehoslovacia
Canada
Canada
Olanda
SUA
Danemarca
Harcov
Harcov
Harcov
Harcov
Harcov
Harcov

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Crearea soiurilor precoce, cu coacere concomitentă și uniformă a fructelor, rezistente la
factorii biotici şi abiotici este un obiectiv dificil de realizat, dar deosebit de actual. Investigaţiile
efectuate asupra soiurilor de tomate care aparţin diferitelor grupe ecologo-geografice, au pus în
evidenţă o diversitate considerabilă privind manifestarea multor caractere valoroase în condiţiile
zonei centrale a Republicii Moldova. Colecţia studiată a tomatelor de cultură prezintă o variabilitate
considerabilă a precocității.
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Perioade interfazice. Observaţiile fenologice efectuate pe parcursul perioadei de vegetaţie
au demonstrat diferenţe mari între fazele de dezvoltare în dependenţă de soi şi condiţiile climatice
(Tabelul 2). S-a constatat o diversitate mare a soiurilor în ceea ce privește perioada interfazică
apariţia plantulelor în masă - începutul înfloririi. Înflorire mai târzie s-a observat la soiurile Suvenir,
Sunmark, Isobilie, N-3 (67 zile), Funtic (69 zile), acest caracter în anul de studiu variind în limitele
59...69 zile.
Analiza datelor variabilității fenotipice a perioadei interfazice începutul înfloririi – începutul
coacerii a demonstrat deosebiri esenţiale la soiurile studiate. O perioadă mai scurtă s-a constatat la
soiurile Seven şi Irișca (42 zile), iar mai lungă – la Sodrujestvo şi Ont 7511 (55 zile). Conform
datelor obţinute, din totalitatea mostrelor evaluate au fost identificate ca foarte precoce doar 9,4%;
precoce – 43,7%; cu precocitate medie – 37,5%; tardive – 9,4%.
Tabelul 2. Variabilitatea fenotipică a perioadelor interfazice la tomatele cu gena u
Nr.

Genotip

Apariţia plantulelor în masă
- începutul înfloririi, zile

1
2
3
4
5
6
7
8

Starfire
Kecskemeti 1926
Houp N1
Suvenir
Pobediteli 367
Roter Gnom
Mokka
Sodrujestvo

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Începutul înfloririi –
începutul coacerii, zile

Perioada de
vegetaţie, zile

66
65
59
67
67
59
59
59

48
45
52
49
48
50
51
55

114
110
111
116
115
109
110
114

Drujnâi

63

51

114

Columbian
Heinz 1409
Sunmark
Montabo
Zastava
106/2 Paradisommag
F 3002 VK
K 11-26
Volgoactiubihschii
Isobilie
Ont 7511
Veemore
PV – 70
N–3
Bush Osena
Mâti
Irișca
Atlasnâi
Funtic
Seven
Vicantă
Iuliana, standard
Nota, standard

66
66
67
66
64
66
66
65
63
67
63
63
63
67
63
64
62
64
69
62
65
64
65

44
48
46
43
45
43
47
41
46
47
55
43
46
48
44
53
42
49
46
42
53
40
42

110
114
113
109
109
109
113
106
109
114
118
106
109
115
107
117
104
113
115
104
118
104
107

Pentru grupul de genotipuri cu gena u, s-a constatat că durata perioadei de vegetație nu
depinde semnificativ (r = 0,32, p > 0,05) de prima perioadă interfazică (Figura 1 A), dar depinde
150

mult de a 2-a perioada interfazică: r = 0,80*, p ≤ 0,05 (Figura 1 B).
Datele obținute denotă că în baza duratei perioadei interfazice începutul înfloririi – începutul
coacerii la genotipurile purtătoare a genei u poate fi programată crearea soiurilor de tomate cu
diferită perioadă de vegetație.
y = 73.6159+0.7991*x; 0.95 Conf .Int.
120

118

118

116

116

114

114

Perioada de vegetatie, zile

Perioada de vegetatie, zile

y = 78.4795+0.5086*x; 0.95 Conf .Int.
120

112
110
108
106
104
102
58

60

62

64

66

68

70

112
110
108
106
104
102
38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Inf lorire - coacere, zile

Aparitia plantulelor - inceputul inf loririi, zile

A

B

Fig. 1. Dependenţe regresionale între perioade interfazice la genotipurile de tomate cu gena u
CONCLUZII

Pentru programele de ameliorare prezintă interes soiurile identificate ca foarte precoce
(Irișca, Seven) și precoce (Kecskemeti 1926, Roter Gnom, Mokka, Columbian, Montabo, Zastava,
106/2 Paradisommag, K 11-26, Volgoactiubihschii, Veemore,
PV – 70, Bush Osena).
Genotipurile menționate sunt recomandate în calitate de potențiali donori ai precocității pentru
programele de ameliorare.
S-a constatat că perioada de vegetație a soiurilor de tomate cu gena u corelează cel mai mult
cu perioada interfazică începutul înfloririi – începutul coacerii.
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CULTIVAREA CASTRAVETELUI PE SPALIER ÎN CÂMP DESCHIS
Tatiana NOVAC1, Iurie BEGAL1,2, Lidia CATÎRĂU2, Sergiu BUNDUCHI3
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 1
SRL “Irrigata-Crop Service”2
GȚ ”Bunduchi Sergiu”3

Abstract: The aim of this work was to study the particularities of growing cucumbers on a
trellis. Growing cucumbers on a trellis is easy and has many of great benefits too.
Cucumbers plants need plenty of airflow to prevent the spread of disease and fungus
problems, and an open trellis gives them plenty of airflow. Plus, when the plants are crammed
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together, it’s much more difficult to harvest the cucumbers.
Cucumbers on a trellis produced the total yield - 51,6 t/ha and obtained the largest amount of
cucumbers with the fruits length 6-9 cm.
Key words: Cucumber, Phenological observations, The fruits length, Total yield.
INTRODUCERE
Cultivarea legumelor este una dintre cele mai vechi preocupări ale omului, dezvoltându-se
concomitent cu societatea umană. Odată cu progresul accelerat al tehnologiei, legumicultura
cunoaște și ea o dezvoltare prin introducerea unor noi tehnologii de cultură precum și perfecționarea
celor vechi, introducerea unor specii noi în cultură și diversificarea cultivarurilor [3,4].
Castravetele (Cucumis sativus L.) este o cultură legumicolă mult solicitată și consumată de
populație în stare proaspătă și procesată [1]. Acest lucru cât și varietatea mare a hibrizilor fac din
castravete o specie ce merită a fi studiată pentru îmbunătățirea metodelor de cultură.
În câmp deschis cel mai des castravetele se cultivă prin metoda tradițională (cultura pe sol). În
ultimii ani se observă însă o tendinţă de mărire a suprafețelor cultivate cu castraveți pe spalier,
metodă ce asigură următoarele avantaje:
- Lucrările de îngrijire și recoltare se efectuează mult mai ușor;
- Crește eficiența utilizării produselor insecto-fungice, deoarece acestea ating mai ușor suprafața
dorsală a frunzelor;
- Se mărește perioada de fructificare a culturii;
- Calitatea producției este mai înaltă [2].

Studiile efectuate au avut ca scop evidențierea celei mai rentabile metode de cultivare a
castraveților în câmp deschis, care să asigure un nivel mai ridicat al producției în vederea creșterii
eficienței economice a culturii și realizarea aprovizionării constante a întreprinderilor de procesare
cu producție.
În acest scop s-a studiat comportarea plantelor de castraveți la două metode de cultură, pe
spalier (plasă) și tradițională. Pentru realizarea scopului propus în culturi comparative, pe parcursul
mai multor ani s-au urmărit:
- Perioada, durata de vegetație și fructificare a plantelor;
- Producția totală;
- Calitatea comercială a producției;
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul privind comportarea culturii de castravete prin metoda cultivării pe spalier (plasă) și
cea tradițională s-a efectuat în GȚ „Bunduchi Sergiu” satul Hagimus, raionul Căușeni. Cultura de
castravete pe spalier în cadrul gospodăriei ocupă o suprafață de 2,5 ha.
Spalierul destinat culturii de castravete a fost înființat în anul 2010 cu stâlpi de lemn, distanța
între stâlpi pe rând fiind de 4 m. În calitatea de sistem de suport s-a folosit plasa de culoare albă cu
orificii de 17cm x 17cm, lățimea de 2m. Plasa de culoarea albă are un potențial de utilizarea de circa
4-5 ani. Plasa trebuie să fie bine întinsă între sârme și se prinde cu clame speciale ori se leagă cu
sfoară rezistentă.
Hibridul folosit pentru înființarea culturii de castravete, SHAKTHI F1 (Rijk Zwaan). Hibridul
a fost recomandat și materialul semincer furnizat de către SRL “Irrigata-Crop Service”, hibrid –
partenocarpic, timpuriu, plante viguroase care fructifică foarte bine atât pe tulpina principală (2-3
fructe/axil), cât şi pe lăstari, foarte puțin sensibil la mana castraveților. Fructele sunt de culoare
uniformă, verde închis calități bune pentru procesare. Cultura de castravete s-a înființat prin răsad,
termenul de plantare II dec. a lunii mai.
Răsadul a fost plantat în câmp deschis la apariția a două frunze adevărate, nu este necesar ca
răsadul să fie de o vârstă mai mare deoarece se înrădăcinează mai greu, este expus mai tare la arsurile de
soare, mai greu are loc transportarea apei și a substanțelor nutritive de la rădăcină către frunze.
Pe parcursul perioadei de vegetaţie în cultura de castravete s-au efectuat următoarele procedee
agrotehnice: irigarea, fertilizarea, combaterea bolilor, dăunătorilor.
Un procedeu agrotehnic cu caracter special aplicat la cultura de castravete pe spalier este
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ruperea lăstarilor și a primelor fructe formate până la înălțimea de 50 cm. Cu sprijinul financiar al
proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova, în gospodărie s-a procurat un utilaj tip
TopCross, cu ajutorul căruia doi muncitori se deplasează pe direcția a două rânduri rup lăstarii, iar
odată cu creșterea și dezvoltarea plantelor le orientează prin orificiile plasei. Cu ajutorul acestui
utilaj se ușurează mult efectuarea acestui procedeu și se înlătură implicarea a circa 5 muncitori.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În studiul efectuat s-au urmărit principalele perioade de creștere și dezvoltare a plantelor de
castraveți: plantarea - este o perioadă critică, caracterizată printr-un factor puternic de stres pentru
plante și determină în mod semnificativ dezvoltarea ulterioară a acestora;
începutul înfloririi - această perioadă de asemenea este considerată o perioadă critică,determină
capacitatea plantei de a începe potențialul de obținere a recoltei. În cazul menținerii condițiilor
nefavorabile în această perioadă se încetinește realizarea potențialului productiv a plantelor;
începutul fructificării - această fază determină data de începere a procesului de recoltare, fapt
deosebit de important în cazul obținerii recoltelor timpurii;
perioada de fructificare - în această fază se realizează potențialul productiv al plantelor.
Tabelul 1. Durata medie a perioadelor de dezvoltare la castravete, zile
Durata perioadelor fenologice, zile
Metoda de cultivare

Tradițională

Pe spalier

Plantare - începutul fructificării

Perioada de fructificare

30 mii

42-45 (43)

50

47 mii
50 mii

41-44 (42)
40-45 (42)

53
60

25 mii

30-32 (31)

85

În perioada de la plantarea răsadurilor până la începutul înfloririi la castravete se dezvoltă
activ sistemul radicular. La castravete sistemul radicular este mai slab dezvoltat decât la alte culturi
legumicole, iar dinamica dezvoltării acestuia determină într-o măsură oarecare potențialul de
productivitate a plantelor.
Studiile fenologice au arătat că numărul de zile de la plantat până la începutul fructificării la
cultura tradițională au variat în limitele de 40-45 zile, aceste valori nefiind influențate de numărul
de plante la unitatea de suprafață.
Cea mai scurtă perioada de la plantare - începutul fructificării s-a înregistrat la cultura de
castravete înființată pe spalier. Plantele de castravete cultivate prin metoda pe spalier (plasă) au
avut o creștere a masei vegetative mult mai intensă faţă de cele cultivate tradițional. Acest lucru s-a
corelat cu efectul redus al controlului la boli şi dăunători aplicat la metoda tradițională faţă de
cultivarea pe spalier.
Dezvoltare mai rapidă a plantelor cultivate pe spalier a dus la începutul fructificării mai
timpurii cu aproximativ 7-10 zile decât plantele cultivate pe sol.
Rezultate pozitive s-au înregistrat şi în cazul perioadei de fructificare a plantelor. Scopul
principal fiind de a prelungi cât mai mult posibil această perioadă. Perioada de fructificare,
împreună cu intensitatea de fructificare, determina nivelul de producție a culturii.
Pentru producția destinată procesării timpureitatea producției nu joacă un rol foarte esențial,
important este de a meține cultura în proces de fructificare intensă o perioadă cât mai îndelungată.
În cadrul studiului, durata perioadei de fructificare a castraveților a variat mult în funcție de
metoda de cultivare, în medie, de la 22 la 35 zile. Aceste rezultate pot fi obținute doar în cazul
aplicării unei regim de fertilizare echilibrat.
Astfel, efectul pozitiv asupra duratei perioadei de fructificare a plantelor a fost asigurat prin
creșterea nivelului nutriției minerale.
Producţia obținută la unitatea de suprafaţă reprezintă un criteriu principal de evaluare a
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eficienţei tehnologiei de cultură precum şi a modului de comportare a plantelor în această
tehnologie. Rezultatele prezentate în tab. 2 evidențiază faptul că producţia de castraveți a fost
influenţată în funcţie de metoda de cultivare.
Tabelul 2. Producția de castraveți în funcție de metoda de cultivare, t/ha
Anii
Metoda de cultivare

Tradițională
Pe spalier

2015

2016

2017

2018

Media

30 mii

28,6

31,0

27,3

23,6

27,6

47 mii

50,0

53,0

51,4

37,0

47,9

50 mii

53,0

57,0

52,5

38,9

50,4

25 mii

54,5

60,0

52,0

40,0

51,6

Cea mai mare producţie medie pe anii de cercetare s-a obţinut la varianta cultura de castraveți
pe spalier fiind de 51,6 t/ha. În cazul culturii prin metoda tradițională se evidenţiază ca productivă
variantă cu numărul de plante la unitatea de suprafață de 47 mii și 50 mii plante la ha. Această
diferenţă de producţie la cultura pe spalier se poate explica prin faptul că, perioada de fructificare
mai lungă, gradul de dezvoltare mai înalt al plantelor contribuind la sporirea producţiei la unitatea
de suprafaţă.
Pentru a exprima calitatea fructelor de castravete tip cornichon s-a ţinut cont de fracțiile
(lungimea fructelor) care sunt recomandate pentru recoltare și acceptate pentru procesare.
Tabelul 3. Influenţa metodei de cultivare asupra calităţii producţiei la castraveţii tip cornichon cultivaţi în
câmp deschis pentru procesare
Lungimea fructelor recoltate, cm
Metoda de cultivare

Tradițională

Pe spalier

6-9

9-12

>12

Total,
t/ha

t

%

t

%

t

%

30 mii

25,5

82,3

4,4

14,2

1,1

3,5

31

47 mii

40,0

75,5

10,0

18,9

3,0

5,7

53

50 mii

42,5

74,6

10,5

18,4

4,0

7,0

57

25 mii

55,0

91,7

4,0

6,7

1,0

1,7

60

În perioada de fructificare castraveții au un ritm intens de creștere a fructelor, iar recoltarea
acestora se efectuează în fiecare zi. Recoltarea are loc dimineața, când temperatura este mai scăzută
până la orele 1200. Fructele se detaşează de la nivelul pedunculului, prin rupere cu mâna. În cazul
culturii pe spalier acest procedeu s-a efectuat mult mai riguros și controlat datorită posibilităților
mai favorabile de recoltare. Astfel, cel mai înalt procent de fructe de mărimea 6-9 cm s-au obținut la
varianta pe spalier fiind de 91,7%. În cazul culturii tradiționale acest procent a fost de 74,6 și 82,3%
respectiv.
CONCLUZII
Cea mai scurtă perioada de la de la plantare - începutul înfloririi s-a înregistrat la cultura de
castravete înființată pe spalier.
Plantele de castravete cultivate prin metoda pe spalier (plasă) au avut o creștere a masei
vegetative mult mai intensă faţă de cele cultivate tradițional.
Dezvoltare mai rapidă a plantelor cultivate pe spalier a dus la începutul fructificării mai
timpurii cu aproximativ 7-10 zile decât plantele cultivate tradițional.
Cea mai mare producţie medie pe anii de cercetare s-a obţinut la varianta cultura de castraveți
pe spalier fiind de 51,6 t/ha.
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PRODUCEREA CARTOFULUI DE SĂMÂNȚĂ ÎN CULTURA A DOUA CA ALTERNATIVĂ DE
DEMINUARE A EFECTELOR NEGATIVE LEGATE DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI
ECONOMICE GLOBAL
Irina ILIEVA
Instituția Publică Institutul de Cercetări Științifice Pentru Horticultură și Tehnologii Alimentare

Abstract: Seed potato production in a second crop is one of the method to reduce the pressure
of viruses and ecological degeneration, and keep longer the seed in good physiological condition
and free of virus diseases. Not all the variety are good for second crop. To obtain the good results,
high yield with less cost, with new or old tubers the varieties choice should be done in concordance
with zone and method of cultivation. For rapid and qualitative dormancy breaking the best solution
is to use the combination gibberellic acid, thio-urea, succinic acid, potassium thiocyanate. In the
researches was demonstrated that the optimal time of planting in the second crop should be
established for each variety or group of variety respecting the date of first frost in air in to the zone
of potato production, length of vegetable period, length of the planting- earth up period. Quality of
the seed obtained in second crop are higher that quality of the seed from first crop.
Keywords: Second crop, Variety, Term of planting, Seed quality, Productivity, Dormancy
breaking, First frost.
INTRODUCERE
După importanța sa, ca cultură alimentară, cartoful (Solanum tuberosum L., Family:
Solanaceae) ocupă a patra poziție de pe glob, situându-se după culturile cerealiere, și este plasat
printre primele 20 din cele mai răspândite produse alimentare de pe glob, el pe dreptate este
considerat a doua pâine (FAO, 2013). Totodată, abilitatea de a fi cultivat în diferite condiții
climaterice, datorită plasticități sale, potențialului mare de producție pe unitate de suprafață,
valoarea nutritivă bună, proprietăți multiple de preparare şi utilizare a condus la dublarea
consumului de cartof pe cap de locuitor în țările în curs de dezvoltare.
Condițiile de climă și sol din țara noastră și sud-estul Europei nu sunt cele mai favorabile
pentru cultivarea cartofului, mai ales pentru cartoful de sămânță. Temperaturile ridicate, insuficiența
de precipitații atmosferice pe parcursul perioadei de vegetație, prezență frecventă a bolilor virotice
și vectorilor de răspândire a lor reduc din potențialul culturii, facilitează degenerarea virotică și
ecologică a cartofului. Totodată sunt și condiții care favorizează producerea cartofului extra
timpuriu și timpuriu, dar și a celui de consum de vară-toamnă (soluri bogate, posibilități de irigare
mică și mare, surplus de lumină), iar perioada lungă fără înghețuri permite manevrarea cu termenii
de plantare și chiar pentru a obține două recolte de cartof pe an: în perioada primăvară-vară și varătoamnă. În așa mod se utilizează mai eficient terenurile irigate, sporește eficienta și productivitatea
cartofului. Important este să menţionăm, că în zonele continentale de stepă, sub acţiunea
temperaturilor ridicate şi a umidității scăzute a aerului, dar şi a presiunii virotice mari, are loc
degenerarea accelerată a cartofului. Acțiunea complexă a acestor factori asupra multiplicării
cartofului în cultura de primăvară-vară, fără întreprinderea măsurilor speciale de protecție, conduce
la pierderea productivității în anii următori cu 10-30%, iar peste doi-trei ani, în dependență de soi până la 70%. Reieșind din aceste considerente este necesar ca, în zonele de stepă să se efectueze
periodic reînnoirea materialului de plantat.
Tradițional, cartoful de sămânță de reproducții superioare este produs în zonele cu temperaturi
moderate, precipitații suficiente și presiune joasă de infecție virotică, adică în regiunile de nord ale
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Europei, sau în zonele muntoase, la altitudini mari. Totodată, schimbările climatice globale
afectează tot mai des unele zone tradiționale de producere a cartofului de sămânță. Temperatura
aerului şi a solului mai des se ridică la un nivel critic, menţinându-se perioade îndelungate. De
exemplu condițiile climatice din perioada de vegetație a anului 2018 au afectat puternic zona de
nord a Europei – bazinele mării Baltice și mării de Nord (Franța, Olanda, Belgia, Germania, Marea
Britanie, Suedia, Finlanda etc.). Seceta extinsă, mai bine de 2 luni, însoțită de temperaturi
exagerate, practic au compromis recolta de cartof. În aceste situații accidentale se reține creşterea şi
dezvoltarea plantelor, scade calitatea materialului de plantat, analogic zonelor de stepă. Aceste
cazuri sunt foarte frecvent confirmate prin importul cartofului de sămânță din Ucraina, Belarus,
Polonia etc. Pe de altă parte, în anii nefavorabili, din zonele nordice spre zonele de stepă nu
întotdeauna este furnizat cel mai de calitate cartof. Una din căile rezolvării acestei probleme este
crearea sistemelor proprii de aprovizionare cu cartof de sămânță.
Scopul principal de cultivare a cartofului în cultura a doua este producerea unui material de
plantat mai sănătos, în comparație cu cultura de primăvară-vară. Totodată, cartoful de consum,
obţinut în cultura a doua, are un aspect comercial mai atractiv şi îşi păstrează aceste proprietăți de
cartof proaspăt recoltat timp îndelungat (până în aprilie martie), fără cheltuieli suplimentare
la păstrare.
Așadar, utilizarea culturii a doua ca alternativă de produce a cartofului pentru sămânță și
parțial pentru consum poate reduce substanțial din presiunea aprovizionării producătorilor cu
material de plantat calitativ la un preț rezonabil.
MATERIAL ȘI METODĂ
Cercetările au fost efectuate la IP IȘPHTA în perioada 2009-2016, prin aplicarea a două
metode de producere a cartofului în cultura a doua – cu tuberculi proaspăt recoltați și cu tuberculi
din recolta anului trecut. În calitate de obiect de studii au fost folosite mai multe soiuri de cartof de
diferite grupe de maturitate, care se deosebesc după perioada de vegetație și perioada de repaus
vegetativ a tuberculilor. În total pentru cultivarea cartofului în cultura a doua au fost testate și
evaluate 15 soiuri de cartof, câte cinci din 3 grupe de maturitate (timpurie semitimpurie, medie) cu
un diapazon de precocitate de la 65 la 120 zile. Pentru scoaterea tuberculilor proaspăt recoltați din
repausul vegetativ au fost folosite mai multe substanțe chimice (Tiourea, acidul giberilinic, acidul
succinic, rodanura de potasiu) aparte în diferite concentrații și în soluții combinate. La baza
principiului de determinare a epocii de plantare a fost luate datele meteorologice înregistrate de
stația de monitorizare din zonă și anume data medie de apariție a primelor înghețuri de toamnă,
perioada de vegetație a soiului, perioada duratei plantare-răsărire, în dependență de soi și metoda de
producere). Experiențele au fost montate în 4 repetiții, fiecare repetiție fiind constituită din 200 de
tuberculi, adică repetiția a constituit o parcelă din 4 rânduri, câte 50 de tuberculi pe rând.
Tehnologia de întreținere conform recomandărilor în vigoare, cu aplicarea irigării prin picurare.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Problemele complexe, generate de schimbările climatice ce se manifestă nu doar prin
valori medii anormale ale parametrilor, dar şi prin distribuții care variază atât în funcție de
perioadele de timp, cât şi de fenofazele de creştere şi dezvoltare a plantei de cartof, şi legume impun
noi abordări la nivelul producătorilor de cartof, cât şi al cercetătorilor.
Creșterea și dezvoltarea plantelor de cartof în cultura a doua are loc în condiții de
temperaturi mai favorabile din luna septembrie, când căldurile scad semnificativ pe timp de zi şi de
noapte, durata zilei devine mai scurtă şi mai favorabilă pentru creșterea şi dezvoltarea tuberculilor.
Numărul de tuberculi deformați, crăpați, influențați de ritmul de creștere și aprovizionarea cu apă
este mai mic, practic tuberculii nu încolțesc în sol şi nu produc colți filoşi. În condițiile Republicii
Moldova, cultura a doua poate fi efectuată atât cu tuberculi proaspăt recoltați din prima cultură, cât
şi cu tuberculi noi, din roada anului precedent (P, Iliev, I. Ilieva, 2002, 2005; Овэс Е., 2004: P. Iliev
2016). Selectarea soiurilor metodele de pregătire a tuberculilor pentru plantare, termenii de plantare,
şi însă-şi tehnologia de cultivare prin aceste două metode au particularitățile sale specifice, diferă
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între ele, dar diferă esențial și de cultura de primăvară.
Cultura a doua cu tuberculi proaspăt recoltați include două etape: producerea cartofului în
cultura de primăvară prin plantarea și recoltarea timpurie, şi plantarea cartofului cu tuberculi
proaspăt recoltați. Eficiența acestei metode este determinată de selectarea corectă a soiului şi
respectarea tehnologiei de cultivare a cartofului în prima cultură, orientată spre obținerea cât mai
timpurie și calitativă a recoltei. În prezent în Republica Moldova sunt omologate 75 de soiuri de
cartof de diferite grupe de maturitate. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că nu toate soiurile sunt
adaptate la condițiile dure de climă, pentru obținerea a două recolte pe an.
Tabelul 1. Productivitatea timpurie a soiurile selectate pentru cultivarea în cultura a doua, 2013-2017
Denumirea soiului

Maturitatea

Productivitatea,
t/ha la 20 iunie

Agata
Volumia
Ranomi
Minerva
Riviera
Impala
Artemis
Prada
Red Scarlet
Kondor
Esmee

timpurie
timpurie
timpurie
extratimpurie
extratimpurie
timpurie
timpurie
extratimpurie
semitimpurie
medie
medie

24
18
22
26
27
16
20
25
14
12
13

Numărul tub./pl, buc.
total

Stand.

Greutatea medie
a tub. st.,g.

13
11
8
9
10
8
10
9
10
8
11

11
8
6
9
10
7
8
8
8
6
7

64
46
51
79
85
48
57
61
38
37
36

Cultura timpurie de primăvară se efectuează cu utilizarea tuberculilor sănătoși, liberi de boli
virotice, bacteriene şi micoze. Pentru obținerea producției timpurii plantarea se face cu tuberculi
prealabil încolţiţi. Dozele de îngrăşăminte minerale, pentru evitarea creşterii perioadei de vegetație,
nu trebuie să depășească 60 kg/ha substanță activă, în primul rând, doza de azot. O calitate bună a
tuberculilor poate fi obținută numai în condiții de irigare (nu mai puțin de trei irigări), în dependență
de condițiile anului.
După cum reiese din tabelul 1, o productivitate relativ bună la recoltarea timpurie a cartofului
s-a obținut la soiurile Agata, Minerva, Riviera, Ranomi, Artemis. Soiurile semi-timpurii şi medii nu
asigură recolte suficient de bune în toți anii, iar recoltarea prematură a acestor soiuri nu este
economic justificată. Rezultate analogice referitor la grupa de maturitate au fost confirmate și în
cercetările efectuate de (Немчин Ф., Глягнько Г., 1975; Бугаева Г., Черниченко О., 1993; Iliev
P., Ilieva I., 2002, 2005; Овэс Е, 2004; Вожегова Р., Балашова Г., 2015). De obicei, aceste soiuri
sunt de maturitate extratimpurie – semitimpurie, cu un ritm rapid de creştere şi dezvoltare a
foliajului, şi o perioadă scurtă de creştere şi formare a tuberculilor. Recoltarea mai tardivă a
cartofului sporește producția în prima cultură dar poate influența productivitatea și calitatea
cartofului proaspăt plantat în cultura a doua. Datele obținute de noi în anii de cercetare
demonstrează, că cu cât mai mult se întârzie recoltarea, cu atât mai mare este rata de infecție a
cartofului cu viruși, care la o întârziere a recoltării cu 7-10 zile conduce la dublarea numărului de
plante infectate. În afară de aceasta, la tărăgănarea cu recoltarea cartoful este afectat de
temperaturile ridicate din a doua jumătate a lunii iunie - începutul lunii iulie, din care cauză unii
tuberculi, ca regulă cei mai mari, își pierd capacitatea de încolțire sau produc colți filoşi care oricum
nu răsar.
Datele obținute în urma experiențelor de producere a cartofului în cultura a doua
demonstrează, că cu cât mai sănătos este materialul de plantat, utilizat pentru scoaterea din repaus
şi plantare, cu atât mai mare este productivitate cartofului. Nu se admite pentru plantare în cultura a
doua un material cu un procent de infecție virotică mai mare de 10%, în caz contrar productivitatea
va fi joasă, iar costurile de producere vor fi mari.
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Tuberculii recoltați se pun în lăzi sau saci și se protejează de razele solare directe, apoi se
amplasează într-un depozit bine aerisit, pentru efectuarea etapelor următoare de pregătire și anume
de întreruperea repausului vegetativ.
Pentru scoaterea tuberculilor din repaus sunt utilizate mai multe substanțe chimice, care
provoacă întreruperea perioadei de repaus şi stimulează încolţirea (Немчин Ф., Глянько Г., 1975;
Brayan J., 1989; Iliev P, Ilieva I., 2002, 2005; Бондарчук, 2007). Unele din aceste substanţe
necesită condiții speciale de aplicare şi protecție, din cauza pericolului de otrăvire. În momentul
tratării materialului de plantat, pentru a-l scoate din starea de repaus, tuberculii trebuie să fie
fiziologic tineri, în acest caz ei ies mai ușor din starea de repaus, plantele răsar mai uniform și sunt
mai viguroase. Substanțele chimice, pătrund mai ușor în tuberculi și acționează mai efectiv dacă se
aplică secționarea, tăierea sau înțeparea tuberculilor. Prin rănile cauzate la tăiere, în tuberculi
pătrund mai uşor şi mai repede substanțele stimulatoare de încolțire, iar în cazul fracţiilor mari de
tuberculi, contribuie şi la coeficientul de multiplicare.
Până în prezent au fost descoperite și studiate peste 5000 de substanțe de origine chimică,
microbiană sau vegetală, care posedă o acțiune regulatoare, dar în activitățile practice sunt folosite
aproximativ 50 de substanțe. Totuși în multiplele lucrări recente cele mai întâlnite substanțe sunt
acidul giberelinic și tiourea aplicate aparte sau în diferite combinații cu alte substanțe (P. Iliev, I.
Ilieva, 2002; F. Hassani, 2014; Mohammadi et al., 2014; P. Iliev, 2016).
Pentru scoaterea rapidă din starea de repaus vegetativ a fost elaborată și utilizată o combinație
de substanțe de origine vegetală și chimică: acidul giberelic (GA3) în concentrații de 0,0001-0,0005
kg în dependență de soi, tioureea (CH4N2S) (1-2 kg la 100 l de apă), acid succinic, 20 g și rodanură
de potasiu 1 kg. Tiourea se dizolvă în apă caldă acidul giberelinic în alcool. În soluție pentru
evitarea putrezirii tuberculilor se mai adaugă o cantitate de fungicid (TMTD) în cantitate de 4 kg.
Înmuierea sau stropirea tuberculilor cu o astfel de soluție asigură o trezire și încolțire a tuberculilor
în proporție de 90-97%, în dependență de soi. Îndată după tratare tuberculii pot fi plantați în sol.
Unul din momentele cheie de cultivare a cartofului în cultura de vară și sporirii eficienței
producției este determinarea corectă a termenilor de plantare a cartofului. La cultivarea cartofului în
cultura a doua principiile de abordare și de stabilire a termenilor de plantare sunt diferite de cele
din cultura obișnuită din primăvară. Tuberculii proaspăt recoltați încolțesc mai lent, iar perioada de
la plantare până la răsărire este mai lungă în comparație cu tuberculii vechi şi durează aproximativ
30 de zile. La plantarea cu tuberculi din anul precedent perioada de răsărire este de 8-17 zile, în
dependență de soi.
În rezultatul cercetărilor multianuale cu mai multe soiuri de cartof, de diferite grupe de
maturitate, a fost elaborată metoda de determinare a epocii de plantare a cartofului în cultura a doua
exprimată prin următoarea formulă:
Ep = DtmC0 – [Pv + (7-17)] unde:
Ep – este epoca de plantare;
DtmC0 - data primului îngheț în aer cu o probabilitate de 10%; (datele stației meteorologice din
zonă);
Pv - Perioada de vegetație a soiului, zile;
8...17 – durata perioadei plantare - răsărire pentru plantarea cu tuberculi din anul trecut;
15...30 – durata perioadei plantare – răsărire pentru plantarea cu tuberculi proaspăt recoltați.
Esența metodei constă în concretizarea epocii de plantare pentru fiecare soi în dependență de
zona climaterică și particularitățile biologice a soiului. Cercetările efectuate până acum practic nu
au ținut cont de particularitățile biologice ale soiurilor, de calitatea materialului de plantat, momente
cheie din tehnologia de cultivare, sau constrângerile față de posibilitățile de păstrare mai
îndelungată a tuberculilor pe timp de vară iar aceasta a condus la apariția unui diapazon mai mare a
termenilor de plantare. Tot odată și datele obținute de noi demonstrează că la o plantare mai
timpurie față de termenii optimi calculați, au o influență mai mică asupra producției globale, decât
plantarea mai târzie. De acea unii producători exagerează cu plantarea mai timpurie acționând după
paradigma: cu cât mai devreme cu atât mai bine. Dar trebuie să menționăm că la plantarea mai
timpurie, neapărat se vor efectua mai multe irigări, cel puțin una-două, iar calitatea cartofului de
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sămânță va fi mai inferioară față de termenii optimi, atât din punct de vedere a fracției, cât și din
punct de vedere biologic. La plantarea mai târzie recolta va fi mai mică.
În rezultatul cercetărilor efectuate putem constata, că la producerea cartofului în cultura a
doua, cu tuberculi proaspăt recoltați, rezultate bune pot fi obținute numai la plantarea soiurilor
extra-timpurii şi timpurii. La respectarea tehnologiei de pregătire şi termenelor de plantare
productivitatea soiurilor extra-timpurii Minerva şi Riviera constituie 28 şi 27 t/ha, după care
urmează soiul timpuriu Agata - 25 t/ha şi soiul Artemis 24 t/ha. Soiurile timpurii Volumia şi Impala
dau rezultate relativ bune numai la plantarea timpurie. Soiul semi-timpuriu Red Scarlet şi mediu,
Kondor, au o productivitate mai mică decât soiurile extra-timpurii şi nu sunt bune pentru
producerea cartofului pentru sămânță din tuberculi proaspăt recoltați, ele nu acoperă costurile de
tratament a tuberculilor și întreținere a culturii. La plantarea mai târzie a cartofului scade evident
productivitatea, în primul rând prin scăderea masei tuberculilor. La plantarea după 1 august
rezultate satisfăcătoare pot fi obținute numai la soiurile Minerva şi Riviera.
La plantarea cartofului cu tuberculi din anul precedent, în termenii optimali-20 iulie,
productivitatea cartofului, în dependenţă de soi, constituie 26-36 t/ha. Soiurile semi-timpurii şi
medii, practic, nu cedează în productivitate, în comparaţie cu soiurile timpurii sau chiar depăşeşte
unele din ele. Nivelul bun de productivitate face această metodă foarte populară printre cultivatorii
cartofului de consum, datorită calităţii şi aspectului atractiv al tuberculilor, păstrării mai calitative în
condiţii de depozitare obişnuite. Cartofului de sămânţă întruneşte majoritatea cerinţelor de calitate
şi nu se deosebeşte de cartoful de sămânţă, importat din alte zone, dar care are un preţ de producere
mai jos, adică şi sămânţa este mai ieftină (tab.2).
Rezultatele experimentale, obținute în rezultatul testării materialului de plantat de diferită
proveniență, demonstrează că calitatea acestuia diferă substanțial de metoda de producere. La
folosirea materialului de plantat produs în cultura a doua, atât din tuberculi proaspăt recoltați, cât şi
din tuberculi din anul trecut, varianta 3-4, productivitatea cartofului în primul an nu se deosebeşte
de productivitatea cartofului importat din Olanda şi depăşeşte calitatea cartofului importat din țările
ex-sovietice. Producerea în cultura a doua în condiţii mai domoale de temperaturi, pe timp de zi şi
de noapte, numărul mai redus de afide, dar şi starea fiziologică mai tânără a tuberculilor în
momentul plantării, permite menținerea productivității şi calităţii cartofului la un nivel înalt, cu o
diminuare minimă a calității şi productivității la avansarea anilor de reproducere. Totuşi, cartoful
produs din tuberculi proaspăt recoltaţi are o rată mai accelerată de degenerare faţă de materialul
obţinut din tuberculii vechi, datorită infecţiei mai mari, acumulată în prima cultură.
Cartoful produs în cultura a doua, practic nu degenerează din punct de vedere climatic, nu se
întâlnesc tuberculi cu colţi filoşi, ceea ce dă posibilitate de utilizare a tuturor tuberculilor la
plantare, fără sortarea lor în timpul încolţirii cu eliminarea unui procent relativ mare de tuberculi
care nu încolțesc, variantele 1-2. Productivitatea bună a tuberculilor crescuţi în cultura a doua se
mai explică şi prin faptul, că la momentul plantării tuberculii ajung intr-o stare de maturitate
fiziologică perfectă, pe când tuberculii produşi prin metoda plantării timpurii şi a recoltării timpurii
sunt fiziologic mai îmbătrâniţi şi uneori, în dependenţă de condiţiile de păstrare, poate fi efectuată şi
o înlăturare a colţilor în scopul stopării creşterii lor. Utilizarea metodei de producere a cartofului
pentru sămânță în cultura a doua permite multiplicarea cartofului timp de 4-5 ani, cu tuberculi
proaspăt recoltați şi timp de 5-6 ani, cu tuberculi din anul precedent.
Culturile de vară s-au dovedit a fi destul de eficiente în zonele de sud a Ucrainei (Бугаева И.,
Снеговой В., 2002; Moлоцкий M., Бондарчюк A., 2005; Кузьмич А., 2011; Вожегова Р.,
Балашова Г. 2015), Caucazul de Nord (Caмодуров., 2007, 2009) regiunile de sud a Rusiei
(Усков Д., 2009) , Kazahstan, Uzbekistan (Балашев Н.,1972) etc.
După cum menționează Джунусов К., (2015), în Kârgâzstan cartoful de sămânţă, produs în
cultura a doua, este mai puțin supus atacului de nematozi, este mai calitativ şi mai productiv.
O calitate extrem de preţioasă a cartofului produs în cultura a doua este utilizarea lui pentru
producerea cartofului timpuriu (tab.3). Datele obținute demonstrează că atât producţia timpurie, cât
şi producţia finală, în variantele folosirii cartofului de import şi a cartofului de sămânţă din cultura a
doua, sunt la unul și același nivel, însă producția comercială – fracția mare a tuberculilor este mai
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mare la cartoful produs în cultura a doua, în comparație cu cartoful din import sau produs local
prin, plantare şi recoltare timpurie.
Tabelul 2. Calitatea cartofului de sămânţă în post cultură în dependenţă de sursa de obţinere a materialului
de plantat, soiul Riviera, media de 3 ani, zona centrală.
№

Sursa de sămînţă

1

Cartof din import
clasa A, recoltarea la
maturitate

2

3

4

5

Plante atacate de viroze, %
Virusul
Forme
răsucirii
Virusul Y uşoare
frunzelor
X,S,M

Numărul de
reproduceri

Productivitatea,
t/ha la
maturitate

Tuberculi
cu colţi
filoşi, %

1

36

12

2,1

3,8

14,1

2

24

11

6,7

15,9

23,7

3

15

10

9,3

24,8

35,2

1

35

6

1,5

1,9

4,1

2

31

5

2,1

2,5

6,2

3

27

7

3,4

5,6

7,3

1

35

0

1,2

1,7

2,4

2
3

32
28

0
0

1,8
2,5

2,3
3,4

3,6
5,8

1

37

0

0,6

1,1

1,9

2

35

0

1,1

1,8

3,1

3

32

0

1,9

2,1

5,2

1

22

12

7,3

18,1

45,2

2

16

14

10,4

24,5

96

3

9

13

12,5

30,7

100

Cartof din import
clasa A, recoltarea
timpurie
Sămânță din cultura a
doua, din tuberculi
proaspeți
Sămânță din cultura a
doua, din tuberculi
vechi

Sămânță proprie,
plantat, recoltat

DL 0,95

3,1

Totodată, menționăm că cartoful pentru sămânță produs în cultura a doua este mai productiv
decât cartoful pentru sămânță produs după metoda: plantarea timpurie - recoltarea timpurie,
diferența este de 7 t/ha, sau 18%. Datele obținute de noi vin în puțina contradicție cu datele obținute
de Немчин Ф., Глянько Г., 1975, dar sunt perfect confirmate de datele obținute în cercetările
efectuate în sudul Ucrainei (Бугаева И. И др., 2005; Moлоцкий М., Бондарчюк A., 2005;
Бондарчюк A, 2007), unde autorii menționează un spor a recoltei de 20-25% a cartofului din
cultura a doua, față de materialul de plantat obținut în prima cultură.
Tabelul 3. Indicii de productivitate a cartofului de consum realizat cu cartof de sămânţă din prima
şi a doua cultură
Productivitatea, t/ha
Timpurie 10
Totală 5
iunie
iulie

Greutatea unui tubercul, g
Recoltare
Recolta
timpurie
finală

Varianta

Numărul de
tuberculi/plantă

Tuberculi din import, clasa A

11

22

42

53

98

Tuberculi din cultura a doua

8

21

43

70

105

2,4

2,6

DL 0,95
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Din punctul nostru de vedere acest fapt de superioritate a productivităţii tuberculilor, produşi
în cultura a doua, se explică prin vârsta fiziologică mai tânără a tuberculilor, iar a calităţii producţiei
(fracţiei de tuberculi mai mare) prin numărul mai mic de tuberculi la o plantă care, atât la recoltarea
timpurie, cât şi la recoltarea finală produce mai puțini tuberculi, dar mai mari şi, practic, toţi sunt de
fracție comercială.
CONCLUZII
Cartoful produs în cultura a doua este mai puțin supus degenerării virotice şi practic nu este
afectat de degenerarea ecologică, nu se întâlnesc tuberculi cu colţi filoşi.
Cartoful de sămânță și consum, obținut în cultura a doua (recoltat în octombrie) este mai
proaspăt cu o turgescență și un aspect comercial mai atractiv și își păstrează aceste proprietăți de
cartof proaspăt recoltat timp îndelungat (până în aprilie martie), fără cheltuieli suplimentare la
păstrare și ca urmare este realizat la un preț mai avantajos.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ
СТОЛОВОЙ МОРКОВИ
Татьяна НОВАК, Кристина РУСНАК, Валерии КРЕЦУ
Государственный Aграрный Университет Молдовы

Abstract: The aim of this work was to study the particularities of growth and productivity of
carrot hybrids. Materials of the study were the following carrot hybrids: Kupar F1 - sortotype
Shantene; Sirkana F1 - sortotype Nantes;. Bangor F1 - sortotype Berlikum; Flakkenaria F1 Sortotype Flake (Valeria). The carrot hybrids Flakkenaria F1 and Bangor F1 produced the highest
total yield 49,5 and 63,7 t/ha. The smallest percentage of non-standard carrot roots had the hybrid
Kupar F1 - sortotype Shantene – 11,4%.
Key words: The carrot, Hybrids, Phenological observations, Growth, Roots, Yield.
ВВЕДЕНИЕ
Морковь принадлежит к основным овощным культурам. Особая ценность ее состоит в
высоком содержании в ней провитамина А - каротина. Кроме того, корнеплоды моркови
содержат витамины В1, В2, В6, C, D, Е, РР и богаты легкодоступным кальцием, натрием,
магнием, фосфором, железом, бромом. Эти биологически активные вещества очень нужны
организму человека, особенно детскому (Круг, Г. 2000, Петак, Г.).
Морковь – культура по биологическим особенностям, не предъявляющая, каких либо
особых требований к условиям выращивания. Она холодостойка, требует умеренной
влажности почвы – даже считается засухоустойчивой культурой. Хорошо растёт как в
условиях длинного, так и короткого светового дня (Круг, Г. 2000, Патрон, П. 1981).
Морковь предъявляет повышенные требования к питанию, однако имея глубоко
проникающую корневую систему, она лучше, чем другие овощные культуры, способна
усваивать фосфор и калий из труднорастворимых почвенных соединений. Это
свидетельствует о высокой биологической способности моркови усваивать питательные
вещества из менее плодородной почвы (Патрон, П. 1981).
При интенсификации земледелия роль использование гибридов возрастает.
Новые сорта и гибриды одно из наиболее эффективным средством повышения
величины и качества урожая, а также обеспечения рентабельности сельскохозяйственного
производства (Косицына, О. 2013).
По мнению А.. Жученко (1988, 1995), В. Пивоваров (1999) в формировании урожая и
его качества доля сорта является 20-40% и возрастает до 70% и более. При этом повышается
устойчивость сортов и гибридов к действию экологических факторов, в том числе к
болезням и вредителям.
В связи с этим в настоящее время сохраняется основополагающая роль сорта (гибрида)
в повышении величины и качества урожая.
Цель исследований – оценка урожайности и качества гибридов моркови столовой в
зависимости от сортотипы.
Для достижения цели решались следующие основные задачи:
- изучить особенности роста, развития и формирования надземной массы моркови;
- выявить высокопродуктивные гибриды моркови, имеющие стабильные показатели раннего
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и общего урожая, высокую товарность и качество продукции.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования являлись следующие гибриды моркови:
I. КУПАР F1 - Сортотип Шантенэ (К)
II. СИРКАНА F1 - Сортотип Нантская (К)
III. БАНГОР F1 - Сортотип Берликум
IV. ФЛАККЕНАРИЯ F1 - Сортотип Флакке (Валерия)
За стандарт были приняты гибриды моркови КУПАР F1 - Сортотип Шантенэ (К) и
СИРКАНА F1 - Сортотип Нантская (К), районированные гибриды.
Размер учетной делянки 3,5 м2, повторность 3-х кратная, размещение делянок
рендомизированное, сроки посева 28 марта 2016; 5 апреля 2017. Агротехника в опыте —
рекомендованная для выращивания столовой моркови.
Для решения поставленных задач в период 2016-2017 гг. были проведены опыты на
участках фермерского хозяйство «Крецу Валерий», г. Вулканешты.
Полевые опыты и лабораторные исследования проводили в соответствии с методикой
постановки опытов в овощеводстве открытого грунта (Доспехов, Б. 1985; Моисейченко, В. и
др., 1994; Литвинов, С. 2011).
В ходе экспериментальных исследований проводили фенологические наблюдения,
биометрические измерения.
В задачу фенологических наблюдений входило фиксирование даты посева, появление
всходов, 1-4 настоящих листьев, начала образования корнеплодов, наступления технической
и биологической спелости корнеплодов.
Биометрические наблюдения включали определение высоты растений, числа, массы
листьев, длины, диаметра и средней массы корнеплодов.
Учитывали так же и урожай столовой моркови. Статистическая обработка результатов
производилась в программе Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Период от посева до полных всходов у изучаемых гибридов столовой моркови
составил 19-21 дней в 2016 год и 20-22 дней в 2017 год. Морковь - туговсхожая культура но
период в которых зашли всходы считается оптимальным.
Из всех изучаемых гибридов моркови наиболее раннее вступление в фазу пучковой
спелости наблюдали у гибрида Купар на 35-й, 37-й день после фазы массовых всходов. У
остальные гибриды фаза пучковой спелости отмечена на 8-9 дней позднее. Присутствие
почвенной влаги в весенний период оказало положительное влияние на продолжительность
межфазных периодов у гибридов моркови.
Одним из важным этапом формирования урожая является срок наступления товарной
спелости. В зависимости от этой фазе начинается потребление ранней продукции.
Результаты наблюдений показали, что у изучаемых гибридов моркови фаза товарной
спелости наступила в 2016 год на 86-92-й день, а в 2017 год наступила на 90-96-й день. Позднее
наступление товарной спелости у гибридов моркови в 2017 год объясняется тем, что посев
проводилось в более поздние сроки, и фаза образования корнеплода совпала с периодом
высоких температур и дефицитом влаги, что влияли на торможение этого процесса.
Рост и развитие каждого вида и сорта растения заложены в его генетическом аппарате и
реализуются в тесном взаимодействии с факторами внешней среды в пределах его
приспособительных возможностей.
Лист является основным фотосинтезирующим органом у растения, от размера которого зависит уровень накопления органического вещества в растении, это соответственно
влияет на количество урожая. Чем мощнее развита розетка листьев у моркови, тем больше
органического вещества образуется и накапливается в корнеплодах.
Гибриды Бангор F1 и Флаккенария F1 в нашем опыте формировали большую розетку
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листьев 40,7-45,2 см, у гибрид Купар F1 и Сиркана F1розетка листьев имела средний размер
31,2 – 38,5 см с наименьшим количеством листьев 7 – 8 шт.
Наиболее интенсивный рост моркови проходит с фазы 3-4-х листьев до полного
формирования корнеплодов. Затем начинается усыхание нижних листьев, а прирост верхних
листьев постепенно сокращается.
Основным показателем качества корнеплодов является биохимический состав,
определяющий их пищевые и вкусовые достоинства, а также диетические свойства.
Наряду с этим, качество корнеплодов как хозяйственный признак определяется
товарностью, то есть долей корнеплодов, пригодных для реализации. При этом на передний
план выдвигаются форма корнеплода, характер его поверхности, величина головки и
хвостовой части, интенсивность окраски мякоти.
В нашем опыте все изучаемые гибриды столовой моркови относятся к следующим
сортотипам: Шантанэ, Нантская, Берликум и Флакке которые различаются между собой по
форме и размерам корнеплода.
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Фигура 2. Средняя масса корнеплодов гибридов моркови, г

По результатам измерения длины корнеплода в фазу технической спелости у
изучаемых гибридов сформировались корнеплоды длины в среднем 14,5 см до 22,5 см.
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Наименьший длины и массы корнеплодов у гибрида Купар F1 это является
особенностью
сортотипа
Шантенэ,
корнеплоды
этого
сортотипа
короткие, конической формы с тупым носиком и большой сердцевиной.
Более развитый листовой аппарат у гибрида Бангор F1, обеспечил формирование и
большего в весовом отношении корнеплода – 106,2 г. Морковь сортотипа Берликум
имеет тупоносые, цилиндрические корнеплоды, которые длиннее и толще.
Важным показателем оценки гибридов является величина урожая, учёт которого
представлен в (рис. 3.).
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Урожайность различается в зависимости от гибрида. По количеству собранного урожая
показательно выделялись гибриды Флаккенария и Бангор, в среднем сформировавшие 49,563,7 т/га корнеплодов соответственно. Наименьший урожай сформировал гибрид Купар 40,1 т/га и Сиркана – 42,9 т/га.
Согласно Стандарта ЕЭК ООН FFV-10, по качеству морковь разделяется: Высший
сорт; Первый сорт; Второй сорт.
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Анализ данных по качество корнеплодов моркови показали, что большой процент
нестандартной продукций у гибрида Бангор F1 - 54,6% и Флаккенария F1 - 41,6%.
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Одним значительным дефектом был зеленоватые части верхушек корнеплодов моркови
и дефекты формы. Наименьший процент нестандартной продукций у гибрида Купар F1 11,4% сортотип Шантенэ.
Для того чтобы не иметь проблем с некачественной продукций при возделывания
моркови Нантской, Берликум и Флакке посев должен проводится на гребнях или грядках.
Такая система подготовки почвы обеспечивает мелкокомковатую структуру в зоне
развития корней растений (это обеспечивает правильную форму корнеплодов и высокую
товарность продукции), исключает переуплотнение подпахотного горизонта, помогает
сохранить благоприятные условия в течение всей вегетации, создает условия для
качественного посева, а также уборки корнеплодов машинным способом без использования
ручного труда.
ВЫВОДЫ
Период от посева до полных всходов у гибридов моркови составил 20-21 дней.
Наиболее раннее вступление в фазу пучковой и товарной спелости наблюдали у
гибрида Купар на 35-й, 37-й день и 86-й, 90-й день после фазы массовых всходов.
Гибриды Флаккенария и Бангор формировали большую розетку листьев до 40,7- 45,2
см, количество листьев 9 – 11 шт.
Более развитый листовой аппарат у гибрида Бангор F1, обеспечил формирование и
большего в весовом отношении корнеплода – 106,2 г.
По количеству урожая выделялись гибриды Флаккенария и Бангор, в среднем
сформировавшие 49,5 - 63,7т/га корнеплодов.
По качество корнеплодов моркови наименьший процент нестандартной продукций у
гибрида Купар F1 - 11,4% сортотип Шантенэ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПЕТРУШКИ В
ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Татьяна НОВАК, Николай НИКОЛОГЛО
Государственный Aграрный Университет Молдовы

Abstract: The aim of this work was to study the particularities of growth and productivity of
parsley cultivars for cultivation in greenhouse. The research was conducted during the years 20142016, as monofactorial experience. Experimental variants it was situated randomized in three
repetitions. Experimental plot area was 3m2, applying specific technology for cultivation parsley.
Materials of the study were the two parsley cultivars (Flat-leaf parsley (var. neapolitanum Danert))
and two cultivars (Hamburg parsley (var. tuberosum)).The cultivars for leaves (var. neapolitanum
Danert) produced the total yield 1,8 and 2,0 kg/m2, the cultivars for roots (var. tuberosum)
produced the total yield 2,2 and 2,7 kg/m2.
Key words: Parsley, Cultivars, Phenological observations, Growth, Green mass, Roots,
Yield.
ВВЕДЕНИЕ
Петрушка (Petroselium hortense Hoffm.), относится к числу пряно-ароматических
растений принадлежащая к семейству Apiceae. Есть три вида петрушки: петрушка листовая с
гладкие (ssp. neapolitanum) и курчавые листья (P. crispum), корневая петрушка (ssp.
tuberosum) (Petropoulus et al., 2004).
Петрушка играет важную роль в питании человека. Листья петрушки содержат сахара,
витамины (аскорбиновую кислоту 30-150 мг/кг, каротин до 20 мг/100 г, тиамин 0,961,00мг/кг, рибофлавин 0,54 мг/кг, фолиевую 92,8 мг/кг и никотиновую кислоту (3,1 мг/кг))
(Баранов, А. 2010, Мустяцэ, Г. 1980).
В Европе для рынка свежей продукции, замораживания и высушивания предпочтение
отдают сортам петрушки листовой с кудрявым типом листа, которые при равном
содержании ароматических веществ имеют большую листовую пластинку, хотя они менее
технологичны. Кудрявость листьев обусловлена различной скоростью роста тканей в
межжилковом пространстве листа. Листья при сильном росте должны обладать компактной
формой и не ломаться при вязке в пучки (ИВАНОВА, М. 2011).
Петрушка не занимает отдельной строчки в перечне культур в крупных
овощеводческих хозяйствах и довольствуется строчкой "прочие культуры". Исключением
являются хозяйства, специализирующиеся на выращивании овощных культур для
консервирования и сушки.
Петрушка относится к культурам, требующим больших затрат ручного труда и чистых
от сорняков полей. В основном, петрушку выращивают на приусадебных участках и в
небольших фермерских хозяйствах. В повышении урожайности большое практическое
значение имеет внедрение перспективных сортов.
При использовании лучших сортов повышается урожайность и улучшается качество
продукции. Современное промышленное производство, фермерские хозяйства и личное
подворье нуждаются во внедрении хороших сортов листовой и корневой петрушке,
сочетающих в себе высокую урожайность.
Цель исследований: Выделить высокоурожайные сорта петрушки для выращивания в
защищенном грунте.
Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:
- Изучить сорта петрушки по их продуктивности и качеству.
- Оценка эффективности выращивания петрушки в зависимости от сорта.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Опыт был заложен в пленочных теплицах на территории фермерской хозяйстве GȚ
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“Nicologlo Nicolai”, расположенной в село Кирсово, АТО Гагаузия (2014-2016 гг.).
Материалом для изучения послужили следующие сорта: Итальянский гигант, Коммун,
Берлинская, Сахарная.
Итальянский гигант: Петрушка листовая. Среднеспелый сорт. Период от всходов до
технической спелости 90 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Лист крупный, гладкий,
темно-зелёный, нежный. Пряно-вкусовые качества высокие.
Коммун: Петрушка листовая, период до сбора первого урожая 75 дней. Длина растения
38 см. Листья тяжелые и плоские с прекрасным запахом. Высокоурожайный сорт. Пригоден
для круглогодичного посева.
Берлинская: Петрушка корневая, позднеспелый (140-180 дней) сорт. Розетка
раскидистая. Листья тёмно-зелёные, блестящие, на длинных черешках. Корнеплод кремовобелый, конический, длинной 20-30см. Мякоть белая, нежная, сочная. Пряно-вкусовые
качества высокие. Масса до 110 гр.
Сахарная: Корневой, скороспелый сорт петрушки. Вегетационный период 90- 100
дней. Корнеплод полудлинный, конический, белой окраски. Листья зелёные, ароматные.
Масса до 100 гр.
Схема посева – многострочные ленты с расстоянием между строчками 15 см. Норма
высева семян 2 г\м2. Посев проводили: 28 февраля в 2014 г., 25 февраля в 2015 г. и 21
февраля в 2016 г.
Закладывали опыт по общепринятым методикам (Доспехов, Б. 1985; Моисейченко, В.
1994). Общая площадь опытной делянки 3м2, повторность трехкратная.
Для решения поставленной цели в опытах проводили следующие наблюдения и
исследования:
- По вариантам опыта отмечали дату посева, всходов, образования корнеплода,
техническую спелость, уборку.
- Биометрические исследования заключались в изменении следующих показателей:
длина, количество и масса листьев, диаметр, длина и масса корнеплода (Моисейченко, В.
1994). Отбор растительных проб проводили перед уборкой в 5 местах учётной делянки в трех
повторностях.
- Урожай учитывали по количеству, качеству и срокам поступления.
- Экономическая эффективность выращивания петрушки рассчитывалась на основании
технологических карт и существующими ценами. Прибыль на 1 м2 и уровень рентабельности
рассчитывались с условием реализации продукций.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Петрушка - туговсхожая культура. В семенах петрушки и других сельдерейных культур
содержится эфирные масла, которые воспрепятствуют прорастанию семян. При
использовании воды или других растворов проводят вымывание эфирных масел, в
результате чего зародыш быстрее прорастает.
Чтобы семена взошли дружнее, быстрее, а росли лучше, мы провели предпосевную
обработку семян (намачивание).
Намачивание семян водой (18 часов) ускорило появление дружных всходов на 7 суток. По
результатам фенологических наблюдений, период от посева до полных всходов у сортов
петрушки составил 15-16 дней.
При оценке и описании разновидностей петрушки важнейшими факторами являются
морфологические признаки растений, которые характеризуют особенности внешнего
строения растения и его органов.
В результате проведенным биометрических измерений установлена большая амплитуда
изменчивости по высоте растений, количеству зеленных листьев и их массе на конец
вегетации таб. 1.
Для петрушки наземная часть является важным показателем роста растений и
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оптимальным временем сбора урожая.
Исходя из данных таблиц, изучаемые сорта имели высоту растения от 52,8 до 54,0 см.
Если розетка ветвистая, растение имеет достаточно питательных веществ, света и влаги.
Самый большой диаметр розетки имел сорт Итальянский гигант. Из-за того, что они
листовые сорта, соответственно должны иметь направленность на рост зелёной массы. Чем
больше листьев, тем больше масса зелени с одного растения.
В зависимости от высоты растений проводится уборку продукций. Самым
высокорослым по показателю (длина листа с черешком) оказалась сорт Итальянский гигант
высота 34,4 см, этот сорт превзошел и показатель диаметр розетки 47,4 см, а число листьев
было на 6 больше чем у сорт Коммун. Сорт Итальянский гигант имеет характерную узко
треугольную форму листочка, темно-зелёную окраску листовой пластинки и характеризуется
большим числом листьев нежной консистенции.
Таблица 1. Средние значения биометрических признаков сортов листовой петрушки
Название сорта
№

Высота
растения,
см

Диаметр
розетки
растения,
см

Длина листа с
черешком,
см

Число листьев
на одном
растении, шт

Масса
листьев с
одного
растения, г

Показатель
1

Коммун (К)

54,0

45,3

32,2

12

155,0

2

Итальянский гигант

52,8

47,4

34,4

18

173,1

1,7

1,4

1,5

3,4

12,5

НСР05

Для корневой петрушки важную роль играют именно корнеплоды, меньше
формирования зеленной массы.
В течение вегетационного периода проводились измерения прироста наземной массы
петрушки и динамика формирования корнеплодов. Полученные результаты представлены в
таблице 2, из которой видно, что изучаемые сорта существенно различались по своим
биометрическим показателям.
Анализ оценки сортов показал, что сорт Сахарная имеет преимущества по сравнению с
сортом Берлинская по показателю “масса листьев с одного растения” (102,9 г) которые
пригодны для использования, что говорит об универсальном назначении данного сорта.
Таблица 2. Средние значения биометрических признаков сортов корневой петрушки
№

Название сорта

Высота
растения,
см

Диаметр
розетки
растения,
см

Масса листьев
с одного
растения, г

Длина
корнеплода, см

Масса
корнеплода, г

1

Сахарная, (К)

31,9

32,4

98,9

11,2

166,8

2

Берлинская

32,3

30,5

86,4

13,7

187,4

НСР05

1,2

2,0

5,2

1,7

22,1

У сорт Берлинская длина корнеплода составляла 13,7 см. Высокие продуктивные
качества корневой петрушки определяются массой корнеплода. Анализ корневой петрушки
по средним данным, позволил выделить наиболее перспективный по продуктивности сорт
Берлинская 187,4 г при стандарте 166,8 г.
С урожаем связано экономическое понятие урожайность, которое определяется, как кол
ичество растениеводческой продукции, получаемой с единицы площади.
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3,0

2,7

2,5
2,0

2,2
2,0

1,8

1,5
1,0
0,5
0,0
Коммун (К)

Итальянский гигант

Сахарная (К)
листья

Берлинская
корнеплоды

Фигура 1. Урожайность различных сортов петрушки

Самым урожайным среди листовой петрушки был Итальянский гигант и составило 2,0
2
кг\м , а корневой петрушке сорт Берлинская и составило 2,7кг\м2.
Таблица 3. Экономическая эффективность выращивания петрушки
Сорт
Коммун (К)
листовая
Итальянский
гигант
листовая
Сахарная (К)
корневая
Берлинская
корневая

Ур-сть
кг/м²,

Выручка от
реализации
лей/м²

Затраты
лей/м²

Прибыль с
1 м², лей

Себестоимость
кг/лей

Уровень
рентабельности %

1,8

81

25,9

55,1

14,38

212,7

2,0

90

25,9

64,1

12,95

247,5

2,1

63

26,3

36,7

14,61

139,5

2,4

72

26,3

46,7

12,52

177,5

Для оценки экономической эффективности лучшего сорта используются следующие
показатели: урожайность культуры, производственные затраты лей/м², выручка от
реализации лей/м², себестоимость лей/кг, прибыль, уровень рентабельность.
Очень сильно ценятся урожаи, которые появляются в очень ранние сроки.
Цена продукции зависит от сроков поступления, например, если продукт очень
ранний, то цена устанавливается выше, чем средняя стоимость.
Например в 2015, 2016 году рыночная стоимость листовой петрушки составило в
среднем 45 лей/кг, а корневой 30 лей/кг, выращенные в теплицах, так как было раннее
поступление продукции на рынок. Петрушка выращенная в открытом грунте поступило
на рынок намного позже, что повлияло на его цену реализации и составляло в среднем 25
лей/кг. Если взять общий урожай, то существенно не отличался.
Затраты в весенних пленочных теплицах составляли в среднем 26,1 лей на м 2.
Возделывание зелени петрушки в защищенном грунте обусловлено относительно
высокой трудоемкостью, в частности, связанной с уходом за растениями и уборкой
продукции.
Расчеты экономической эффективности выращивания петрушки показали, что во всех
вариантах его выращивание является экономически выгодным. Уровень рентабельности
составил 212,7% и 247,5%.
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В перспективе при выращивании в производстве петрушку существенное значение
будет иметь получение ранний продукции зелени.
ВЫВОДЫ

Рост и развитие петрушки в значительной степени зависит от сортовых особенностей.
По основным хозяйственно ценным признакам выделены из листовой обыкновенной
разновидности петрушки – сорт Итальянский гигант, урожайность составило 2,0 кг\м2.
Возделывание петрушки не требует больших затрат и при наличии рынков сбыта
весьма рентабельно.
Экономическая эффективность листовых однолетних растений зависит от сроков
выращивания, величины урожая и цены реализации продукции.
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PRODUCTIVITY OF IRRIGATION WATER OF GREENHOUSE TOMATOES
Antoniya STOYANOVA, Nikolai VALCHEV
Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, Bulgaria

Abstract: The main purpose of this study is to analyze the impact of different irrigation
regimes on the background of four fertilizing levels on the irrigation water productivity of tomatoes,
greenhouse production. To achieve the goal in the period 2016-2017 years, an experience with
tomatoes, greenhouse production at the Maritza Vegetable Culture Institute in Plovdiv, Bulgaria
was presented. The experiment is based on the hybrid vine variety "Vitelio". The experience is
based on the block method on a flat surface according to scheme 110 + 50 + 35 with the size of the
plot of 10 m2. Irrigation was carried out by a drip irrigation system with built-in droplets of 0.10
cm. In the first experimental year, 33 irrigations with an irrigation rate of 495 m3 / da were
delivered. The irrigation rate in the second year is 405 m3 / da, realized through 27 irrigation. The
main fertilization method is laid down for all variants with P23 (in the form of P2O5 and K25 (as
K2SO4).) Vegetation feeding is carried out with N50 (in the form of NH4NO3) and K66 (in the
form of KNO3) was carried out at 50%, 75% and 100% of the fertilizer standards. The influence of
the conditionally permanent water deficit, realized by feeding irrigation norm with 50% and 75% of
the optimal norm and the influence of the optimal water supply of the plants on the yields of
tomatoes, greenhouse production, has been studied. There was an upward trend in the efficiency of
irrigation water by reducing the consumption of irrigation water. With increasing water availability
to the plants is reduced productivity of irrigation water, the most pronounced in the embodiments
irrigated with 100% irrigation rate. In the conditions of water deficit and expensive water for
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irrigation, the information gathered shows that it is possible to apply a reduction in irrigation
regulations.
Key words: Greenhouse tomatoes, Irrigation, Fertilization, Productivity.
INTRODUCTION
Tomatoes are characterized by high biological potential and adaptability to growing
conditions. The lower energy intensity, the demand on the domestic and foreign markets predict a
favorable outlook for this type of production. The increase in the production of tomatoes,
greenhouse production is due to the obtaining of higher and earlier yields, as well as the compaction
of usable covered areas.
It has been found that these crops respond very well to drip irrigation both in terms of
production size and irrigation water productivity. (Isaev et al., 2004; Kireva et al., 2003; Basitov, 2007,
Petkov et al., 2007). The irrigation water economy is one of the main advantages of drip irrigation and
the increase in yields is from 20% to 40% for individual vegetable crops. For ten years, studies of basic
vegetable crops grown in unheated plastic greenhouses have been carried out to establish the drip
irrigation regime with regard to the quantity of water supplied, the irrigation and irrigation rates, the
irrigation water productivity, and also the quantity and quality of the yield (Kireva et al., 2016). The
results demonstrate that, in order to obtain optimal yields with good qualitative performance, it is
expedient to maintain a presumptive humidity of 85-90% of FC.
The results, which compare the different irrigation regimes that combine the amount of water
and the irrigation period, provide useful indications for the possibility of improving the nutritional
qualities of tomatoes by reducing irrigation water during their cultivation (Favati et al., 2009). In
addition, the relationship between all the quality parameters and the seasonal quantity of water for
irrigation has been evaluated.
Field studies were conducted by Kuşçu and others. (2014) in Bursa Turkey to identify the
impact of different irrigation regimes and to develop irrigation management practices in these
wetlands. The results show that optimum irrigation throughout the growing season is preferable with
higher yield and net income. As an alternative to optimal irrigation throughout the growing season, the
application of optimum irrigation to the beginning of the fruit maturation phase and the end of
irrigation after that time can be recommended as optimal as it has achieved water saving for irrigation
with a 33% increase of 42 % in efficiency using water for irrigation, a satisfactory solids content and
an acceptable net income with yield loss of only approximately 5% compared to optimum irrigation.
The impact of water deficiency on the content of soluble solids in tomatoes was also
investigated by other researchers. Nangare et al. (2016) establish the effect of regulated water deficit at
certain stages of vegetation on tomato productivity. The parameters of the water deficit and the
irrigation water productivity have been established in which stable yields and high quality are
achieved.
Many studies have shown that tomato yield is decreasing, but fruit quality improves with a
certain degree of water deficiency. Chen et al. (2013) divide the growing season of tomatoes into three
stages: seedling time (stage I), flowering and fruit development (stage II) and stage of fruit maturation
(stage III). To investigate the quantitative link between tomato harvesting, fruit quality and water
deficit, experiments with different irrigation regimes are being conducted in solar-powered
greenhouses in 2008-2010.
The main purpose of this study is to analyze the impact of different irrigation regimes on the
background of four fertilizing levels on the irrigation water productivity of tomatoes, greenhouse
production.
MATERIAL AND METHODS
To achieve the goal in the period 2016-2017 years, an experience with tomatoes, greenhouse
production at the Maritza Vegetable Culture Institute in Plovdiv, Bulgaria was presented. The
experiment is based on the hybrid vine variety "Vitelio". The experience is based on the block
method on a flat surface according to scheme 110 + 50 + 35 with the size of the plot of 10 m 2.
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(Barov, 1982).
In order to investigate the irrigation water productivity under different irrigation regimens,
an experiment was carried out with the irrigation of tomatoes. 50%, 75% and 100% irrigation
standards were implemented against four fertilization schemes. The irrigation water is supplied with
a drip irrigation system. The following options have been tested: 1) disrupted irrigation regime
(50% of the irrigation norm) without manuring; 2) disrupted irrigation regime (75% of the irrigation
norm) without manuring; 3) optimum irrigation regime (100%) without manuring; 4) disrupted
irrigation regime (50% of the irrigation norm) and 50% manuring; 5) disrupted irrigation regime
(75% of the irrigation norm) and 50% manuring; 6) optimum irrigation regime (100%) and 50%
manuring; 7) disrupted irrigation regime (50% of the irrigation norm) and 75% manuring; 8)
disrupted irrigation regime (75% of the irrigation norm) and 75% manuring; 9) optimum irrigation
regime (100%) and 75% manuring; 10) disrupted irrigation regime (50% of the irrigation norm) and
100% manuring; 11) disrupted irrigation regime (75% of the irrigation norm) and 100% manuring;
12) optimum irrigation regime (100%) and 100% manuring.
Irrigation was carried out by a drip irrigation system with built-in droplets of 0.10 cm. In the
first experimental year, 33 irrigations with an irrigation rate of 495 m3 / da were delivered. The
irrigation rate in the second year is 405 m3 / da, realized through 27 irrigation.
The main fertilization method is laid down for all variants with P23 (in the form of P2O5
and K25 (as K2SO4).) Vegetation feeding is carried out with N50 (in the form of NH4NO3) and
K66 (in the form of KNO3) was carried out at 50%, 75% and 100% of the fertilizer standards.
RESULTS AND DISCUSSION
The vegetation period of tomatoes has a different duration during the two years. The period
of planting until 1st harvest lasts 84 days in the first year and 80 days in the second. The duration of
the period from the 1st to the last harvest is 70 days in the first year and 60 days in the second year.
The vegetation period and plant requirements also determine the requirements of extra water.
In order to maintain the moisture and satisfy the needs of plants from a sufficient amount
of easily accessible water in the first year, 33 irrigations with an irrigation rate of 495 m3 / da were
realized. The duration of the vegetation in 2016 is greater (154 days) and this also requires more
irrigation to satisfy the needs of plants. The irrigation rate in the second year is 405 m3 / da,
realized through 27 irrigation (Table 1). During morphology, morphological observations and
biometric measurements of the plants were carried out.
The irrigation and irrigation rates for the two years of the survey were calculated (Table 1).
Tables 2, 3, 4 and 5 provide data on irrigation rate and yields by years and averages over the survey
period. The difference in productivity of tomatoes, in kilograms and in percent, by variants versus
option 1 and option 3, is determined.
The analysis of the average results for the two years shows an increase in the productivity
of the crop under the influence of fertilizer norms. Regarding irrigation regimes, the results are
divergent. Against the background of fertilization, with no introduction of fertilizers during
vegetation, the irrigation water productivity has the highest values for the variant with a halfirrigated norm. As irrigation increases, the efficiency of irrigation water decreases.
At a fertilization level of 50% there is a tendency to increase yields when the irrigation rate
is increased. The boundaries in which the values move are in the range of 127,6% to 181,95%. At
75% fertilization rates, the trend remains the same.
When irrigated water is depleted, higher yields are obtained. The yield values range from
8975.5 to 10369,5 kg/da. At 100% fertilization rate and different irrigation regimes with the
highest yield is characterized 11 variation – 10267,0 kg/da, averaged over the study period.
The irrigation is carried out with 75% of the irrigation rate. With regulated water deficit
(50%) and 100% fertilization rate, 8694,0 kg/da are obtained. The optimal irrigation regime
contributed to 9292,5 kg/da.
The highest yield for the period was recorded in Var. 9, irrigated with 100% irrigation rate
and 75% fertilizer rate followed by Var. 11, irrigation with 75% irrigation rate and 100% fertilizer
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rate. The analysis of the obtained results shows the impact of the water deficit on the productivity
of the crop with different provision of nutrients.
Table 1. Watering and irrigation norm in tomatoes, greenhouse production
for the period 2016-2017
2016

2017

Variants

Watering norm
(m), mm

Irrigation norm (M),
mm

Watering norm
(m), mm

Irrigation norm (M), mm

1

7,5

247,5

7,5

202,5

2

11,2

369,6

11,2

303,8

3

15,0

495,0

15,0

405,0

4

7,5

247,5

7,5

202,5

5

11,2

369,6

11,2

303,8

6

15,0

495,0

15,0

405,0

7

7,5

247,5

7,5

202,5

8

11,2

369,6

11,2

303,8

9

15,0

495,0

15,0

405,0

10

7,5

247,5

7,5

202,5

11

11,2

369,6

11,2

303,8

12

15,0

495,0

15,0

405,0

Table 2. Productivity of irrigation water for zero fertilization of tomatoes, greenhouse production,
2016-2017

Variants

Number of
watering

Watering norm
(m)

Irrigation norm
(M)

Yield

Productivity of
irrigation water

бр.

mm

mm

kg/da

m3/da

2016
1

33

7,5

247,5

2790

11,27

2

33

11,2

369,6

3080

8,33

3

33

15

495

3893

7,86

2017
1

27

7,5

202,5

2285

11,28

2

27

11,2

303,75

2410

7,93

3

27

15

405

2811

6,94

Analysis of the mean results compared with Var. 3 show a tendency to increase productivity
under the influence of the irrigation regime. 7517.5 kg/da more than the lime was reported at 75%
of the irrigation Var. 3. In the case of variants 9 and 11, the highest yields were reported,
representing in percent the 203-206% increase in tomato production, greenhouse production.
The use of water- and energy-efficient technologies and techniques is one of the key
elements of good agricultural irrigation practices that farmers should apply in their activities. In
this respect, drip irrigation is a promising technology whose interest is steadily rising, especially in
recent years, in connection with the ongoing climate change with a tendency towards warming and
drought, which phenomena will increase in the future and will lead to an increase in the water
deficit and stress in cultivated crops.
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The evaluation of the main technological and agronomic aspects of the use of this
technology in the practice of irrigated agriculture in Bulgaria recently and the prospects for its
application in the future are the subject of this study.
Productivity of irrigated water is an important moment, in modern conditions when water
resources are limited and of high value. In the present study, water productivity was calculated for
the different fertilization and irrigation options. It is important when sizing irrigation system to
ensure an even moistening of irrigated land.
Drip irrigation techniques provide two basic schemes for wetting the soil - wetting a
continuous strip along crop rows and wetting individual spots around each plant. Pipes with a
droplet spacing of 0,10 cm are applied to the irrigation of the tomatoes. This provides a continuous
strip that ensures a sufficiently easily accessible moisture during the growing season.
Table data summarizes and presents data on water productivity for irrigation by years and
fertilization and irrigation options. For the data to be comparable in the analysis, the samples were
taken at fertilization levels. It is important to assess the effect of irrigation water at the same level
of fertilization.
It is found that in the case of zero fertilization, the effect of irrigated water is higher in the
case of a water deficit of 50% of the irrigation rate (11,27 m3/da). The results obtained with 75%
and 100% of the irrigation were lower 8,33 m3/da and 7,86 m3/da (Table 2).
At 50% fertilizer the same trend is observed, ie. with the highest productivity stands out Var.
4. Nearly 25.0% lower is the productivity of variant 5. A 100% irrigation rate was calculated with
a 44,6% reduction in irrigation water productivity (Table 3). At 75% and 100% fertilization levels,
high productivity is again highlighted in the half-cut.
Table 3. Productivity of irrigation water for 50% fertilization of tomatoes,greenhouse production,
2016-2017
Variants

4
1
5
6

Number of
watering

Watering norm
(m)

Irrigation norm
(M)

Yield

Productivity of
irrigation water

бр.

mm

mm

kg/da

m3/da

6690
5
7510
7413

27,03
6
20,32
14,98

4920
5288
6814

24,30
17,41
16,82

33
2
33
33

7,5
3
11,2
15

2016
247,5
4
369,6
495
2017

4
5
6

27
27
27

7,5
11,2
15

202,5
303,75
405

In productivity analysis, it is noticeable that the reduction is within 28,4 - 29,9% with a 75%
reduction in the irrigation rate and at fertilizer levels of zero, 50% and 100%, while at 75% of the fertilizer
rate water productivity declined by only 7,7% in the 2017 (Table 4).
With regard to this parameter, variants of the variants again at different levels of fertilization show
variation in the effect of irrigation water. The lowest reduction (22,4%) was calculated at 100% irrigation
rate and 75% fertilizer rate. At a 100% fertilization rate, the reduction of 100% irrigation rate was 45,7%.
The influence of the conditionally permanent water deficit, realized by feeding irrigation norm with
50% and 75% of the optimal norm and the influence of the optimal water supply of the plants on the yields
of tomatoes, greenhouse production, has been studied. It has been found that in the case of the conditionally
water-borne variants the irrigation water productivity is higher. There is a tendency to increase the
efficiency of irrigation water by reducing irrigation water consumption. The tendency is retained in the
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analysis by years as well as in averaging data by variants and years.
Table 4. Productivity of irrigation water for 75% fertilization of tomatoes,
greenhouse production, 2016-2017
Variants

Number of
watering

Watering norm
(m)

Irrigation norm
(M)

Yield

Productivity of
irrigation water

бр.

mm

mm

kg/da

m3/da

2016
247,5

7

33

7,5

11430

46,18

8
9

33
33

11,2
15

369,6
495
2017

8703
10618

23,55
21,45

7
8
9

27
27
27

7,5
11,2
15

202,5
303,75
405

6521
9025
10121

32,20
29,71
24,99

The increase in yields at a 75% reduction in the irrigation rate results in yields of 8,2 to 18,1%
higher than variants, with a half-irrigated rate. In terms of irrigation water productivity, a reduction of
21,1% to 38,7% is reported (each percentage is calculated for each fertilizer level).
Table 5. Productivity of irrigation water for 100% fertilization of tomatoes, greenhouse production,
2016-2017
Variants

Number of
watering

Watering norm
(m)

Irrigation norm
(M)

Yield

Productivity of
irrigation water

бр.

mm

mm

kg/da

m3/da

7848
10504
8220

31,71
28,42
16,61

9540
10030
10365

47,11
33,02
25,59

10
11
12

33
33
33

7,5
11,2
15

10
11
12

27
27
27

7,5
11,2
15

2016
247,5
369,6
495
2017
202,5
303,75
405

In the optimal irrigation scenarios an increase in yields of 6,9 to 35,1% was observed for
50% water irrigated water. Irrigation water performance analysis shows an effect reduction of 34,0
to 46,5%. However, if we compare the indicators with Var. 3 adopted for the control, it can be seen
that a reduction in the yields under Var. 1 has a high irrigation efficiency.
In the context of water scarcity and expensive irrigation water, the information gathered
shows that it is possible to apply a reduction in the irrigation norms (by creating a conditionally
constant water deficit) to provide high and stable yields. The analysis of tomato productivity,
greenhouse production, shows the responsiveness of crops to the availability of easily accessible
water for plants.
The results obtained for the irrigation water productivity show that with the increase of the
water supply of the plants the productivity of the water for irrigation, most pronounced in the
variants irrigated with 100% irrigation norm, is reduced.
CONCLUSIONS
1. The influence of the conditionally permanent water deficit, realized by feeding irrigation norm with
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50% and 75% of the optimal norm and the influence of the optimal water supply of the plants on the yields
of tomatoes, greenhouse production, has been studied.
2. There was an upward trend in the efficiency of irrigation water by reducing the

consumption of irrigation water.
3. With increasing water availability to the plants is reduced productivity of irrigation water,
the most pronounced in the embodiments irrigated with 100% irrigation rate.
4. In the conditions of water deficit and expensive water for irrigation, the information
gathered shows that it is possible to apply a reduction in irrigation regulations.
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POST EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL NUTRITION ON GROWTH, YIELD AND
QUALITY OF SPINACH (SPINACIA OLERACEA)
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Abstract: Cultivating spinach during autumn, as a sealing crop, has important economic and
agro-ecological significance both through the yields achieved and by the more complete and
rational utilization of the residual nutrients in the soil after harvesting the previous main crop. A
field experiment with spinach variety Matador is conducted on the alluvial-meadow soil. The soil
reaction (pH) is slightly acidic, humus content is low (1.33 %). The availability of mobile forms of
N, P and K variants of an experiment in post-harvest predecessor are low mineral nitrogen and high
P2O5 and K2O. The study aimed to assess the post-effect of organic, mineral and mixed manure and
mineral nutrition in the predecessor previous crop early potato with many treatments. Control
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variant without nutrition (T1), with organic (manure) (T2), with mineral (T3), and with mixed 50%
manure-50% mineral nutrition (T4). The effect of treatments on growth, yield, quality of
production and quality parameters in autumn growing Spinach (Spinacia oleracea Linn) has studied.
The experiment is a completely randomized design. The results indicate that the highest yield of
spinach is obtained from the plants with post effect of the mineral nutrition. Plants are grown after
mineral nutrition has higher nitrogen, chlorophyll and nitrates contents. The dry matter content and
total sugars are highest in the production of spinach after the previous crop fertilized with manure.
Key words: Organic, Mineral nutrition, Spinach, Quality parameters.
INTRODUCTION
A major challenge for modern horticulture is to reconcile productivity and sustainability of
production systems and nutritional quality of food products. Nutritional quality is a highly complex
trait due to both (i) the large number of individual properties which determine crop quality (i.e.,
concentration and bioavailability of essential and potentially toxic minerals, organic nutrients and
accessory health factors) and (ii) the various factors which control them (i.e., genetic and exogenous
factors, the latter either natural or man-made) Wiesler, F. 2015.
Provision of a sustainable environment in the soil by amending with organic inputs can
improve the quality and acceptability of crop. Jaya Sharma and Sunita Agarwal 2014.
Autumn-winter crops can be an important reserve for compensation and increase the income
of farmers. For optimum crop rotation schemes according to the requirements of good agricultural
practice (GAP), using of leafy vegetable crops with short duration is recommend. Adequate crop for
that is spinach, which can used as an indicator who expressed nutritional status of the soil. Leafy
vegetables consist from huge diversity, Spinach (Spinacea oleracea Linn) a member of the
chenopodiaceae family. Usually spinach plant used as test crop in many agrochemical and
ecological studies. (Botev 2006, Dinev and Mitova, 2011, Mitova, et all 2005 and Mitova and
Stancheva, 2003). Vegetative organs react quickly and appropriately to various biotic and abiotic
effects.
The objectives of this research are to determine post-effect of organic manures and chemical
fertilizer on the growth, yield and quality of spinach.
MATERIAL AND METHODS
Experiment is laid in experimental open field of IPAZR "N. Poushkarov " located in –
Tsalapitsa village on alluvial meadow soil. Initial values of soil reaction (рН) (pH H2O- 6.8; pH kcl6.0) and humus content (1.33%) characterized as slightly acidic soil with low humus content.
By using of spinach cvs."Matador" sowing date in mid-September, after harvesting of early
potato production. The production was finished on 10 November. An experiment was laid in
Completely Randomized Design the options with 4 replications with the size of the experimental
plot- 30 m2.For the main crop (potatoes) in variants with 100% mineral fertilizer was add 20
kgN.da-1 as ammonium nitrate, 12 kg P da-1-as triple superphosphate and 18 kg kaliy.da-1 as
potassium sulphate. By using manure which contain of 1.2% total nitrogen. Manure norm 20
kgN.da-1 was add with 1667 kg.da-1 manure.
In variant, four were added ½ of mineral fertilizer norms and manure. For experiment with
spinach did not used any fertilizers. To understand the post effect of fertilization of the previous crop.
Variants of using fertilizers with soil reaction, and the content of nutrients after harvest the
potatoes are present in Table 1.
The fresh weight of plants is determined by weight in kilograms per hectare. From the plant
samples, after drying at 65˚C with a preliminary fixation, the dry substance (absolute dry matter%)
was determined by weight. The total sugar content is determined refractometrically - (%) (Digital
refractometer - 32 145).
The nitrate content is determined on Merck's RQ flex plus 10 instrument. The content of
plaster pigments in the fresh mass (mg.g-1) is determined by the Vernon method, 1960.
The content of macroelements in the soil is determined by standard methodologies
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(Arinushkins, 1970), ammonium and nitrate nitrogen - colorimetric, movable forms of phosphorus
and potassium by the method of P. Ivanov (1984).
Table 1. Soil agrochemical analysis in depth 0- 30 сm after harvesting of potatoes
рНкcl

Treatments

NH4-N

Р2О5

NO3-N

K2O

(T1) without nutrition

6.5

10.63

5.70

17.63

24.32

(T2)100% manure

6.9

12.19

0.52

77.50

38.30

(T3)100% mineral fertilizer

6.7

7.52

13.48

21.91

33.35

(T4)with mixed 50% manure-50%
mineral fertilization

6.9

4.41

3.63

30.72

28.50

In plants, total nitrogen was determined by the Keldahl method by decomposition with
concentrated H2SO4 and 30% H2O2. The remaining macroelements were determined by "dry"
burning in muffle furnaces and subsequent dissolution in 20% HCl, taking into account the atomic
absorption spectrophotometer.
The yield data is processed using the Statgraphics / Anova / Multifactor dispersion statistic
package.
RESULTS AND DISCUSSION
The optimum growth and development of plants depend not only on the balanced absorption
of nutrients. Their presence in the soil is readily available in readily accessible and digestible forms.
External factors also influence the vegetation, which in certain situations can compromise
production.
Spinach is particularly sensitive to high acidity. The optimum soil pH should be 6.2 to 6.9
(Genkova, 2009). It can be seen (Table 1) that soil acidity is appropriate for the development of
spinach. In all embodiments, the mineral nitrogen content is low, and in the movebale form of
phosphorus and potassium-rich forms. The particularly high content of P2O5 and K2O in the soil is
the manure variant with manure.
The yield data shows a significantly lower yield in the control variant compared to the plants
suffuring from the effects of using different fertilizers. It can be assumed that the yield from the
non-treated plants should be comparable to the other yields. The reason for the low yield of the
untreated variant, despite the fact that the nutrient content is close to that of the other variants, could
be the highest density of weeds and the attack of diseases that occurred in the cultivation of the
previous potato crop. Spinach from the untreated variant develops slowly, the formed leaves are
small, and the plants prematurely shoot.(Fig.1)

Figure 1 Yield of spinach after treatments Kg/da
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The yields obtained in the study are significantly lower than those reported in the literature
(Boteva Hr .. 2006, Genkova, 2009, Mitova et al., 2005; Rankov et al., 1994) in fertilization with
organic and mineral fertilizers. In this experiment its important to take into account the fact that the
obtained yields are the result of the effect of the fertilization of the base crop. The highest yield of
spinach in the experiment was obtained in the variant with the effect of mineral fertilization - 920
kg / da(35%), followed by manure variants - 832,5 kg / da(31%) and mixed fertilization - 703,8 kg /
da(27%). Differences in yields are statistically satisfied.(Fig.2)

Figure 2. Yield of spinach in percentage%

The differences in yields at both statistical levels between control and fertilizer variants as
well as between organic fertilizer plants and mixed and mineral fertilizers are statistically satisfied.
Table 2.
The total nitrogen content in the leaf mass varied between (2.0- 3.9%) of the plants (Table 3)
follows the yields obtained and is comparable to the cited values in the literature (Rankov et al.,
2004; Mitova et al., 2015). High concentrations of phosphorus - 1.13%, potassium - 8.9% and
calcium - 1.0% in plants with the effect of manure correspond to the high residual contents – these
results showed reverse tendency in the movable forms of these elements the soil. The magnesium
content in the leaves (0.11 - 0.63%) of all variants is lower than in other publications (Mitova et al.,
2015).
Table 2. Statistical analyses of yield
Variants

1. control

2. 100% manure

3. 100% mineral fertilizer

Average
Median
St Dev

703.8
920.0
832.5
704.4
915.7
831.9
18.11
15.80
17.71
F-Ratio- 485.37; P- Value- 0.000; (Р≥95%)- 48.892; (Р≥99%)- 71.142

4. 50%manure+
50%mineral
fertilizer
182.5
12.5
42.5

Plastid pigments are involved in photosynthesis and play a role in plant growth and growth
processes. The study of the composition and amount of pigments in plants under different
conditions of development is of scientific and practical interest. Despite the unfavorable climatic
conditions in the autumn-winter period, the applied fertilization (organic, mineral and organomineral) has a positive influence on the synthesis of plastid pigments (Table 4) and the content of
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Table 3. Content of nutrients (%) in leaves of spinach end of the study
Treatments
(T1) without nutrition
(T2)100% manure
(T3)100% mineral fertilizer
(T4)with mixed 50% manure-50%
mineral fertilization

total N
2.0
3.3
3.9

P
0.9
1.13
0.95

K
6.1
8.9
7.0

Ca
0.67
1.00
0.70

Mg
0.11
0.63
0.12

2.6

0.96

7.5

0.77

0.34

chlorophylls in treated variants significantly higher values of Ch "a" + Ch "b" compared to the
results obtained in other experiments (Mitova et al., 2015, Ratterman, 2006). The highest
chlorophyll content in the experiment has plants grown after mineral fertilization - 15.8 mg%.
According to some authors (Chinok, 1976), the normal ratio of Ch "a" / Ch "b" should be 3: 1. Bero
et al., 2007 consider that the ratio of chlorophylls to 2- 3: 1 is constant and depends on a number of
factors. In the present study, the nearest ratio of Ch "a" / Ch "b" to the optimal ratio is the 2.25: 1
ratio obtained after mineral fertilization.
Table 4. Contents of plastid pigments in spinach leaves
Treatments

Ch „a”

Ch „b”

Carotinoudes

(T1) without nutrition
(T2)100% manure
(T3)100% mineral fertilizer
(T4)with mixed 50% manure-50%
mineral fertilization

4.28
9.04
10.94

2.57
5.90
4.86

1.83
2.88
3.59

Ch „a”+Ch
„b”
6.85
14.94
15.80

7.89

3.57

3.31

11.46

Ch „a”/ + Ch „b”
1.68
1.53
2.25
2.21

Leafy vegetables contain relatively low amounts of dry matter, but they are characterized by
a high content of vitamins and nitrates (Mitova et al., 2005, Mihov et al., 1980, Shaban et al., 2014).
The dry substance is a relatively stable and genetically determined substance. While in fruity
vegetable crops its content is lower, in leaf vegetables, in the case of spinach, the dry matter levels
are between 11.4 and 12.15% and are comparable to those of other spinach studies (Mitova et al.,
2015). The highest levels of absolute dry matter are in the plants grown after treated with manure
(Table 5), and for the other variants the differences in dry matter values are insignificant. In the
Peev research, 1985, it proves that the sugar content correlates well with that of the dry matter. In
this experiment, there is a similar positive relationship between the cited indicators. The foliar fresh
weight of plants grown after fertilization with manure has the highest content not only of dry
matter, but also of total sugars - 9.3%.
Table 5. Quality parameters of spinach production
Variants
1.control
2.100% manure
3.100% mineral fertilizer
4.50%manure+50%mineral fertilizer
F-Ratio
P- Value(Р≥95%)
(Р≥99%)

Absolute dry matter (%)
11.40
12.15
11.95
11.85
0,95
0,450
1,060
1,543

Total sugars (%)
5.8
9.3
7.4
5.2
149,74
0,000
0,489
0,712

Nitrate (mg.кg-1)
76.23
95.68
176.49
79.21
92,38
0,000
16,006
23,289

The accumulation of nitrates in the production of foliar vegetable crops is genetically
predetermined (Genkova, 2009, Stoyanov, 1997, Afaf Ghaleb Hafiz Abu-Dayeh, 2006, Mitova and
Stancheva, 2003, Rankov et al., 1994). The control of maximum permissible quantities of
contaminants in the food is implemented by Ordinance of MAF-31 of 29.07.2004. For spinach, the
limit value for nitrate in production harvested in the autumn-winter period is 3000 mg / kg.
Experimental nitrate content ranges between 76.2 and 176.5 mg / kg of fresh weight, the highest
concentration of nitrates being regitrated after mineral fertilization.
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Table 6. Agrochemical soil analyses 0- 30 сm at end of the experiment with spinach.
Treatments

рНкcl

NH4-N

NO3-N

Р2О5

K2O

(T1) without nutrition

6.7

7.42

5.13

14.07

20.66

(T2)100% manure

7.1

6.74

2.00

64.92

34.13

(T3)100% mineral fertilizer

6.8

4.67

4.33

12.28

29.58

(T4)with mixed 50% manure-50%
mineral fertilization

6.9

2.56

0.84

27.45

26.50

The agrochemical analysis of soil samples from the variants (Table 6) with spinach after
harvesting the experience show a significant depletion of nutrients mainly of mineral nitrogen. In
accordance with the low yields in the non-preferred embodiment, the residual ammonium and
nitrate nitrogen contents are larger than in the other variants. The content of P2O5 and K2O (Table 5)
in the soil after the application of manure is still high and at the end of the study.
CONCLUSION
Cultivating spinach in autumn as a sub crop has important economic and agro-ecological
significance both through the yields achieved and by the more sufficiant and rational utilization of
the residual nutrients in the soil after harvesting the main crop.
1. The highest yield of spinach is obtained in the variant with the effect of the mineral fertilization.
2. Plants grown after mineral fertilization have higher nitrogen, chlorophyll and nitrate content.
3 The dry matter content and total sugars are highest in the production of spinach after a previous
crop fertilized with manure.
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PARTICULARITĂŢILE DE CREŞTERE A CYCLAMENULUI (Cyclamen persicum Mill.) ÎN
FUNCŢIE DE VARIETATE ŞI TIPUL GHIVECIULUI
Natalia CALMÎŞ , Tatiana NOVAC, Cristina RUSNAC
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The aim of this work was to study the particularities of growth of cyclamen
depending of the variety and type of pots. Materials of the study were the following cyclamen
variety: Metis and Halio. For to obtain the highest growth and blooming parameters of Cyclamen
variety Halio with the more vigorous growth of plants, is recommended the type of pots VCB 17.
Key words: Cyclamen, Variety, Floral buttons, Growth, Pots.
INTRODUCERE
Cyclamenul este una dintre cele mai răspândite și apreciate plante floricole de ghiveci,
decorativă prin flori și frunze. Se folosește și ca floare tăiată pentru buchete mici sau în diferite
decorări interioare (aranjamente, coșulețe).
Cyclamenul este o plantă de apartament foarte apreciată datorită florilor sale care apar pe
toata perioada sezonului rece, începând cu luna noiembrie până în luna martie.
Deși este plantă perenă, ciclamenul se cultivă ca plantă anuală, înmulțindu-se prin semințe.
Înmulțirea vegetativă se practică atunci când cyclamenul se cultivă ca plantă perenă. În astfel de
condiții, deși înflorește abundent, florile sunt mai mici. Dacă se cultivă corespunzător, cyclamenul
poate vegeta și înflori 3-4 ani fiind folosită ca plantă de interior (Новоселова, 2005, Хессайон,
2004).
Sunt în cultură soiuri cu flori foarte mari, cu petale ondulate, cu flori involte etc. Utilizarea
cyclamenului ca plantă decorativă în principal prin flori, dar secundar și prin frunze, prezintă
avantajul că poate fi produs aproape în orice perioadă din an, cu condiția planificării semănatului în
funcție de momentul dorit pentru valorificare (Sava, 2010)
Deși tehnologia de cultivare a cyclamenului reclamă o serie de cerințe specifice și condiții
care trebuie respectate în funcție de particularitățile biologice și ecologice ale plantei, se consideră
că o plantă de cyclamen se realizează relativ ușor și cu avantaje economice destul de bune. Dacă la
acestea se adaugă și valoarea decorativă deosebită a plantei, se poate afirma ca o cultură de
cyclamen poate fi rentabilă.
O problemă destul de importantă în cadrul verigilor tehnologice a cyclamenului o reprezintă
volumul ghiveciului în care se cultivă plantele. Reușita culturii de cyclamen depinde, de asemenea
și de capacitatea de creștere și înflorire a plantei, cele mai valoroase fiind plantele cu o masă
vegetativă echilibrată și bine dezvoltată și un număr cât mai mare de flori.
Prin cercetarea dată ne-am propus să obținem o serie de determinări și observații cu privire la
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influența volumului ghiveciului asupra calității plantelor de cyclamen.
Scopul cercetărilor: perfecţionarea unor elemente tehnologice la creşterea florilor de
Cyclamen persicum în seră în ciclul de vară-iarnă.
Ca obiectiv de bază pentru realizarea scopului propus a fost: De studiat parametrii de creştere
și dezvoltare a cyclamenului în seră în funcţie de varietate şi volumul ghiveciului.
MATERIAL ȘI METODĂ
Obiect al cercetării a servit cultura de Cyclamen persicum reprezentată de două varietăți:
Cyclamen Metis, Cyclamen Halio (fig. 1), care se deosebesc între ele prin intensitatea de creştere şi
perioada de înflorire. Experienţele au fost amplasate în cadrul G.Ţ ”Calmîș Natalia” în perioada
anilor 2016-2017.
Experienţa montată a fost de tip bifactorial. Primul factor reprezintă seria (varietatea) de
Cyclamen, iar al doilea factor este tipul de ghiveci. În total s-au studiat 6 variante amplasate
randomizat. În fiecare variantă câte 50 plante.
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Figura 1. Varietățile de Cyclamen (Cyclamen persicum Mill.) utilizate ca obiect al cercetării

Experienţa a fost înfiinţată la 20 iunie 2016 prin plantarea răsadului în diferite ghivece cu
diametru şi volum diferit. Au fost folosite următoarele tipuri de ghivece: VCD-13, VCB-15, VCB17 (Tab. 1). Toate observațiile măsurările şi analizele s-au efectuat în conformitate cu
recomandările în vigoare (Доспехов, 1985).
Răsadul de cyclamen s-a crescut în palete celulare de 228 celule cu plantarea ulterioară în
palete de 40 celule. Drept substrat s-a folosit amestecul de turbă cu fibră de cocos în raport de 6:3.
În substrat s-a adăugat câte 4 kg de îngrăşăminte complexe cu perioadă lentă de descompunere. Pe
parcursul perioadei de vegetaţie s-au efectuat următoarele procedee agrotehnice: irigarea,
fertilizarea, combaterea bolilor. Toate elementele agrotehnice au fost identice pentru toate
variantele în toate repetiţiile.
Tabelul 1. Caracteristica ghivecelor de producție
Denumire

Diametrul

Înălțime

Volumul (l)

VCD13

13

9,9

0,9

VCB15

15

11,4

1,5

VCB17

17

12,9

2,0

Pe parcursul efectuării cercetărilor sau efectuat următoarele evidențe și măsurări biometrice.
184

Observaţii fenologice
Data plantării - s-a notat data calendaristică când s-a înfiinţat cultura;
Data apariţiei primilor butoni florali - s-a notat data calendaristică când la 10-15% din plante
au apărut butonii florali;
Înflorirea în masă - s-a determinat când 70-75% din plante au înflorit.
Măsurări biometrice
Înălţimea plantei - s-a înregistrat pentru fiecare plantă în parte folosind rigla;
Numărul de frunze formate în rozetă - prin numărare la fiecare plantă individual;
Numărul de flori formate la o plantă - prin numărare la fiecare plantă individual;
Diametrul plantei, cm;
Diametrul bulbului, cm;
Masa părții aeriene a plantei, g.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Creşterea şi dezvoltarea plantelor de cyclamen este influenţată de o serie largă de factori
printre care foarte importanţi sunt: calitatea materialului săditor, calitatea substratului, condiţiile
ecologice, totalitatea acestora condiţionând într-o măsură mai mică sau mai mare uniformitatea şi
calitatea producţiei.
Determinările biometrice a plantelor de cyclamen pe durata perioadei de vegetație s-au
efectuat în dinamică în fazele când la plante s-a format aparatul foliar mai dezvoltat.
Așadar, pentru o caracteristică mai amplă a influenței soiului și tipului ghiveciului asupra
creșterii plantelor s-au efectuat măsurări biometrice a organelor vegetative a plantelor
Reieșind din datele obținute în tab. 2 se observă că rezultatele obținute la varietatea Metis în
tipul de ghiveci VCD 13 nu sânt cele mai înalte. Această variantă a prezentat cel mai slab dezvoltat
sistem radicular și parte aeriană. Bulbul este mai mic nu cu mare diferență, însă sistemul radicular
este mai mic din cauza lipsei de spațiu în ghiveci. Aceasta a servit drept cauză a micșorării înălțimii
plantei și numărului de frunze la o plantă. În ceea ce privește diametrul plantei, la varianta Metis
VCD13 acesta este egal cu varianta Metis VCB 15.
Tabelul 2. Indicii biometrici la plantele de Cyclamen persicum în dependenţă de varietate şi tipul
ghiveciului, a. 2017
Varietatea

Tipul ghiveciului

Diametrul
plantei,
cm

Diametrul
bulbului, cm

Înălţimea
plantei,
cm

Numărul de
frunze, buc.

Masa
părţii
aeriene, g

VCD 13

11,2

2,5

5,8

40

56,0

VCB 15

11,2

3,0

7,3

56

78,4

VCB 17

13,4

3,0

10

60

128,0

VCD 13

20,7

3,0

21

40

128,2

VCB 15

21,1

3,2

24

56

137,9

VCB 17

25,3

3,3

27

69

170,2

Metis

Halio

În următoarea variantă Metis în ghiveciul VCB 15 prezintă valori mai mici doar la parametrii
diametrului plantei. La ceilalți parametri varianta Metis VCB 15 este în avantaj comparativ cu varianta
Metis VCD 13, ceea ce ne dovedește că volumul ghiveciului a fost folosit corespunzător.
Varianta Metis VCB 17 a înregistrat un diametru destul de mare a plantei comparativ cu celelalte
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variante. În ceea ce privește diametrul bulbului parametrii sânt aceiași ca și în varianta Metis VCB 15.
Însă la parametrii înălțimea plantei, numărul de frunze și masa părții aeriene, această variantă este net
superioară variantei anterioare, adică Metis VCB 15. Aceasta ne demonstrează că volumul ghiveciului
are influență directă asupra dezvoltării organelor vegetative.
Referitor la datele obținute la varianta Halio VCD 13 putem concluziona că rezultatele sunt
mai modeste comparativ cu celelalte variante. Aici observăm că avem mici diferențe la parametrul
diametrul plantei. Plantele din varianta Halio VCD13 au o înălțime mai mică decât plantele din
varianta Halio VCB 15. Aceasta se datorează volumului mic al ghiveciului, care nu oferă
posibilitate plantei să se dezvolte mai bine. La parametrii numărului de frunze și greutatea părții
aeriene de asemenea această variantă rămâne în urmă comparativ cu celelalte variante.
Tabelul 3. Indicii biometrici ale organelor generative, a. 2017
Varietatea

Metis

Halio

Tipul ghiveciului

Apariţia primilor
butoni, data

Înălţimea plantei în
perioada înfloririi,
cm

Diametrul plantei în
perioada înfloririi,
cm

VCD 13

25.10.2016

10

11,2

VCB 15

25.10.2016

12

11,2

VCB 17

25.10.2016

15

13,4

VCD 13

28.11.2016

31

20,7

VCB 15

28.11.2016

34

21,1

VCB 17

28.11.2016

37

25,3

Varianta Halio VCB 15 prezintă valori intermediare dintre varianta Halio VCD-13 și Halio
VCB 17. Aici plantele au înregistrat un diametru mai mare a plantei comparativ cu Halio VCD13,
dar mai mic comparativ cu varianta Halio VCB 17. De asemenea la parametrii înălțimea plantei,
numărul de frunze și masa părții aeriene, varianta Halio VCB 15 are valori mai mari comparativ cu
Halio VCD 13. Aceasta se datorează măririi volumului ghiveciului și respectiv folosirea mai
eficientă a spațiului de creștere.
Varianta Halio VCB 17 a arătat cele mai bune rezultate la toți parametrii. Aceasta se explică
prin aceea că pentru creștere și dezvoltare aceste plante au avut suficient spațiu și substanțe
nutritive.
Din datele obținute putem concluziona că pentru creșterea cyclamenului în ghivece, cel mai
recomandat tip de ghiveci este VCB 17 pentru ambele varietăți.
Referitor la varietatea cultivată putem concluziona că seria Halio prezintă plante cu creștere
viguroasă, de aceea el este mai solicitat pe piață în comparație cu seria Metis.
Înflorirea la plantele de cyclamen începe din luna octombrie și durează până la sfârșitul lunii
martie-aprilie. Astfel, în această perioadă s-au efectuat măsurări biometrice și observații fenologice
asupra principalilor parametri ai organelor generative.
Reieșind din datele obținute în tab. 3 am observat că varietatea Matis este unul precoce și a
început înflorirea cu aproximativ o lună mai devreme decât varietatea Halio. La perioada înfloririi
volumul ghiveciului nu a influențat. Însă la ceilalți parametri a avut un impact semnificativ. Așadar,
varianta Metis VCD-13 s-a manifestat cu un număr mai redus de butoni florali comparativ cu
celelalte variante și de asemenea la parametrii înălțimea plantei și diametrul plantei indicii
înregistrați sunt mai mici.
Varianta Halio VCB-15 reprezintă rezultate intermediare dintre Halio VCD-13 și Halio VCB-
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17. La varianta Halio VCB-17 am obținut cele mai bune rezultate la toți indicii biometrici
înregistrați. Aceasta se datorează volumului mare a ghiveciului, cât și vigorii mare de creștere a
varietății. Astfel, putem recomanda pentru creșterea și înflorirea abundentă a cyclamenului
ghiveciul VCB-17 și respectiv varietatea Halio, care este cel mai întrebat pe piață.
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Figura 2. Numărul de butoni florali formați în dependenţă de varietate şi tipul ghiveciului

Conform datelor prezentate în tab 3 și fig. 2 la varianta Halio se observă rezultate net
superioare față de varianta Metis. Aceasta se explică prin vigoarea mare de creștere a plantei.
Astfel, la varianta Halio VCD-13 avem un număr relativ mai mic de butoni florali
comparativ cu VCB-15, VCB-17, însă mai mare comparativ cu variantele Metis VCD-13,VCB-15,
VCB-17.
În rezultat putem menționa faptul că există interdependență între volumul ghiveciului și
numărul de butoni florali formați. Astfel, cele mai bune rezultate la ambele tipuri de hibrizi le-am
obținut la varianta VCB-17. Aceasta se explică prin faptul că la formarea butonilor florali
influențează diametrul bulbului format și respectiv cantitatea de amestec nutritiv, care au valori mai
mari la ghiveciul VCB-17
CONCLUZII
Pentru a micșora timpul de obținere a plantelor de cyclamen înflorite, se recomandă de
înființat cultura prin răsad și nu prin semințe. Această metodă contribuie și la reducerea cheltuielilor
legate de încălzirea serei.
Volumul ghiveciului și mărirea suprafeței de nutriție influențează în mod direct creșterea
masei vegetative și numărul de butoni florali;
Asigurându-i plantei un volum mai mare a ghiveciului are loc creșterea unei mase vegetative
mari, ceea ce influențează termenul și calitatea înfloririi.
Pentru obținerea celor mai optime valori de creștere și înflorire la cyclamen varietatea Halio
cu creșterea mai viguroasă a plantelor se recomandă tipul de ghiveci VCB 17.
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5. Cyclamenul - floarea sezonului rece. www.fructul.md
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EFECTELE DIFERITOR SUBSTRATE ASUPRA CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII CIUPERCILOR
DE PLEUROTUS
Cristina RUSNAC, Vladimir ANDRIEŞ, Nicolae CRISTEA
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: As a method of the investigation there were taken trunk of Pleurotus HK35,
cultivated on differents nutritive substrates like wheat straw(test), deciduous leaves and rinds of
sunflower. The preparation process of the substratum was made under the thermal disinfection at
80oC for four hours. There were studied the morpho-cultural characters of the carpophores: the
average height of the carpophores, hat diameter, hat thickness, foot length and diameter.
Key words: Carpophores, Ligno-cellulosic material, Mycelium, Nutritive substratum.
INTRODUCERE
Dezvoltarea activităților agricole complementare, cum este cultura ciupercilor, constituie o
orientare importantă în economia țărilor dezvoltate, în ultimii ani producându-se o evoluție
spectaculoasă care, în cazul ciupercilor din genul Pleurotus, a fost de-a dreptul explozivă.
Pe lângă valoarea lor alimentară, ciupercile constituie şi o cultură rentabilă, care asigură o
producţie ridicată, ce se obţine pe unitate de suprafaţă folosită, în spaţii special amenajate în acest
scop. De reţinut mai este şi faptul că în cultura ciupercilor nu se foloseşte teren agricol ci doar spaţii
dezafectate, fără o altă întrebuinţare, iar pentru substratul nutritiv se utilizează doar materiale
refolosibile, deşeuri vegetale ieftine [1].
În jur de 200 specii de ciuperci sunt utilizate în alimentație în întreaga lume, însă doar 35 de
specii sunt cultivate în mod industrial. Ele sunt o bogată sursă de nutrienți, în special proteine,
minerale și vitamine. Ciupercile de Pleurotus conțin în jur de 7,0-41,6 % s. u. de proteine, 16,781,8% s.u. de hidrați de carbon, și 0,1-1,0% de săruri minerale. În structura proteinelor complexe
sunt prezenți 18 aminoacizi. În ciupercile proaspete, grăsimile reprezintă 0,5%, care se află numai
sub formă combinată. De aceea ciupercile sunt recomandate ca un aliment dietetic. Ciupercile nu
conțin colesterol [6].
O mare cantitate de resturi vegetale se pierd din cauza lipsei de utilizare. Ele se aruncă sau
sânt distruse prin ardere.Utilizarea substraturilor lignocelulozice locale pentru a le transforma în
biomasă comestibilă cu valori nutritive înalte reprezintă una din soluțiiile ideale.
În prezent, ca substrat pentru cultivarea ciupercilor de Pleurotus, se folosesc paiele de grâu.
Însă, având o mare diversitate de resturi lignocelulozice ce pot servi ca substrat s-a pus problema de
a încerca pretabilitatea lor la creșterea ciupercilor. Studiul dat constă în compararea efectelor
diferitor substrate asupra creșterii și dezvoltării ciupercilor de Pleurotus. Scopul final este de a găsi
cea mai bună formulă a substratului pentru o creștere efectivă a ciupercilor.
MATERIAL ȘI METODĂ
Cercetările au fost efectuate la baza Experimentală a Laboratorului Ştiinţific Aplicativ pentru
Legume, Flori şi Ciuperci din cadrul catedrei de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din
Moldova în perioada anilor 2017-2018. Experienţa a conţinut 3 repetiţii prin modul standard de
amplasare a variantelor blocuri randomizate, lotul experimental fiind de 3 m2.
Creșterea miceliului
Miceliul utilizat în experiență a fost obținut în Laboratorul Ştiinţific Aplicativ pentru
Legume, Flori şi Ciuperci din cadrul catedrei de Horticultură. S-a utilizat tulpina de Pleurotus
HK35, care este cea mai des utilizată tulpină de către producători. Miceliul a fost crescut pe suport
format din boabe de grâu, care au fost fierte și sterilizate în prealabil în autoclav. Boabele de grâu
au fost distribuite în borcane de sticlă și inoculate. Incubarea miceliului s-a petrecut în cameră de
incubare, unde a fost păstrată temperatura de 28 oC, optimă pentru dezvoltarea și creșterea
miceliului. Borcanele cu boabe de grâu inoculat s-au păstrat în cameră de incubare până la
colonizarea completă.
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Pregătirea substratului și inocularea
Trei substrate ligno- celulozice pe bază de paie de grâu, coji de floarea soarelui și frunze de
foioase au fost supuse dezinfectării hidrotermice la temperatura de 80o C timp de 4 ore. Apoi
materialele au fost scurse de apa în exces. Substratul format din paie de grâu a servit drept martor.
Fiecare substrat a fost inoculat cu 2 % de miceliu și distribuit în saci de polietilenă a câte 10 kg
fiecare.
Incubarea și fructificarea
Substratul inoculat s-a păstrat în camera de incubare, unde s-a menținut temperatura in
limitele 24-28 grade și umiditatea de 60-70%. După ce suprafața substratului a fost acoperită cu
miceliu, sacii au fost transportați în camera de fructificare, unde s-a menținut temperatura de 24oC
și umiditatea 90%. Pe perioada de la incubare până la inducția fructificării, cât și pe durata
fructificării au fost duse evidențe și observațiile necesare determinării influenței substratului asupra
creșterii și fructificării ciupercilor. La fiecare val de fructificare au fost notate caracteristicile
carpoforilor și a fost cântărită recolta obținută.
REZULTATELE CERCETĂRILOR
Scopul experienţei a fost de a obţine substrat nutritiv selectiv, cât mai accesibil ciupercilor de
păstrăv în acelaşi timp ducând cont ca să fie accesibil şi producătorilor, cu acest scop au fost testate
materiale care practic sunt deşeurile sectorului agricol.
În urma efectuării cercetării au fost colectat date referitor la metoda de pregătire a
substratului nutritiv, structura şi compoziţia materialelor utilizate la pregătirea substratului, totodată
observând că toate acestea se reflectă destul de pronunţat asupra la următorii indici ca:
 Activitatea vegetativă a miceliului;
 Caracteristica biometrică a bazidiofructelor;
 Productivitatea şi calitatea ciupercilor;
Activitatea vegetativă a miceliului, în funcţie de substrat
Creşterea şi dezvoltarea miceliului de la inoculare până la formarea primordiilor se mai
numeşte perioada vegetativă. În această perioadă miceliul trece de pe boabe de grâu pe substrat,
colonizând-ul treptat astfel trecând prin etapele de inițierea creșterii miceliului, împânzirea
substratului, maturarea brichetelor, formarea primordiilor.
Astfel, indiferent de substratul utilizat la creșterea ciupercilor miceliul trece prin toate
etapele de dezvoltare cu mici diferențe.
Tabelul 1. Activitatea vegetativă a miceliului, în funcţie de tipul substratului, anii 2017-2018
Fazele de vegetație, zile
Substratul
utilizat

Inițierea creșterii
miceliului

Împânzirea
substratului

Maturarea
brichetelor

Formarea
primordiilor

Paie de grâu (martor)

3

9

15

17

Coji de floarea soarelui

2

7

10

12

Frunze de foioase

4

14

24

28

Caracteristica biometrică a basidiofructelor de Pleurotus în funcţie de tipul de
componenţa lui.

substrat şi

Din datele expuse în tabelul se evidenţiază faptul că viteza de creştere a miceliului variază.
Astfel, miceliul împânzeşte substratul format din coji de floarea soarelui în 7 zile, ceea ce se
datorează faptului că acest substrat este mai bine structurat şi conţine o cantitate mare de elemente
nutritive uşor solubile, accesibile miceliului, în special la etapa iniţială. Substratul format din
frunze de foioase a avut o inițiere de creștere a miceliului mai întârziată din motiv că substratul dat
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a fost mai puțin compact și mai puțin omogen. Substratul format din paie are o împânzire a
miceliului medie în comparaţie cu frunzele de foioase , având o compacitate medie, dar şi o aeraţie
mai slabă faţă de coji de floarea soarelui.
O caracteristică importantă în cultura ciupercilor este calitatea bazidiofructelor. De aceea pe
parcursul perioadei de fructificare se atrage o mare atenție atât dimensiunilor carpoforului cât și a
buchetului în întregime. În baza experienţelor efectuate s-au stabilit, caracteristicile biometrice a
carpoforilor care este influenţată considerabil de componenţa substratului nutritiv.
Tabelul 2. Caracteristica biometrică a basidiofructelor de Pleurotus în funcţie de substratul utilizat
Indici biometrici
Tipul de substrat

Diametrul pălăriei,
cm

Grosimea pălăriei,
cm

Diametrul
piciorului, cm

Lungimea
piciorului, cm

Paie de grâu (Martor)

10,9

1,6

2,5

2,5

Coji de floarea soarelui

15,0

1,5

7,5

2,0

Frunze de foioase

12,5

1,5

2,0

2,4

Din datele expuse în tabel se observă că cele mai bune caracteristici biometrice s-au obținut
la bazidiofructele crescute pe substratul format din coji de floarea soarelui. Aceasta se datorează
faptului că substratul dat are o compoziție chimică bogată în elemente nutritive care contribuie la o
dezvoltare mai bună a carpoforilor. Totodată, acest substrat are o capacitate mai bună de reținere a
apei și o porozitate favorabilă circulației aerului.
Astfel, diametrul pălăriei la ciupercile crescute pe coji de floarea soarelui era mai mare cu 2,5
cm faţă de varianta cu paie. Totodată la aceste basidiofructe grosimea pălăriei pe toate trei
substraturi nu sunt mari diferențe, dar diametrul piciorului este mai mare la substratul din coji de
floarea soarelui ce constituie 7,5 cm, lungimea piciorului nu diferă esenţial de la un substrat la altul.
Productivitatea ciupercilor de Pleurotus în funcţie componenţa substratului nutritiv
La cultivarea ciupercilor de Pleurotus prin metoda intensivă, recolta este factorul principal ce
determină productivitatea substratului utilizat.
Datele obţinute arată faptul că la planificarea pregătirii substratului de nutriţie trebuie de ţinut
cont nu doar de productivitatea substratului dar şi de selectivitatea lui, ceea ce duce ulterior la
micşorarea rebutului în ciupercărie şi la sporirea rentabilităţii cea ce face că perioada de
răscumpărare a investiţiilor, să fie mai mică.
Tabelul 3. Productivitatea ciupercilor de Pleurotus în funcţie de substratul nutritiv utilizat, kg/1 t de substrat
Substratul nutritiv

Recolta, kg/t
de substrat

Productivitatea, %
faţă de martor

Paie de grâu( martor)

226,0

-

Coji de floarea soarelui

260,0

115,04

Frunze de foioase

203,3

89,95

După datele din tabelul 3, se poate de concluzionat că substratul nutritiv format din coji de
floarea soarelui prezintă o recoltă mai mare de ciuperci ce constituie circa 260 kg /t de substrat faţă
de paie (martor) şi frunze de foioase, ceea ce prezintă unul dintre cele mai bune substraturi folosite
la creșterea ciupercilor.
Totodată, substratul format din frunze de foioase, s-a dovedit a fi destul de eficient, necătând
la compoziția chimică mai săracă și structura mai puțin omogenă.
Eficienţa economică
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Pe lângă valoarea alimentară, ciupercile constituie şi o cultură rentabilă, ce asigură o
producţie ridicată, ce se obţine de la o cantitate anumită de substrat, în spaţii amenajate în acest
scop. Pentru cultura dată nu se folosesc investiţii mari fiind dat faptului că se folosesc localuri
neîntrebuinţate sau care au menire sezonieră.
Tabelul 4. Eficienţa economică a ciupercilor de păstrăv în funcţie de tipul substratului
(în medie de la 2 valuri de fructificare)
Indicii

Unitatea de
măsură

Frunze de
foioase

Paie de grâu

Coji de floarea
soarelui

Productivitatea de la unitatea de substrat de
nutriţie

kg/t

203,3

226

260

Preţul realizării pentru 1 kg ciuperci

lei

20,0

20,0

20,0

Preţul producţiei globale de la 1 t substrat de
nutriţie

lei

4066

4520,0

5200,0

Investiţiile

lei

2495,5

2820

3113,3

Sinecostul pentru 1 kg de ciuperci

lei

12,27

12,47

12,00

Profitul net de la 1t de substrat de nutriţie

lei

1571,5

1701,78

2080

Rentabilitatea

%

62,97

60,3

66,81

Din datele obţinute în tabelul 4, se poate spune că cultura ciupercilor de păstrăv este destul
de profitabilă, mai ales fiindcă investițiile se pot recupera după un ciclu de cultură. Cele mai mari
investiții sunt la substratul format din coji de floarea soarelui, din cauză că sunt mai scumpe
materialele față de paie și frunze de foioase. În schimb profitul la o tonă de substrat și rentabilitatea
sunt mai mari în comparație cu substraturile de paie și frunze de foioase.
Frunzele de foioase au demonstrat o rentabilitate destul de bună, în comparație cu substratul
format din paie de grâu, ceea ce ne demonstrează că acest substrat poate fi folosit cu succes la
creșterea ciupercilor de păstrăv.
Deci, odată cu dezvoltarea ramurii se va cere o alternativă şi mai ieftină şi mai productivă
pentru a mări eficienţa economică.

CONCLUZII
Cercetările privind particularitățile de creștere a ciupercilor de păstrăv pe diferit tip de
substrat nutritiv denotă faptul că ciupercile de păstrăv cresc pe o gamă largă de substraturi lignocelulozice.
Creşterea şi dezvoltarea miceliului de păstrăv se află în dependenţă directă de componenţa şi
calitatea substratului nutritiv, cât și de condițiile de microclimat. Totodată durata totală a perioadei
de vegetaţie are o dependenţă esenţială faţă de omogenitatea şi selectivitatea substratului, şi de
activitatea fermentativă a tulpinilor de păstrăv. La cultivarea ciupercilor de Pleurotus, indicii
biometrici ai carpoforilor sunt influenţaţi atât de particularităţile biologice ale culturii, cât şi de
componenţa substratului nutritiv utilizat şi în special de omogenitatea şi selectivitatea lui. Astfel,
cele mai bune rezultate au fost obținute la substratul format din coji de floarea soarelui, datorită
compoziției chimice și particularităților fizice.
Pentru obţinerea unei recolte înalte şi calitative de ciuperci este strict necesară iniţierea şi
menţinerea cu rigurozitate a microclimatului în corespundere cu cerinţele biologice ale culturii.
În urma cercetărilor efectuate s-au obţinut rezultate ce relevă faptul că toate substraturile
sunt favorabile pentru creşterea ciupercilor , dintre ele cel mai bun substrat pe care s-a obţinut o
recoltă mai mare este format din coji de floarea soarelui. La creșterea ciupercilor de păstrăv pot fi
folosite o gamă largă de materiale ligno-celulozice, ceea ce le fac să fie o cultură destul de
accesibilă și productivă, cheltuielile recuperându-se chiar după primul ciclu de cultură.
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TESTAREA PREPARATULUI DE UZ FITOSANITAR PROCLOR 50 WP
CONTRA PRINCIPALELOR BOLI LA CULTURA CIUPERCILOR DE ŞAMPINION
Vladimir ANDRIEȘ
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: Cultivated mushrooms, especially champignon (Agaricus bisporus), can be
attacked by various diseases and pests throughout the growing season. In this respect, the testing of
the biological efficiency of new plant protection products with fungal action against champignon
mushroom disease has established the underlying aim and objective of the investigations carried
out. Following the investigations, the doses and terms of use of the Proclor 50 WP fungicide have
been established, as well as the biological effectiveness of the treatments with this preparation in
combating the most active diseases in the champignon mushroom culture.
Key words: Edible mushrooms, Phytosanitary preparations, Diseases, Fungicide, Biological
efficiency, Mycelium, Pasteurized compost.
INTRODUCERE
Cultura ciupercilor este una dintre cele mai dificile direcţii de specializare a producţiei vegetale
şi are ca trăsături specifice diversitatea mare a speciilor cultivate şi dinamismul permanent datorat
apariţiei unor tehnologii moderne şi schimbării sortimentului de tulpini şi hibrizi.
Or, ca şi toate culturile agricole, ciupercile sunt atacate de un şir de boli, care îşi pot face
apariţia atât pe substratul de cultură, pe miceliu, pe amestecul de acoperire, cât şi pe ciuperci în
diferite faze fenologice de dezvoltare.
Frecvenţa cu care apar unele boli sunt influenţate şi favorizate de diferiţi factori atât externi, cât
şi interni ce ţin de respectarea sau nu a tehnologiei de pregătire a substratului de cultură, a
amestecului de acoperire sau de dirijare a factorilor de microclimat.
Reieşind din cele menţionate, combaterea bolilor este parte integrantă a tehnologiei de cultură.
În acest scop diagnosticarea cu precizie a agenţilor patogeni, reprezintă o operaţie deosebit de
importantă, fapt care impune tratamente cu utilizarea celor mai noi produse de uz fitosanitar cu un
randament sporit asupra bolilor, dar totodată şi cu lipsă totală de reziduuri în producţia de ciuperci.
Un rol important are şi asigurarea strictă a regimului de microclimat (temperatură, aerisire,
umiditate), amplasarea corectă a culturii în local, dar şi utilizarea raţională a preparatelor de uz
fitosanitar în vederea prevenirii şi combaterii bolilor. Or, măsurile de prevenire şi combatere
urmează a fi aplicate în complex şi integru în context cu respectarea strictă a conceptului biologic,
ecologic şi economic a culturii ciupercilor de şampinion.
192

Urmare celor expuse, testarea eficienţei biologice a produsului nou de uz fitosanitar cu acţiune
fungicidă împotriva bolilor la ciupercile de şampinion a instituit scopul şi obiectivul de bază a
investigaţiilor efectuate.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate în baza Contractului 01-32/08-4, încheiat între Centrul de Stat pentru
Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor şi Universitatea Agrară de Stat
din Moldova, precum şi Programului testărilor de Stat ale firmei “Farm Agro AG” SRL, Republica
Moldova, (Producător “ Superus Co. Ltd.”, Hong Kong). Determinarea eficienţei biologice a
preparatului Proclor 50 WP în calitate de fungicid împotriva obiectelor nocive stipulate în
Contract, în comparaţie cu martorul netratat, au fost efectuate în Laboratorul Ştiinţific Aplicativ
pentru Legume, Flori şi Ciuperci al catedrei de Horticultură şi a bazei experimentale a
Laboratorului din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
În acest scop localul de cultură este asigurat cu reţele centralizate de încălzire, asigurare cu apă
potabilă şi de iluminare. Pe întreaga perioadă de vegetaţie toţi parametrii de microclimă au fost
menţinuţi în strictă corespundere cu necesităţile morfo-biologice ale culturii.
Reieşind din cele menţionate mai sus au fost stipulate următoarele activităţi:
1. Studierea apariţiei, dezvoltării în dinamică a principalelor boli şi determinarea frecvenţei şi
intensităţii atacurilor;
2. Analiza comparativă a frecvenţei şi intensităţii atacului de Mycogone perniciosa, Verticillium
fungicola, Pseudomonas tolaasi sub aspectul variantelor experienţei;
3. Determinarea eficienţei biologice a fungicidului Proclor 50 WP împotriva obiectelor nocive
menţionate în comparaţie cu martorul netratat;
4. Formularea deciziei privind omologarea preparatului Proclor 50 WP în calitate de fungicid la
cultura de şampinion pentru combaterea obiectelor nocive exercitate în investigaţiile de omologare şi
includerea acestuia în „Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor”.

I.

În vederea executării celor stipulate, de la firma S.C. „Histrios” SRL din or. Codru, mun.
Chişinău, au fost procurate două loturi de compost pasteurizat conform cerinţelor tehnologice,
inoculat şi ambalat în baloţi dreptunghiulari din peliculă de polietilenă a câte 20 kg/balot. Or, dat
fiind faptul că în ultimii ani în Republica Moldova se produc şi se comercializează două varietăţi de
tulpini ale şampinionului – albă şi crem, pentru o precizitate mai sigură a testării preparatelor, un lot
de compost a fost inoculat cu miceliu de varietatea albă şi al doilea respectiv varietatea crem.
Baloţii procuraţi au fost amplasaţi în localul de cultură pe stelaje, conform variantelor de
control, după cum urmează:
 Martor;
 Fungicidul Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă;
 Fungicidul Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă.
Montarea experienţei s-a efectuat randomizat, prin metoda dreptunghiului latin. Fiecare variantă a
fost divizată în parcele a câte 3 m2 fiecare, amplasate separat şi compact pe stelaje. Numerele
variantelor şi repetiţiilor erau indicate pe etichete instalate pe fiecare parcelă.
Pe lotul experimental, conform schemei stabilite, au fost aplicate câte trei tratamente a
substratului nutritiv (compost) la diferite stadii după cum urmează:
După pasteurizarea, inocularea şi amplasarea în local;
II. După incubarea miceliului în substratul nutritiv, la 6 zile după primul tratament;
III. După aplicarea materialului de acoperire (turbă), la 8 zile după al doilea tratament.
Tratarea culturii s-a efectuat prin stropirea fină şi uniformă a stratului de cultură.
Dozele preparatului au fost calculate în strictă corespundere cu cerinţele de rigoare, după cum urmează:
 Varianta 1. Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă. Pentru 3 m2 au fost necesare 3 litri de soluţie. Reieşind
din raportul constituit, cantitatea de Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă = 6 g pentru 3 litri apă.

Proclor 50 WP =
 Varianta 2. Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă. Cantitatea necesară de Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă a
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fost de 9 g la 3 litri de apă.
Proclor 50 WP = (300 g × 3 l)/100 l = 9 g.
Таbelul 1. Schema experienţei pentru testarea eficienţei biologice a preparatului
Proclor 50 WP în calitate de fungicid la cultura de şampinion
Nr.
d/o
1
2
3

Variantele experienţei

Ingredientul activ

Doza, g

Apă

1 l/m2

Procloraz,
500 g/kg

6 g/3 l

Martor fără tratamente
Proclor 50 WP 200 g/100
l/apă
Proclor 50 WP 300 g/100
l/apă

9 g/3 l

Organismele nocive
Mycogone
perniciosa,
Verticillium
fungicola,
Pseudomonas
tolaasi

Metoda
utilizării
Prin stropirea
uniformă a
stratului de
cultură

Observările fenologice şi sondajele de evidenţă s-au efectuat periodic conform cerinţelor ,,Îndrumări
metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi
buruieni în Republica Moldova” (Chişinău, 2002) şi ,,Îndrumări metodice la executarea lucrărilor de
încercare de stat a produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor agricole şi
silvice în Republica Moldova” (Chişinau, 1997).
Eficienţa biologică a folosirii fungicidului Proclor 50 WP contra organismelor nocive s-a calculat după
formula:
E. b.% =

unde:

E. b. – eficienţa biologică;
I. m. – intensitatea dezvoltării bolii în varianta martor;
I. e. – intensitatea dezvoltării bolii în variantele experimentale.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat după B. A. Dospehov, 1985.
A doua zi după amplasarea substratului în local, conform schemei de amplasare, s-a efectuat prima
tratare. În continuare lucrările au constat în menţinerea parametrilor optimi de temperatură, umiditate şi
aerisire. Astfel temperatura a fost menţinută la nivel de 24-26oC, umiditatea relativă a aerului la 90-95% şi
respectiv a substratului nutritiv la nivel de 60-65%. În perioada dată necesitatea culturii în aer este minimă,
astfel că au fost suficiente 3-4 aerisiri diurn.
Pe măsura incubării miceliului în substrat, a fost efectuat al doilea tratament în corespundere cu
termenul şi dozele stabilite.
Ulterior s-a efectuat lucrarea de aplicare a materialului de acoperire a substratului împânzit cu miceliu.
În calitate de material a fost folosită turba de la firma „Hawita Flor”, corespunzător pregătită după parametrii
de fracţie, umiditate şi puritate. Necesarul de turbă a fost calculat din proporţia de 0,03 m3 la 1 m2, sau 3 m3
la 100 m2 de substrat care constituie 25-26 kg/m2.
În aceiaşi zi, împreună cu stropirea, s-a efectuat al treilea şi ultimul tratament cu toate dozele
preparatului.

După acoperirea straturilor de cultură, timp de 2 săptămâni au fost aplicate lucrările culturale şi
asigurate condiţiile de microclimat, necesare formării în amestecul de acoperire a zonei fructifere şi
începerea fructificării.
Temperatura în spaţiul de cultură a fost scăzută la 20-22oC şi ulterior la 16-18oC, maximum
20oC, iar în ultima săptămână strict la 16-17oC. Umiditatea relativă a aerului a fost menţinută la
nivel de 85%, prin umectarea amestecului de acoperire şi a pardoselii localului. Ventilaţia a fost
mărită până la 1-2 m3 aer/oră/m2.
Cantitatea de apă la o stropire s-a menţinut în limitele de 60-100 cm3/m2 de cultură, ca o
condiţie obligatorie pentru împânzirea totală şi uniformă a amestecului de acoperire cu miceliul
ciupercii. La acest capitol este foarte important de menţionat faptul că miceliul de ciuperci preferă şi
utilizează doar aşa numita apă „legată”, conţinută în mediul nutritiv sau substratul de cultură. Or, în
caz de exagerare cu stropitul, de la surplusul de apă „liberă” miceliul se înăbuşă şi piere.
După aproximativ 5-6 zile de la aplicarea materialului de acoperire, miceliul ciupercii a pătruns
în amestecul de acoperire, iar după 10-12 zile a început să se formeze primordiile. Primele
basidiofructe au apărut la prima variantă cu Proclor 50WP 200 g/100 litri de apă.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
În tabelul 2 sunt prezentate datele determinării eficienţei biologice a preparatului Proclor 50 WP
împotriva ciupercii Mycogone perniciosa. Este de menţionat faptul că putregaiul moale a developat o
dezvoltare extremă. Astfel, în varianta martor fără tratamente chimice, frecvenţa atacului a constituit în
ultima evidenţă 73,5%, la o intensitate a dezvoltării bolii de 36,2%.

Tratamentele cu Proclor 50 WP a parcelelor experimentale au cauzat reducerea considerabilă
a gradului de atac cu putregaiul moale. În variantele tratate frecvenţa atacului a constituit 14,1% în
prima doză şi 9,0% în doza a doua.
Intensitatea atacului a acestei boli a constituit 4,5% în varianta Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă
şi 3,7% în varianta Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă. Eficienţa biologică a utilizării fungicidului
Proclor 50 WP împotriva putregaiului moale a constituit 87,6% în varianta Proclor 50 WP 200
g/100 l/apă şi 90,3% în varianta Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă.
Urmare celor indicate este de menţionat faptul că distincţia eficienţei biologice a preparatului
Proclor 50 WP nu diferă semnificativ între variantele experimentale. Dar doza de 300 g/100 l/apă a
provocat „buchetarea” fructificării, ca urmare a influenţei preparatului asupra procesului metabolic
de sinteză şi asimilare a elementelor necesare inducţiei fructificării al culturii. Din aceste
considerente se poate de constatat că doza utilă a preparatului urmează a fi cea de 200 g/100 l/apă.
Таbelul 2. Eficienţa biologică a fungicidului Proclor 50 WP
împotriva putregaiului moale la cultura de şampinion
Nr.
d/o
1
2
3

Variantele experienţei
Martor netratat
Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă
Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă
DL 0,95

Frecvenţa
atacului, %
73,5
14,1
9,0

Intensitatea dezvoltării
bolii, %
36,2
4,5
3,7

Eficienţa biologică, %
0,0
87,6
90,3
2,43

În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele determinării eficienţei biologice a tratamentelor cu Proclor 50
WP în combaterea ciupercii Verticillium fungicola. În varianta martor fără tratări chimice, frecvenţa
atacului a constituit 62,7%, cu o intensitate de 30,5%.
Таbelul 3. Eficienţa biologică a fungicidului Proclor 50 WP
împotriva putregaiului uscat la cultura de şampinion
Nr.
d/o
1
2
3

Variantele experienţei
Martor netratat
Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă
Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă
DL 0,95

Frecvenţa
atacului, %

Intensitatea dezvoltării
bolii, %

Eficienţa
biologică, %

62,7
6,7
10,1

30,5
2,1
2,8

0,0
93,2
90,5
3,07

În variantele tratate, frecvenţa apariţiei putregaiului uscat a constituit 6,7% în doza de 200
g/100 l/apă şi 10,1% în doza de 300 g/100 l/apă, faţă de 62,7% în varianta martor. Intensitatea
atacului putregaiului uscat a fost de 2,1% în varianta Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă şi respectiv
2,8% în varianta Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă, faţă de 30,5% în varianta martor netratat. Şi în
acest caz s-a developat fenomenul “buchetării” fructificării.
Eficienţa biologică a utilizării preparatului Proclor 50 WP împotriva putregaiului uscat la
cultura de şampinion a constituit 93,2% în varianta Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă şi respectiv
90,5% în varianta Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă.
Datele experimentale privind testarea eficienţei biologice a preparatului Proclor 50 WP în calitate de
fungicid în combaterea bolii bacteriene Pseudomonas tolaasi sunt prezentate în tabelul 4.

Este de menţionat că boala în cauză nu a prezentat prag esenţial de atac în comparaţie cu
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celelalte boli. Astfel, în varianta martor fără tratare chimică frecvenţa atacului acestei boli a
constituit 29,2%, la o intensitate a dezvoltării bolii de 18,9%. Tratamentele cu Proclor 50 WP au
determinat reducerea frecvenţei atacului de această boală până la 3,7% în prima doză şi până la
4,1% în doza a doua. Intensitatea dezvoltării bolii a constituit 1,9% în varianta Proclor 50 WP 200
g/100 l/apă şi 2,3% în varianta Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă.
Таbelul 4. Eficienţa biologică a fungicidului Proclor 50 WP
în combaterea bolii bacteriene
Nr.
d/o

Variantele experienţei

Frecvenţa atacului,
%

Intensitatea dezvoltării
bolii, %

Eficienţa
biologică, %

1

Martor netratat

29,2

18,9

0,0

2

Proclor 50 WP 200 g/100 l/apă

3,7

1,9

89,1

3

Proclor 50 WP 300 g/100 l/apă

4,1

2,3

85,5

DL 0,95

2,24

Eficienţa biologică a tratamentelor cu Proclor 50 WP a constituit 89,1% în prima doză şi
85,5% în doza a doua.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
1. Cu toate că experienţele au fost executate în perioada rece a anului, fonul de infecţie cu boli
şi dăunători a fost unul suficient pentru montarea experienţelor, fapt care a influenţat semnificativ
rezultatele obţinute, demonstrând diferenţa între martor şi preparatul testat.
2. Eficacitatea biologică a tratamentelor cu Proclor 50 WP în combaterea celor mai active
boli a fost substanţial mai înaltă decât la martorul netratat, fapt care denotă eficacitatea înaltă a
utilizării preparatului.
Urmare celor expuse se poate de concluzionat că în baza rezultatelor experimentale obţinute,
preparatul Proclor 50 WP poate fi inclus în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al
fertilizanţilor şi în sistemul de protecţie a culturii de şampinion cu precauţie în doza de 200 g/100
l/apă, cu trei tratamente în perioada de după pasteurizare şi inoculare a substratului nutritiv, după
incubarea miceliului şi după aplicarea materialului de acoperire.
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TESTAREA PREPARATULUI DE UZ FITOSANITAR DUFALON 25 WP CONTRA
PRINCIPALILOR DĂUNĂTORI LA CULTURA CIUPERCILOR DE ŞAMPINION
Vladimir ANDRIEŞ
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: Cultivated mushrooms, especially champignon (Agaricus bisporus), can be attacked
by various diseases and pests throughout the growing season. In this respect, the testing of the
biological efficiency of new plant protection products with insecticidal action against champignon
mushroom disease has established the underlying aim and objective of the investigations carried
out. Following the investigations, the doses and terms of use of the Dufalon 25 WP insecticide have
been established, as well as the biological effectiveness of the treatments with this preparation in
combating the most active pests in the champignon mushroom culture.
Key words: Edible mushrooms, Phytosanitary preparations, Pests, Insecticide, Biological
efficiency, Mycelium, Pasteurized compost.
INTRODUCERE
Pentru protejarea culturii de şampinion urmează ca toate etapele tehnologice să fie respectate
cu o minuţioasă stricteţe prin prisma respectării cerinţelor igienice şi a măsurilor de profilactică care
să evite majoritatea problemelor ce ţin de apariţia dăunătorilor. Din aceste considerente, pe lângă
respectarea igienei în localul de producere, o importanţă majoră revine utilizării unui compost şi a
materialului de acoperire calitative, miceliu viguros, de o reproducţie înaltă, dar şi aplicarea corectă
a lucrărilor.
Un rol important are şi asigurarea strictă a regimului de microclimat (temperatură, aerisire,
umiditate), amplasarea corectă a culturii în local, dar şi utilizarea raţională a preparatelor de uz
fitosanitar în vederea prevenirii şi combaterii dăunătorilor. Or, măsurile de prevenire şi combatere
urmează a fi aplicate în complex şi integru în context cu respectarea strictă a conceptului biologic,
ecologic şi economic a culturii ciupercilor de şampinion.
Astfel, utilitatea diminuării pagubelor de ciuperci impune problema elaborării unor măsuri
eficiente de protecţie a culturii, care să diminueze apariţia şi intensitatea dezvoltării dăunătorilor,
nocivitatea lor cu un număr substanţial redus de tratamente chimice. În cadrul tehnologiilor
intensive de cultivare a şampinionului, reuşita combaterii chimice presupune stabilirea corectă a
termenelor de efectuare a tratamentelor, utilizarea preparatelor cu eficacitate înaltă şi astfel
extinderea sortimentului de preparate chimice omologate.
Urmare celor expuse, testarea eficienţei biologice a unor produse noi de uz fitosanitar contra
principalilor dăunători ale ciupercilor de şampinion a instituit scopul şi obiectivul de bază a
investigaţiilor.
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MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate în baza Contractului 01-32/08-4, încheiat între Centrul de Stat pentru
Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor şi Universitatea Agrară de Stat
din Moldova, precum şi Programului testărilor de Stat ale firmei “Farm Agro AG” SRL, Republica
Moldova, (Producător “ Superus Co. Ltd.”, Hong Kong). Determinarea eficienţei biologice a
preparatului Dufalon 25 WP în calitate de insecticid contra obiectelor nocive stipulate în Contract,
în comparaţie cu martorul netratat, au fost efectuate în Laboratorul Ştiinţific Aplicativ pentru
Legume, Flori şi Ciuperci al catedrei de Horticultură şi a bazei experimentale a Laboratorului din
cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
În acest scop localul de cultură este asigurat cu reţele centralizate de încălzire, asigurare cu apă
potabilă şi de iluminare. Pe întreaga perioadă de vegetaţie toţi parametrii de microclimă au fost
menţinuţi în strictă corespundere cu necesităţile morfo-biologice ale culturii.
Reieşind din cele menţionate mai sus au fost stipulate următoarele activităţi:
5. Studierea apariţiei şi dezvoltării în dinamică a principalilor dăunători şi determinarea frecvenţei şi
intensităţii atacurilor;
6. Analiza comparativă a frecvenţei şi intensităţii atacului dăunătorilor din familiile Sciaridae,
Phoriadae şi Cecidomyiiadae sub aspectul variantelor experienţei;
7. Determinarea eficacităţii biologice a insecticidului Dufalon 25 WP împotriva obiectelor nocive
menţionate în comparaţie cu martorul netratat şi varianta standard;
8. Formularea deciziei privind omologarea insecticidului Dufalon 25 WP la cultura de şampinion
pentru combaterea obiectelor nocive exercitate în investigaţiile de omologare şi includerea preparatului în
„Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor”.

Pentru efectuarea investigaţiilor de la firma S.C. „Histrios” SRL din or. Codru, mun. Chişinău,
au fost procurate două loturi de compost pasteurizat conform cerinţelor tehnologice, inoculat şi
ambalat în baloţi dreptunghiulari din peliculă de polietilenă a câte 20 kg/balot. Dat fiind faptul că în
ultimii ani în Republica Moldova se produc şi se comercializează două varietăţi de tulpini ale
şampinionului – albă şi crem, pentru o precizitate mai sigură a testării preparatelor, un lot de
compost a fost inoculat cu miceliu de varietatea albă şi al doilea respectiv varietatea crem.
Baloţii procuraţi au fost amplasaţi în localul de cultură pe stelaje, conform variantelor de
control, după cum urmează:

Martor;

Insecticidul Dufalon 25 WP 400 g/100 m2 de substrat;

Insecticidul Dufalon 25 WP 500 g/100 m2;

Insecticidul St. Actellic 50 EC 0,5 мl/m2.
Montarea experienţei s-a efectuat randomizat, prin metoda dreptunghiului latin. Fiecare variantă a
fost divizată în parcele a câte 3 m2 fiecare, amplasate separat şi compact pe stelaje. Numerele
variantelor şi repetiţiilor au fost indicate pe etichete instalate pe fiecare parcelă.
Pe lotul experimental, conform schemei stabilite, au fost aplicate câte trei tratamente a
substratului nutritiv (compost) la diferite stadii, după cum urmează:
I. După pasteurizarea, inocularea şi amplasarea în local;
II. După incubarea miceliului în substratul nutritiv, la 6 zile după primul tratament;
III. După aplicarea materialului de acoperire (turbă), la 8 zile după al doilea tratament.
Tratarea culturii s-a efectuat prin stropirea fină şi uniformă a stratului de cultură.
Dozele preparatelor au fost calculate în strictă corespundere cu cerinţele de rigoare şi au fost
următoarele:
 Varianta 1. Actellic 50 EC 0,5 мl/m2. Cantitatea necesară de soluţie = 0,5 ml × 3 m2 = 1,5 ml/m2 ,
care au fost diluaţi în 3 litri de apă.
 Varianta 2. Dufalon 25 WP 400 g/100 m2 de substrat. În cazul dat calculul este raportat la metri
pătraţi. Astfel necesarul de apă corespunde dimensiunii metrilor pătraţi (3 m2 = 3 litri de apă). Cantitatea
necesară de soluţie = 12 g la 3 m2.
Dufalon 25 WP = (400 g × 3 m2)/100 m2 = 12 g.
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 Varianta 3. Dufalon 25 WP 500 g/100 m2 de substrat. Cantitatea necesară de soluţie = 15 g la 3 m2.
Dufalon 25 WP = (500 g × 3 m2)/100 m2 = 15 g.
Таbelul 1. Schema experienţei pentru testarea eficienţei biologice
a preparatului Dufalon 25 WP în calitate de insecticid
la cultura de şampinion
Nr.
d/o

Variantele experienţei

Ingredientul activ

Doza, g

1

Martor fără tratamente

Apă

1 l/m2

Pirimifos-metil,
500 g/l

2

2 St. Actellic 50 EC 0,5 мl/m
3
4

Dufalon 25 WP 400 g/100
m2 de substrat
Dufalon 25 WP 500 g/100
m2 de substrat

0,75 ml

Diflubenzuron, 250
g/kg

12 g/3 m2

Organismele
nocive

Metoda
utilizării

Sciaridae,
Phoriadae şi
Cecedomyiiadae

Prin stropirea
uniformă a
stratului de
cultură

15 g/3 m2

Observările fenologice şi sondajele de evidenţă s-au făcut periodic conform cerinţelor ,,Îndrumări
metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi
buruieni în Republica Moldova” (Chişinău, 2002) şi ,,Îndrumări metodice la executarea lucrărilor de
încercare de stat a produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor agricole şi
silvice în Republica Moldova” (Chişinau, 1997).
Eficienţa biologică a folosirii insecticidului Dufalon 25 WP contra organismelor nocive s-a calculat
după formula:
E. b.% =

unde:

E. b. – eficienţa biologică;
I. m. – intensitatea apariţiei şi dezvoltării dăunătorilor în varianta martor;
I. e. – intensitatea apariţiei şi dezvoltării dăunătorilor în variantele experimentale.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat după B. A. Dospehov, 1985.
A doua zi după amplasarea substratului în local, conform schemei de amplasare, s-a efectuat prima
tratare. În continuare lucrările au constat în menţinerea parametrilor optimi de temperatură, umiditate şi
aerisire. Astfel temperatura a fost menţinută la nivel de 24-26oC, umiditatea relativă a aerului la 90-95% şi
respectiv a substratului nutritiv la nivel de 60-65%. În perioada dată necesitatea culturii în aer este minimă,
astfel că au fost suficiente 3-4 aerisiri diurn.
Pe măsura incubării miceliului în substrat, a fost efectuat al doilea tratament în corespundere cu
termenul şi dozele stabilite.
Ulterior, s-a efectuat lucrarea de aplicare a materialului de acoperire a substratului împânzit cu miceliu.
În calitate de material a fost folosită turba de la firma „Hawita Flor”, corespunzător pregătită după parametrii
de fracţie, umiditate şi puritate. Necesarul de turbă a fost calculat din proporţia de 0,03 m3 la 1 m2, sau 3 m3
la 100 m2 de substrat care constituie 25-26 kg/m2.
În aceiaşi zi, împreună cu stropirea, s-a efectuat al treilea şi ultimul tratament cu ambele preparate.

După acoperirea straturilor de cultură, timp de 2 săptămâni au fost aplicate lucrările culturale şi
asigurate condiţiile de microclimat, necesare formării în amestecul de acoperire a zonei fructifere şi
începerea fructificării.
Temperatura în spaţiul de cultură a fost scăzută la 20-22oC şi ulterior la 16-18oC, maximum
20oC, iar în ultima săptămână strict la 16-17oC. Umiditatea relativă a aerului a fost menţinută la
nivel de 85%, prin umectarea amestecului de acoperire şi a pardoselii localului. Ventilaţia a fost
mărită până la 1-2 m3 aer/oră/m2.
Cantitatea de apă la o stropire s-a menţinut în limitele de 60-100 cm3/m2 de cultură, ca o
condiţie obligatorie pentru împânzirea totală şi uniformă a amestecului de acoperire cu miceliul
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ciupercii. La acest capitol este foarte important de menţionat faptul că miceliul de ciuperci preferă şi
utilizează doar aşa numita apă „legată”, conţinută în mediul nutritiv sau substratul de cultură. Or, în
caz de exagerare cu stropitul, de la surplusul de apă „liberă” miceliul se înăbuşă şi piere.
După aproximativ 5-6 zile după aplicarea materialului de acoperire, miceliul ciupercii a pătruns
în amestecul de acoperire, iar după 10-12 zile a început să se formeze primordiile. Primele
basidiofructe au apărut la varianta 3 cu Dufalon 25 WP 400 g/100 m2 de substrat.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Rezultatele experimentale privind testarea eficienţei biologice a preparatului Dufalon 25 WP în calitate
de insecticid pentru combaterea musculiţelor şi a ţânţarilor din familiile Sciaridae, Phoriadae şi
Cecedomyiiadae sunt prezentate în tabelul 2. Or, este de menţionat faptul că perioada rece a anului, când au
fost efectuate experimentările, nu a fost favorabilă pentru apariţia abundentă a acestor dăunători.
Таbelul 2. Eficienţa biologică a insecticidului Dufalon 25 WP
în combaterea musculiţelor şi a ţânţarilor la cultura de şampinion
Variantele experienţei

Frecvenţa atacului, %

Intensitatea dezvoltării
bolii, %

Eficienţa
biologică, %

1

Martor netratat

26,9

15,3

0,0

2

St. Actellic 50 EC 0,5
мl/m2

5,3

3,7

89,8

6,1

3,5

87,7

5,3

2,8

89,3

-

-

2,03

Nr.
d/o

3
4

Dufalon 25 WP 400 g/100
m2 de substrat
Dufalon 25 WP 500 g/100
m2 de substrat
DL 0,95

În context cu cele menţionate mai sus, analiza datelor experimentale obţinute denotă că
frecvenţa atacului de dăunători a constituit 26,9% în varianta martor fără tratamente chimice, 5,3%
în varianta standard Actellic 50 EC 0,5 мl/m2, 6,1% în varianta Dufalon 25 WP 400 g/100 m2 de
substrat şi 5,3% Dufalon 25 WP 500 g/100 m2 de substrat.
Urmare tratărilor cu Dufalon 25 WP, intensitatea atacului de dăunători s-a redus de la 15,3% în
varianta martor până la 3,5% în prima doză şi până la 2,8% în a doua doză experimentată, faţă de
3,7% în varianta standard (Actellic 50 EC 0,5 мl/m2).
Eficienţa biologică a utilizării preparatului Dufalon 25 WP împotriva dăunătorilor luaţi în
studiu, a fost aproximativ identică şi a constituit 87,7% în varianta Dufalon 25 WP 400 g/100 m2
de substrat şi 89,3% în varianta Dufalon 25 WP 500 g/100 m2 de substrat, faţă de 89,8% în
varianta standard (Actellic 50 EC 0,5 мl/m2).
Prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale obţinute arată că eficienţa biologică a
insecticidului Dufalon 25 WP împotriva dăunătorilor a fost mai joasă decât în standard în prima
doză şi aproape la nivelul variantei standard în doza a doua.
Important este de menţionat, că după 20 zile de la ultimul tratament cu insecticidul Dufalon
25 WP, au fost efectuate încercări referitor la determinarea cantităţilor reziduale de i.a.
diflubenzuron în probele medii de şampinion (ciuperci de cultură). Încercările au fost efectuate în
Laboratorul de încercări „ATESTAREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PESTICIDELOR” care au
demonstrat lipsa totală a reziduurilor în ciupercile de cultură.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
1. Ne cătând că experienţele au fost executate în perioada rece a anului, fonul de infecţie cu
dăunători a fost unul suficient pentru montarea experienţelor, fapt care a influenţat semnificativ
rezultatele obţinute, demonstrând diferenţa între martor şi preparatele testate.
2. Rezultatele obţinute la utilizarea preparatului Dufalon 25 WP în combaterea principalilor
dăunători ai culturii de şampinion denotă eficacitatea preparatului, în special la doza de Dufalon 25
WP 500 g/100 m2 de substrat, care practic este la nivelul standardului.
3. În baza rezultatelor experimentale obţinute se poate de concluzionat că preparatul Dufalon
25 WP poate fi inclus în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor şi
în sistemul de protecţie a culturii de şampinion cu doza 400-500 g/100 m2 de substrat cu aplicarea
la aceleaşi etape tehnologice.
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INFLUENŢA COMPONENŢEI MATERIALULUI DE ACOPERIRE
ASUPRA VEGETAŢIEI MICELIULUI ȘI PRODUCTIVITĂȚII
CIUPERCILOR DE ŞAMPINION
Vladimir ANDRIEŞ
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The aim of the investigations was to establish the influence of vegetative cover on
activity and productivity of champignon mushrooms depending on the composition. The obtained
data reveals that both the composition of the material, its structure and chemical composition have a
direct influence on the culture of champignon.
Key words: Mushrooms; Coating material; Humus; Peat; Calcareous stone; Coconut fibres.
INTRODUCERE
În domeniul producerii ciupercilor actualmente sunt elaborate un şir de tehnologii şi elemente
tehologice noi, menite să sporească randamentul acestora, cu diminuarea cheltuielilor de producţie.
La cultura de şampinion din totul întreg al lanţului tehnologic unul din cele mai importante
componente este materialul de acoperire sau goptare a compostului. Actualmente în Moldova sub
acest aspect mai frecvent este utilizată mraniţa de una singură, sau împreună cu piatra calcaroasă
albă sau moluza, rezultată în urma tăierii petrei pentru construcţii. Dar, această reţetă nu prezintă
mari avantaje şi producţii sporite de ciuperci. Din acest considerent şi sub acest aspect în cercetare
au fost luate şi alte materiale similare.
MATERIAL ŞI METODĂ
Obiectul biologic al investigaţiilor date a fost Ciuperca de bălegar albă sau Şampinionul –
Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach. Experienţa a fost efectuată pe fonul tulpinii de şampinion A15.
Investigaţiile au fost efectuate la baza experimentală al Laboratorului
Ştiinţific Aplicativ pentru Legume, Flori şi Ciuperci din cadrul catedrei de
Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în perioada de
toamnă-primăvară a anilor 2017-2018. Experienţa a fost montată cu scopul de
a pregăti stratul de acoperire din deşeuri autohtone şi importate pentru
susţinerea producătorilor şi stimularea dezvoltării mai efective a ramurii,
obţinerea unei producţii sporite şi calitative. În acest scop actualmente se cer
elemente tehnologice noi în vederea selectării unor materii prime de acoperire mai adecvate
cerinţelor biologice ale culturii.
Urmare celor menţionate, în calitate de material de acoperire au fost luate în studiu 4 variante
bazate pe:
1. Mraniţă + moluza albă (martor);
2. Turbă + moluza albă;
3. Moluza albă;
4. Moluza galbenă.
În studiu sa luat material uscat, omogen, sănătos şi liber de impurităţi şi mucegaiuri.
Experienţa a fost montată în 3 repetiţii prin modul standard de amplasare a variantelor - blocuri
randomizate, lotul experimental fiind de 3 m2 .
Observaţiile fenologice s-au efectuat asupra activităţii de creştere şi dezvoltare a miceliului în
materialul de acoperire, inducţiei fructificării, dezvoltării şi calităţii carpoforilor.
În special s-a determinat:
- viteza de creştere a miceliului în materialul de acoperire şi durata fazelor vegetative;
- caracteristica biometrică a basidiofructelor în funcţie de substratul de acoperire;
- productivitatea şi calitatea ciupercilor în funcţie de materialul de acoperire utilizat;
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- eficienţa economică în funcţie de materialul de acoperire utilizat.
Recoltarea ciupercilor sa efectuat zilnic pe măsura maturităţii bioloice a carpoforilor. Datele au
fost colectate de la fiecare variantă aparte şi prelucrate după metoda analizei de dispersie a lui B.V.
Dospehov (1985).
Pentru realizarea incubării, sau împânzirea miceliului în substrat, temperatura în ciupercărie a
fost menţinută la nivel de 21-23oC şi în substrat 24-26oC. Diferenţele de temperatură între zi şi
noapte, în spaţiul de cultură nu depăşea variaţii mai mari de 3-4oC. Umiditatea în local se menţinea
la nivel de 85-90%.
Toate materialele utilizate la acoperirea culturii au fost prelucrate termic prin menţinere în apă
fierbinte de 60-65oC, timp de 2 ore.
Stratul de acoperire la toate variantele a fost aplicat cu grosimea de 4-4,5 cm.
În perioada de trecere şi incubare a miceliului în stratul de protecţie temperatura a fost
menţinută la 25-27oC în compost şi 19-21oC în aer. Umiditatea relativă a aerului se menţinea la 9496%. În această perioadă au fost efectuate 12 udări.
Pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, condiţiile de microclimă au fost menţinute la nivelul
tehnologic pentru fiecare fază de dezvoltare.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Rolul amestecului de acoperire constituie suportul de creştere pentru ciuperci, care fructifică
doar în acesta. Suplimentar amestecul protejează miceliul şi substratul incubat contra bolilor şi
dăunătorilor. El mai reprezintă şi un strat-tampon între concentraţia de CO2 din substrat şi cea din
aer, astfel stimulând apariţia ciupercilor. Pe amestec se fac şi toate tratamentele preventive şi
curative din perioada creşterii ciupercilor. (Dr. Ing. Ioana Tudor, 2005).
În urma efectuării experienţei au fost colectate date referitor la structura, compoziţia
materialelor de acoperire, care în totalitate se reflectă destul de pronunţat asupra unor indici de bază
ca:

activitatea vegetativă a miceliului;

caracteristica biometrică a basidiofructelor;

productivitatea şi calitatea ciupercilor;

durata perioadei de fructificare.

eficienţa economică în funcţie de materialul de acoperire utilizat.
Rezultatele experimentale denotă faptul că dezvoltarea miceliului este în directă dependenţă de
corelaţia compost – material de acoperire.
După datele lui Frantişek Zadrajil (1985), viteza de creştere a miceliului este dependetă de
conţinutul materialului folosit, de tipul bacteriilor benefice culturii cu care este infectat şi de
raportul miceliului care se află în el. Cercetările savanţilor mai demonstrează că grosimea optimă a
stratului de acoperire constituie 4-4,5 cm (N. Mateescu, 2000). Aplicarea unui strat mai gros duce la
întârzierea fructificării, micşorează aeraţia, astfel fiind obţinute ciuperci de dimensiuni mai mari,
dar productivitatea finală fiind mai redusă şi invers - aplicarea unui strat mai subţire ca cea optimă,
provoacă începerea fructificării premature, fiind obţinute ciuperci mai mici, mai multe, dar din
cauza că cu micşorarea stratului de acoperire se micşorează şi capacitatea de reţinere a apei,
productivitatea la fel se reduce.
Sub acest aspect datele din tabelul 1 relevă că deşi la faza apariţiei hifelor miceliene progresa
martorul, cele mai bune rezultate la incubarea deplină a stratului de acoperire sau obţinut la varianta
la care în calitate de material de acoperire au fost utilizate turba + moluza albă unde miceliul s-a
dezvoltat mai rapid faţă de celelalte variante. Acest fenomen este datorit faptului că materialele date
au o structură mai apropiată cerinţelor biologice ale culturii şi anume: aeraţie mai bună, conţinut
mai înalt de lignină în mraniţă şi capacităţi înalte de reţinere a apei. În consecinţă şi iniţierea
fructificării a fost dominată tot de acaeastă variantă.
În baza experienţei efectuate sa stabilit, că caracteristica biometrică a carpoforilor este
influenţată considerabil de componenţa substratului de acoperire. Din datele tabelului 2 se observă
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că după caracteristicile biometrice cei mai mari parametri de dimensiune au fost obţinuţi la varianta
unde ca strat de acoperire sa utilizat turba cu moluza albă. Aceasta datorează faptului că turba cu
moluza albă are o structură mai omogenă care permite aerisirea bună a culturii, îmbibarea şi
menţinerea apei în substrat, după care urmează varianta cu moluza galbenă şi mraniţa cu moluza
albă.
Tabelul 1. Activitatea vegetativă a miceliului în stratul de acoperire
în dependenţă de compoziţia lui
Stratul de acoperire
Mraniţă + moluza albă (martor)

Durata, zile după aplicarea materialului
Apariţia hifelor
Incubarea deplină a
Iniţierea fructificării
miceliene
stratului
3-5
17-19
24-26

Turbă + moluza albă
Moluza albă
Moluza galbenă

3-4
5-7
4-6

15-17
20-22
17-20

21-23
24-26
24-27

Important este că mraniţa cu moluza albă, conţine un procent exagerat de azot. În timpul
fructificării, şampinionul foloseşte din stratul de acoperire nu doar apa, dar şi azotul. Faptul în cauză
duce la supramiceliere sau formează multe primordii, care mai apoi nu se dezvoltă normal, se
formează ciuperci de dimensiuni mici şi de o calitate mai proastă.
Alt aspect negativ al martorului ar fi că după udare se formează crusta, care în timpul
creşterii ciupercilor le traumează, astfel calitatea lor fiind degradată. Din datele tabelului 2 se
observă că variantele experimentate depăşesc valorile martorului cu 0,5-2 cm.
Tabelul 2. Caracteristica biometrică a basidiofructelor de şampinion
în funcţie de materialul de acoperire utilizat
Stratul de acoperire
Mraniţă + moluza albă
(martor)
Turbă + moluza albă
Moluza albă
Moluza galbenă

Diametrul
pălăriei, cm

Grosimea pălăriei,
cm

Diametrul piciorului,
cm

Lungimea
piciorului, cm

3,5-4,0

1,5-2,0

1,0-1,5

2,5-3,0

5,5-6,0
4,0-4,5
4,0-4,5

2,0-2,5
1,5-2,0
1,5-2,0

1,5-2,0
1,0-1,5
1,0-1,5

3,5-4,0
3,5-4,0
3,5-4,0

În rezultat se poate de concluzionat următoarele: la cultivarea ciupercilor de şampinion
compoziţia materialului de acoperire influenţează indicii biometrici ai basidiofructelor, ceea ce
joacă un rol semnificativ la recolta totală obţinută.
Tabelul 3. Productivitatea ciupercilor de şampinion
în funcţie de materialul de acoperire utilizat
Varianta
Mraniţă +
moluza albă

Turbă + moluza
albă

Moluza albă

Repetiţia
R1

Recolta, kg/t compost
Valul 1
Valul 2
Valul 3
93,0
74,0
31,0

Recolta pe
repetiţii
198,0

Recolta medie pe
variante, kg
190,0

R2

85,3

64,7

32,0

182,0

R3

89,1

67,3

33,6

190,0

R1

105,1

78,3

33,9

217,3

R2

109,8

81,1

36,6

227,5

R3

107,2

79,8

34,2

221,2

R1

73,3

51,8

42,9

168,0

R2

84,1

53,3

40,6

178,0

204

222,0

175,0

Repetiţia

Varianta

R3

Moluza galbenă

Recolta, kg/t compost
Valul 1
Valul 2
Valul 3
87,7
49,9
41,4

Recolta pe
repetiţii
179,0

R1

89,9

63,7

40,9

194,5

R2

100,3

71,1

33,9

205,3

R3

97,9

67,3

38,0

203,2

Recolta medie pe
variante, kg

201,0

La cultura ciupercilor, ca şi la alte specii de ciuperci saprofite, recolta este factorul principal la
determinarea productivităţii în funcţie de materialul de acoperire. Pentru comparare, ca martor sa
utilizat reţeta formată din mraniţă + moluza albă, fiind o metodă veche şi deja bine cunoscută şi
studiată pe parcursul anilor.
După datele din tabelul 3, dacă la folosirea variantei martor (mraniţă + moluza albă) sa
obţinut o recoltă de 190 kg/t de compost, atunci la aplicarea turbei + moluza albă, ca material de
acoperire, sa obţinut 222 kg/t de compost.
Aceasta datorează faptului că turba, prin structura şi compoziţia sa, este mai aproape de
cerinţele biologice ale culturii de şampinion, care trebuie să le posede stratul de acoperire.
Rezultatele obţinute în urma experienţei ne demonstrează că recolta este mai mare la turbă +
moluza albă în comparaţie cu varianta mraniţă + moulza albă.
În urma experienţei sa mai constatat că şi durata valului de fructificare depinde mult de
componenţa materialului aplicat ca strat de acoperire, fapt care are o mare însemnătate în producere
la planificarea ciclurilor de cultură (fig. 1).

14
Moluza albă

12
10
8

Mraniţă + Moluza
albă

6

Moluza galbenă

4

Turbă + moluza
albă

2
0

Figura 1. Durata valului de fructificare în funcţie
de componenţa stratului de acoperire utilizat, zile

Din datele figurii se observă că valul cu turbă şi moluza albă are o durată de fructificare mai
scurtă însă productivitatea este mai mare.
Încă o observaţie efectuată la tema dată este şi ceia că componenţa materialului de acoperire
influenţează şi asupra duratei perioadei totale de fructificare. Datele observaţiilor date sunt expuse
în figura 2.
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Mraniţă + Moluză
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Figura 2. Durata perioadei de fructificare în dependenţă
de compoziţia stratului de acoperire, zile

Analizând graficul dat, se observă că în dependenţă de materialul folosit ca strat de protecţie,
numărul variază de la 35 la 55 zile. În producere aceast fapt ajutoră sporirea eficienţei economice
prin intensificarea ciclurilor de cultură.
Indicii care relevă eficienţa economică la producerea ciupercilor sunt:
1. Productivitatea de la unitatea de compost;
2. Diminuarea investiţiilor;
3. Profitul net de la unitatea de compost;
4. Rentabilitatea.
Tabelul 4. Eficienţa economică a ciupercilor de şampinion în funcţie de
materialul de acoperire utilizat (în medie de la 3 valuri de fructificare)
Materialul utilizat
Unitatea de
măsură

Mraniţă +
moluza albă
(martor)

Turbă +
moluza albă

Moluza albă

Moluza
galbenă

Productivitatea de la
unitatea de compost

kg/t

190

222

175

201

Preţul realizării pentru 1
kg ciuperci

lei

26,0

26,0

26,0

26,0

Preţul producţiei globale
de la 1 t compost

lei

4940

5772

4550

5330

Investiţiile

lei

3450,00

3759,00

3461,25

3461,25

Sinecostul pentru 1 kg de
ciuperci

lei

18,16

16,93

19,78

17,22

Profitul net de la 1t de
compost

lei

1490,00

2013,00

1088,75

764,75

Rentabilitatea

%

43

54

31

51

Indicii

Productivitatea de la unitatea de compost se ea în kg/t de ciuperci. Preţul realizării producţiei sa
luat la preţul mediu angro. Sinecostul unui kg de ciuperci s-a calculat prin raportarea investiţiilor la
productivitatea de la o tonă de compost. Venitul net s-a calculat prin diferenţa dintre investiţiilor şi
venitul din vânzare. Nivelul rentabilităţii s-a luat din raportul venitului net la investiţii exprimat în
procente.
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Cu toate că utilizarea în calitate de material de acoperire a turbei şi moluzei albe necesită
cheltuieli mai mari faţă de celelalte variante, rentabilitatea este cea mai mare. Or, dat fiind faptul că
un astfel de deşeu ca moluza, la noi în ţară este îndeajuns şi la un preţ redus, se poate de constatat că
şi celelalte variante cu acest material pot fi utilizate în producere.
CONCLUZII
Creşterea şi dezvoltarea miceliului de şampinion în stratul de acoperire se află în dependenţă
directă de componenţa şi calitatea lui.
La cultivarea ciupercilor de şampinion, parametrii biometrici ai carpoforilor sunt influenţaţi atât
de particularităţile biologice ale culturii, cât şi de componenţa materialului de acoperire utilizat şi în
special de omogenitate şi selectivitate.
Pentru obţinerea unei producţii de ciuperci cu indici biometrici echilibraţi şi de calitate înaltă,
este necesar de selectat tehnologia de pregătire a stratului de acoperire în dependenţă de cerinţele
biologice ale culturii.
Eficienţa economică este în directă dependenţă de acest factor şi pe lângă recolte înalte prezintă
şi rentabilitate sporită în producere.
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UTILIZAREA CIUPERCILOR DE PLEUROTUS OSTREATUS LA DEGRADAREA
DEȘEURILOR VEGETALE
Cristina RUSNAC, Liudmila RUDI
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Abstract: The ability to degrade cellulose is specific to many microorganisms, however, from

this point of view, mushrooms are the most important group.
During the experiments, the species Pleurotus ostreatus, the K17 strain, was used. As a
source of carbon for the experimental cultivation, lignocellulosic waste was used in parks
represented by deciduous leaves and sunflower husk pellets.
Effectiveness of the use of vegetal remains in mushroom growth and the influence of the
chemical composition of the substrate on the productivity and quality of the mushrooms was
determined.
Key words: Lignocellulosic waste, Carpophores, Mycelium, Pellets.

INTRODUCERE
În fiecare an, în întreaga lume, miliarde de tone de constituenți vegetali se acumulează sub
formă de reziduuri ale recoltelor agricole sau a unor subproduse rezultate din procesarea industrială
a unor specii de plante.
Valorificarea acestor uriașe cantități de materiale preponderent celulozice, este o imensă
provocare adresată speciei umane în efortul său destinat protecției ecologice a mediului
înconjurător.
Unele dintre cele mai importante organisme biologice utilizate în biotehnologie sunt cele
care constituie Regnul Fungi.
Dintre acestea, fungii macroscopici sau macromicetele, cunoscute sub denumirea de ”
ciuperci cu pălărie” reprezintă grupul cel mai important sub aspectul numeroaselor aplicații
biotehnologice și produse obținute prin utilizarea lor.
Un progres considerabil a fost înregistrat în ultimii ani în domeniul producerii proteinei
alimentare, prin utilizarea unor specii de ciuperci în calitate de catalizatori ai proceselor de
fermentare a unor substraturi reprezentate de deșeuri din industria alimentară.
Este bine cunoscut faptul că speciile de macromicete, care în prezent sunt considerate ca
fiind comestibile, prezintă și un potențial terapeutic , mai mult sau mai puțin pronunțat, în funcție de
o multitudine de factori biotici și abiotici.
În acest context, ciupercile care posedă un potențial terapeutic demonstrat, pot fi utilizate cu
eficacitate maximă în prevenirea și combaterea numeroaselor maladii umane considerate grave
(Petre și Petre, 2003).
Studiile efectuate relativ recent, atât de laborator, cât și în cadrul unor teste clinice, au
demonstrat faptul că un număr mare de compuși bioactivi din compoziția unor specii de ciuperci au
capacitatea de a stimula funcția sistemului imunitar al organismului uman, concomitent cu
inducerea efectului de inhibare a creșterii celulelor tumorale ( Nanba, 1993).
Având în vedere acumularea permanentă a unor cantități importante de materiale vegetale
sub formă de reziduuri și subproduse, rezultate din procesele tehnologice de fabricație utilizate în
industria de morărit și altele, este extrem de necesară aplicarea unor metode de valorificare a
acestora sub forma de bioproduse cu valoare alimentară și farmaceutică, precum și eficiente din
punct de vedere economic ( Petre, 2006).
În continuare sunt prezentate principale rezultate ale experiențelor efectuate în vederea
stabilirii biotehnologiilor optime de cultivare a ciupercilor, în vederea reciclării acestor constituenți
vegetali reziduali și a obținerii unor produse utilizabile în alimentație, precum și în scop terapeutic.
MATERIALE ȘI METODE
Capacitatea de a degrada celuloza este specifică multor microorganisme, totuși, din acest
punct de vedere, ciupercile constituie cel mai important grup ( Beguin și colab., 1994).
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În cursul experimentelor, a fost utilizată specia de ciuperci Pleurotus ostreatus, sușa K17.
Drept sursă de carbon pentru cultivarea experimentală s-au utilizat deșeuri lignocelulozice
din parcuri reprezentate de frunze de foioase și peleți de coji de floarea soarelui, rezultați din
prelucrarea industrială a semințelor de floarea soarelui, fără completarea mediului de cultivare cu
surse suplimentare de azot și săruri minerale.
Astfel au fost obținute următoarele variante ale substraturilor de cultivare:
 Frunze de foioase;
 Peleți din coji de floarea soarelui;
 Paie de grâu (proba martor).
Acestea au fost pretratate mecanic, prin mărunțire, aplicându-se tratamentul termic de
sterilizare cu apă fierbinte la 80-90 o C, timp de 3-4 ore.
Cultivarea propriu-zisă a cestor ciuperci a fost realizată într-o cameră de creștere, la temperatura
de 23-25 oC și umiditatea relativă de 80-85%, cu un aport intermitent de aer.
După un interval de 15-20 zile, s-a obținut o biomasă compactă, de culoare albă, având o aromă
specifică de ciuperci, iar în următoare etapă, timp de 10-15 zile s-a desfășurat procesul de formare a
corpurilor fructifere. Această experiență s-a aplicat într-un ciclu de cultivare, cu trei repetiții fiecare
variantă.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Conform protocolului experimental, s-au efectuat determinări privind activitatea biologică a
miceliului în substrat, parametrii și conținutul de proteină în carpofori, recolta și eficiența
economică.
Compoziția substraturilor de cultivare, acțiunea factorilor ecologici, cât și factorii fizici,
chimici și biologici influențează în diferite proporții procesul de creștere și fructificare a ciupercilor.
În acest context, activitatea biologică a miceliului diferă în funcție de compoziția
substratului de cultură.
Astfel, din diverse surse bibliografice a fost identificată compoziția chimică a substraturilor
de cultură.
Tabelul 1. Compoziția chimică a unor materiale lignocelulozice
( după Tiurin J.P, Aliman A. B și colab.)
Materialul
lignocelulozic
Paie de grâu
Frunze de foioase
Peleți de coji de
floarea soarelui

Proteină

Grăsimi

Celuloză

Cenușă

4,5
3,1

1,6
0,3

36,7
7,4

5,4
4,0

9,3

6,5

26,1

11,0

Din datele tabelului se poate concluzionat că materialele inițiale folosite la creșterea
ciupercilor au un conținut relativ bogat în substanțe nutritive, ceea ce influențează la caracteristicile
morfologice a carpoforilor și asupra viitoarei recolte. Din materialele utilizate în experiență cel mai
ridicat nivel al proteinelor s-a înregistrat la substratul format din peleți de coji de floarea soarelui,
fiind de 9,3%, comparativ cu frunzele de foioase care au un conținut de 3,1%, la fel și la capitolul
grăsimi și cenușă peleții au cel mai înalt nivel. Ce ține de conținutul de celuloză valoarea cea mai
ridicată o au paiele de grâu cu un conținut de 36,7% .
Datele experimentale obținute relevă faptul că activitatea vegetativă a miceliului este
influențată în mare parte de compoziția chimică a substratului. Astfel, pe substratul format de peleți
de coji de floarea soarelui, care este cel mai bogat în elemente nutritive, activitatea vegetativă a
miceliului s-a dovedit a fi cea mai rapidă. Astfel, perioada de la semănat până la inițierea
fructificării a fost de 16 zile, comparativ cu 28 de zile la substratul format de frunze de foioase.
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Tabelul 2. Activitatea vegetativă a miceliului, în funcţie de tipul substratului, anul 2017-2018
Fazele de vegetație, zile
Substratul
utilizat

Inițierea creșterii
miceliului

Împânzirea
substratului

Maturarea
brichetelor

Formarea
primordiilor

Paie de grâu (martor)

3

9

15

17

Frunze de foioase

4

14

24

28

Peleți din coji de floarea
soarelui

2

7

10

16

Tabelul 3. Caracteristica biometrică a basidiofructelor de Pleurotus în funcţie de substratul utilizat
Indici biometrici
Tipul de substrat

Grosimea pălăriei,
cm

Diametrul
piciorului, cm

Lungimea
piciorului, cm

10,9

1,6

2,5

2,5

10,0

1,3

3,0

5,0

15,0

1,5

3,0

3,5

Diametrul
pălăriei,cm

Paie de grâu (Martor)
Frunze de foioase
Peleți din coji de
floarea soarelui

Din datele expuse în tabel se observă că cele mai bune caracteristici biometrice s-au obținut
la bazidiofructele crescute pe substratul format din peleți din coji de floarea soarelui. Aceasta se
datorează faptului că substratul dat are o compoziție chimică bogată în elemente nutritive care
participă la o dezvoltare mai bună a carpoforilor. Totodată, acest substrat are o capacitate mai bună
de reținere a apei și o porozitate favorabilă circulației aerului.
Tabelul 4. Conținutul de proteină în carpoforii de Pleurotus ostreatus
88,4
89,4

Conținutul de proteină în
biomasa umedă, %
1,84 ± 0,02
2,25 ± 0,01

Conținutul de proteină în
biomasa uscată, %
12,58 ± 0,31
12,19 ± 0,28
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2,1 ± 0,14

13,29 ± 0,22

Materialul lignocelulozic

Umiditatea, %

Paie de grîu
Frunze de foiase
Peteți din coji de floarea
soarelui

Datele experimentale obținute prin determinarea conținutului de proteină în carpoforii de
ciuperci au evidențiat o creștere a cantității de proteină, în corelație cu o sporire corespunzătoare a
conținutului de proteină în substrat.
CONCLUZII
1. Deșeurile vegetale utilizate în experimente au constituit substraturi eficiente pentru
biosinteza enzimatică, cele mai ridicate valori ale acestui proces înregistrându-se în cazul utilizării
subproduselor, rezultate din prelucrarea industrială a semințelor de floarea soarelui.
2. Beneficiile acestei cercetări rezidă din efectele care le generează aplicarea unor asemenea
biotehnologii în industria alimentară și care posedă un dublu impact:
a. Asigurarea calității mediului, prin soluționarea problemelor generate de acumularea
deșeurilor vegetale din industria agroalimentară, utilizând mijloace biologice pentru valorificarea
lor integrală, fără efecte poluante și eficiente din punct de vedere economic;
b. Obținerea unor suplimente alimentare cu valoare nutritivă ridicată, ale căror efecte
terapeutice vor determina creșterea stării de sănătate a publicului consumator.
3. Cele mai bune rezultate ce ține atât de activitatea vegetativă a miceliului, caracteristicile
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morfologice a carpoforilor cât și conținutul de proteină au fost obținute la substratul constituit din
peleți de coji de floarea soarelui care a înregistrat cel mai bogat conținut nutritiv.
4. Elaborarea și aplicarea biotehnologiilor de degradare a deșeurilor agro-alimentare rezultate
din fluxurile tehnologice utilizate în horticultură, viticultură, precum și în industria alimentară,
reprezintă o alternativă cu dublu efect benefic, atât asupra alimentației și sănătății populațiilor
umane, cât și asupra mediului.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА
Николаеску Г.1, Балан В.1, Николаеску Ана2, Годорожа Мариана1,
Могылдя Олга1, Николаеску Ана Мария3, Прокопенко Валерия1,
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2

Виноградарство является одной из основных отраслей сельского хозяйства Молдовы, а
вместе с перерабатывающей промышленностью, имея многовековые традиции, приносит в
бюджет республики 25-35% денежных средств.
Почвенно-климатические условия в комплексе пригодны для возделывания всех
категорий сортов винограда – винные, столовые, универсальные, подвойные и др. Но,
изменение климата на мировом уровне достигло и Молдову, в результате есть нужда
изменения технологии и сортового состава.
В тоже время молдавскими виноградарями, ученными ведутся исследования по
совершенствовании технологии возделывания винограда и обновления районированного
сортимента винограда, посредством внедрения в производство сортов местной селекции и
интродуцированных сортов с повышенными агробиологическими и технологическими
показателями качества.
Целью данной работы является изучение состояния и перспектив развития
виноградарства в Республике Молдова в сравнение с мировыми показателями.
Таблица 1. Динамика (1970-2016) площади виноградных насаждений в мире, тыс. га.*
Части света 1970
Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52,04 64,05 65,20 59,99 53,91 62,45 110,62 147,83 163,79 167,42 148,49 146,46 137,86 148,09 136,27
514,30 438,58 428,00 388,00 317,25 295,82 308,12 336,01 326,80 331,30 352,50 331,06 350,04 351,94 349,55
752,56 823,67 860,78 885,06 775,02 776,77 874,05 909,93 957,58 965,49 983,10 997,97 1002,34 1000,54 1001,38
1264,94 1311,93 1359,38 1253,66 1276,01 1642,65 1662,38 1763,56 1821,94 1880,07 1939,23 2090,76 2073,03 2113,28 2122,55
6504,39 6517,33 6498,83 6030,52 5544,44 4537,22 4289,69 4101,85 3706,68 3603,57 3513,52 3491,95 3429,14 3472,27 3446,86
5439,64 5439,75 5316,67 4808,74 4406,57 4024,01 3894,26 3712,27 3370,17 3268,71 3187,27 3178,84 3112,01 3163,32 3132,40
9089,70 9157,91 9217,06 8623,13 7971,50 7322,29 7257,52 7283,98 7010,21 6981,91 6971,40 7094,26 7026,16 7126,54 7096,74

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

Таблица 2. Процентное соотношение развития площади виноградных насаждений
Части света
Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

1970, % от
общего

2000, % от
общего

2016, % от
общего

0,6
5,7
8,3
13,9
71,6
59,8
100,0

1,5
4,2
12,0
22,9
59,1
53,7
100,0

1,9
4,9
14,1
29,9
48,6
44,1
100,0

Разница 2016 г. (± га.) 2016 г. в соотношение
по отношению к
(%) с
1970 г.
2000 г.
1970 г.
2000 г.
84,2
25,6
261,8
123,2
-164,8
41,4
68,0
113,4
248,8
127,3
133,1
114,6
857,6
460,2
167,8
127,7
-3057,5
-842,8
53,0
80,4
-2307,2
-761,9
57,6
80,4
-1993,0
-160,8
78,1
97,8

Установлено, то, что динамика площади виноградных насаждений в мире существенно
уменьшилось, имея при этом отрицательный тренд. По данным FAO, исходя из данных
таблиц 1 и 2, видно, что в мире, в 2016 г. площадь виноградных насаждений сократилось на
1993 тыс. га или 21,9% по соотношению к 1970 г. и на 160,8 тыс. га или 2,2 % по
соотношению к 2000 г.
В то же время площадь виноградных насаждений существенно сократилось в Европе на
3057,5 тыс. га или 47,0% по соотношению к 1970 г. и на 842,8 тыс. га или 19,6 % по
соотношению к 2000 г. При этом увеличение площади виноградных насаждений установлено
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в Австралии, Америки и Азии. Площадь виноградных насаждений в 2016 г. существенно
увеличилось в Австралии на 84,2 тыс. га или 161,8% по соотношению к 1970 г. и на 25,6 тыс.
га или 23,2 % по соотношению к 2000 г. Площадь виноградных насаждений в 2016 г.
существенно увеличилось в Америки на 248,8 тыс. га или 33,1% по соотношению к 1970 г. и
на 127,3 тыс. га или 14,6 % по соотношению к 2000 г. Наибольшее увеличение площади
виноградных насаждений в 2016 г. наблюдалось в Азии на 857,6 тыс. га или 67,8% по
соотношению к 1970 г. и на 460,2 тыс. га или 27,7 % по соотношению к 2000 г.
Таблица 3. Динамика (1970-2016) урожайности виноградных насаждений в мире, т/га.*
Части света
Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

1970 1975 1980 1985 1990 1995
14,56 11,36 13,27 14,83 15,29 12,31
4,61 4,89 5,08 6,28 8,01 8,78
9,60 10,93 12,07 11,27 13,16 14,66
4,78 4,71 5,16 6,40 6,87 7,57
6,08 6,18 7,08 6,18 6,74 6,20
6,29 6,19 7,08 6,34 6,86 6,40
6,15 6,37 7,21 6,80 7,50 7,56

2000
11,85
10,43
15,02
8,50
7,39
7,56
8,76

2005
13,71
11,73
15,58
10,23
6,98
7,17
9,19

2010
10,28
12,92
14,95
11,09
7,13
7,20
9,58

2011
10,50
12,13
15,06
11,41
7,62
7,64
9,96

2012
11,16
12,30
14,22
12,44
6,98
7,03
9,88

2013
12,03
13,83
15,60
12,29
8,20
8,23
10,80

2014
11,30
13,27
14,73
12,76
7,64
7,70
10,54

2015
11,67
13,97
14,54
12,99
8,00
8,04
10,78

2016
13,01
13,97
13,64
13,62
8,06
8,10
10,91

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

Таблица 4. Процентное соотношение динамики урожайности виноградных насаждений
Части света

1970, % от
общего

Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

2000, % от
общего

236,6
74,9
156,0
77,7
98,7
102,2
100,0

2016, % от
общего

135,4
119,1
171,5
97,1
84,4
86,3
100,0

119,2
128,0
125,0
124,9
73,9
74,2
100,0

Разница 2016 г. (±
2016 г. в соотношение
т/га) по отношению к
(%) с
1970 г.
2000 г.
1970 г.
2000 г.
-1,5
1,2
89,4
109,7
9,4
3,5
302,9
133,9
4,0
-1,4
142,1
90,8
8,8
5,1
284,8
160,3
2,0
0,7
132,7
109,2
1,8
0,5
128,8
107,2
4,8
2,2
177,3
124,6

Урожайность виноградных насаждений прямо зависит от технологии возделывания, и
от почвенно-климатических условий. На протяжение исследуемого периода средняя
урожайность было в пределах 6,15 (1970 г.) – 10,91 (2016 г.) т/га. В период с 2010 по 2016 гг.
средняя урожайность было в пределах 9,58 (2010 г.) – 10,91 (2016 г.) т/га. В 2016 г.
наименьшая средняя урожайность было получено в странах Европы и составило 8,06 т/га или
на 2,85 т/га меньше средне мировой урожайности, а наибольшая – 13,97 т/га, или на 5,87 т/га
больше средне мировой урожайности – в странах Африки.
Таблица 5. Динамика (1970-2016) валовой продукции винограда в мире, тыс. тонн*
Части света 1970

1975

1980

1985

Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

1990

757,67 727,80 865,30 889,64 824,26
2371,82 2143,86 2176,02 2436,78 2542,07
7223,54 9001,91 10387,77 9972,55 10197,25
6051,15 6178,81 7011,71 8029,21 8766,95
39520,74 40286,82 46015,83 37260,69 37345,99
34223,42 33648,34 37623,90 30478,31 30215,09
55941,66 58363,43 66493,55 58666,75 59746,69
Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

1995
768,83
2596,84
11388,52
12442,14
28110,96
25754,25
55381,78

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1311,38 2026,50 1684,35 1757,70 1656,62 1762,57 1557,36 1728,76 1772,91
3213,69 3942,54 4222,46 4017,11 4335,11 4576,91 4643,36 4915,04 4882,48
13124,70 14174,09 14317,30 14538,48 13975,38 15573,29 14763,48 14548,13 13659,44
14130,54 18046,67 20204,76 21446,97 24119,03 25691,95 26459,96 27446,16 28918,42
31692,29 28643,90 26430,64 27446,68 24511,89 28637,92 26209,93 27764,08 27797,15
29423,37 26603,18 24271,05 24976,58 22410,58 26157,55 23973,57 25445,81 25374,02
63552,69 66975,70 67125,51 69534,94 68867,02 76587,64 74079,10 76835,72 77438,93

Таблица 6. Процентное соотношение динамики валовой продукции винограда
Части света
Австралия
Африка
Америка
Азия
Европа
Евросоюз
Всего в мире

1970, % от
общего
1,4
4,2
12,9
10,8
70,6
61,2
100,0

2000, % от
общего
2,1
5,1
20,7
22,2
49,9
46,3
100,0

2016, % от
общего
2,3
6,3
17,6
37,3
35,9
32,8
100,0
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Разница 2016 г. (±
2016 г. в соотношение
тыс. тонн) по
(%) с
отношению к
1970 г.
2000 г.
1970 г.
2000 г.
1015,2
461,5
234,0
135,2
2510,7
1668,8
205,9
151,9
6435,9
534,7
189,1
104,1
22867,3
14787,9
477,9
204,7
-11723,6
-3895,1
70,3
87,7
-8849,4
-4049,3
74,1
86,2
21497,3
13886,2
138,4
121,8

Валовая продукции винограда прямо пропорционально данным таблиц 1-4 (площадь и
средняя урожайность), и исходя из представленных данных в таблицах 5-6, наблюдается
положительный неустойчивый тренд динамики.
Валовая продукции винограда существенно увеличилось на мировом уровне в 2016 г.
по сравнению с 1970 г. на 21497,3 тыс. т, или на 38,4%, и на 13886,2 тыс. т, или 21,8% по
сравнению с 2000 г. Наибольшее снижение валовой продукции винограда наблюдается в
странах Евросоюза на 11723,6 тыс. т, или на 29,7% по сравнении с 1970 г, и на 3895,1 тыс. т,
или 12,3% по сравнении с 2000 г.
Наибольшее увеличение валовой продукции винограда наблюдается в странах Азии на
22867,3 тыс. т, или на 477,9% по сравнении с 1970 г, и на 14787,9 тыс. т, или 204,7% по
сравнении с 2000 г
Таблица 7. Динамика (1995-2016) площади виноградных насаждений в странах
постсоветского пространства, тыс. га.*
Страны
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Армения
22,70
14,57
13,48
14,61
14,48
15,72
16,07
16,32
16,39
16,23
Азербайджан
94,70
13,88
7,17
11,17
12,00
12,44
13,13
13,49
13,51
13,94
Беларусь
0,00
0,00
0,00
3,00
3,60
3,50
3,50
3,50
3,78
4,22
Эстония
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Грузия
76,00
62,00
63,00
38,47
43,34
38,15
58,97
45,64
56,66
42,01
Казахстан
14,80
10,80
9,30
9,50
10,00
11,00
13,90
14,60
14,62
14,55
Кыргызстан
6,70
7,25
6,55
6,02
6,11
5,50
5,84
5,76
5,65
5,60
Литва
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молдова
177,52 141,49 140,21 132,81 128,35 129,35 127,68 133,67 128,83 129,13
Россия
79,00
61,40
54,50
42,10
44,16
43,11
46,13
66,73
62,68
65,27
Таджикистан
31,50
33,70
31,50
37,13
36,51
36,51
37,81
36,13
31,76
31,89
Туркменистан
21,00
12,00
15,00
17,53
18,34
18,59
18,82
19,05
19,28
19,51
Украина
137,70
99,40
80,60
67,60
69,10
67,90
67,10
44,20
41,80
42,70
Узбекистан
94,50
98,90
99,20 107,10 111,52 111,10 113,84 123,98 136,37 135,13
Всего в мире 7322,29 7257,52 7283,98 7010,21 6981,91 6971,40 7094,26 7026,16 7126,54 7096,74
Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

Таблица 8. Процентное соотношение площади виноградных насаждений в странах
постсоветского пространства
Страны
Армения
Азербайджан
Беларусь
Эстония
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Всего в мире

2000, % от общего
0,20
0,19
0,00
0,00
0,85
0,15
0,10
0,00
1,95
0,85
0,46
0,17
1,37
1,36
100,0

2016, % от общего
0,23
0,20
0,06
0,00
0,59
0,21
0,08
0,00
1,82
0,92
0,45
0,27
0,60
1,90
100,0

Разница 2016 г. (±
2016 г. в
га.) по отношению к соотношение (%) с
2000 г.
2000 г.
1,7
111,4
0,1
100,4
4,2
0,0
-20,0
67,8
3,8
134,7
-1,6
77,3
0,0
-12,4
91,3
3,9
106,3
-1,8
94,6
7,5
162,6
-56,7
43,0
36,2
136,6
-160,8
97,8

В станах бывшего советского пространства, наблюдается тот же самый отрицательный
тренд динамики площади виноградных насаждений.
Наибольшая площадь виноградных насаждений в 2016 г. было установлено в
Узбекистане и составило 135,13 тыс. га, или 1,90% от мировой площади виноградных
насаждений и в Молдове – 126,13 тыс. га, или 1,80% от мировой площади виноградных
насаждений.
В 2016 г. по сравнению с 2000 г площадь виноградных насаждений сократилась на
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160,8 тыс. га, или на 2,2%. Больше сократилась площадь виноградных насаждений на
Украине – на 56,7 тыс. га или на 57,0%. В Молдове снизилась площадь виноградных
насаждений на 12,4 тыс. га, или 8,7%.
Но, в то же время наблюдается увеличение площадей виноградных насаждений в
Узбекистане, на 36,2 тыс. га, или на 36,6%.
Таблица 9. Динамика (1995-2016) урожайности виноградных насаждений в странах
постсоветского пространства, т/га*
Страны
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Всего в мире

1995
6,82
3,26
0,00
5,56
4,62
2,94
4,93
3,80
3,06
7,76
3,32
6,57
7,56

2000
7,95
5,54
0,00
3,39
5,70
3,65
4,97
4,54
3,27
15,00
5,17
6,31
8,76

2005
12,20
11,10
0,00
3,97
5,62
1,74
3,70
5,91
2,88
20,00
5,49
6,47
9,19

2010
15,25
11,60
3,67
3,14
5,93
0,75
3,63
7,70
3,35
14,29
6,03
9,22
9,58

2011
15,86
11,42
4,03
3,68
5,71
1,10
4,63
9,34
4,24
14,99
7,55
9,78
9,96

2012
15,36
12,13
4,00
3,77
6,52
1,43
3,91
6,19
4,58
14,67
6,72
10,86
9,88

2013
14,99
11,31
4,29
3,78
4,90
1,39
4,80
9,52
4,64
14,69
8,58
11,61
10,80

2014
16,01
10,95
4,14
3,78
4,82
1,47
4,44
7,92
5,23
14,71
9,86
11,62
10,54

2015
18,87
11,62
4,11
3,79
4,34
1,01
4,65
7,58
6,42
14,73
9,24
11,58
10,78

2016
11,01
9,79
4,12
3,79
5,16
1,53
4,77
8,45
6,74
14,76
8,85
12,15
10,91

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

Таблица 10. Процентное соотношение урожайности виноградных насаждений в странах
постсоветского пространства
Страны
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Всего в мире

2000, % от общего
90,79
63,30
0,00
38,68
65,13
41,74
56,80
51,85
37,38
171,30
59,03
72,07
100,00

2016, % от общего
100,93
89,73
37,73
34,73
47,26
14,05
43,70
77,47
61,73
135,22
81,08
111,38
100

Разница 2016 г. (± т/га) 2016 г. в соотношение
(%) с 2000 г.
по отношению к 2000 г.
3,1
138,5
4,2
176,6
4,1
0,4
111,9
-0,5
90,4
-2,1
42,0
-0,2
95,9
3,9
186,2
3,5
205,8
-0,2
98,4
3,7
171,2
5,8
192,6
2,2
124,6

Из данных представленных в таблице 10, видно, что наименьшая урожайность
получена на виноградниках Кыргызстана, а наибольшая в Туркменистане. В 2016 г. средняя
урожайность составила 1,53 т/га или на 9,38 т/га меньше среднемировой урожайности, и
14,76 т/га или на 3,85 т/га больше среднемировой урожайности соответственно.
Средняя урожайность на виноградниках Молдовы составило 4,77 т/га или на 6,14 т/га
меньше среднемировой урожайности.
Таблица 11. Динамика (1995-2016) валовой продукции винограда в странах постсоветского
пространства, тыс. тонн*
Страны
Армения
Азербайджан
Беларусь
Эстония
Грузия
Казахстан

1995

2000

2005

154,90
308,70
0,00
0,00
422,40
68,32

115,84 164,35
76,94 79,66
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00 250,29
61,60 52,30

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

222,91
129,54
11,00
0,00
120,70
56,35

229,59
137,04
14,50
0,00
159,60
57,10

241,43
150,99
14,00
0,00
144,00
71,70

240,82
148,54
15,00
0,00
222,80
68,05

261,33
147,70
14,50
0,00
172,60
70,33

309,18
157,08
15,52
0,00
214,50
63,40

178,75
136,50
17,36
0,00
159,20
75,04
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Страны

1995

2000

Кыргызстан
19,70
26,49
Литва
0,00
0,00
Молдова
875,50 703,79
Россия
300,56 278,77
Таджикистан
96,40 110,30
Туркменистан 163,00 180,00
Украина
457,30 513,80
Узбекистан
620,90 624,20
Всего в мире 55381,78 63552,69

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11,39
0,00
518,53
321,82
90,60
300,00
442,60
641,61

4,51
6,70
7,85
8,11
8,47
5,73
8,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,62 594,84 505,92 612,70 593,88 598,66 615,74
324,29 412,38 266,88 439,10 528,55 475,20 551,73
124,30 154,70 167,10 175,34 188,84 203,81 214,78
250,40 274,98 272,70 276,51 280,31 284,12 287,92
407,90 521,90 456,00 575,43 435,63 386,27 377,78
987,30 1090,24 1206,05 1322,09 1441,20 1579,35 1642,35

66975,70 67125,51 69534,94 68867,02 76587,64 74079,10 76835,72 77438,93

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data

Таблица 12. Процентное соотношение динамики валовой продукции винограда
2000, % от общего
Армения
Азербайджан
Беларусь
Эстония
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Всего в мире

0,18
0,12
0,00
0,00
0,33
0,10
0,04
0,00
1,11
0,44
0,17
0,28
0,81
0,98
100,0

Разница 2016 г. (±
2016 г. в
тыс. тонн) по
2016, % от общего
соотношение (%) с
отношению к 2000
2000 г.
г.
0,23
62,9
154,3
0,18
59,6
177,4
0,02
17,4
0,00
0,0
0,21
-50,8
75,8
0,10
13,4
121,8
0,01
-17,9
32,4
0,00
0,0
0,80
-88,0
87,5
0,71
273,0
197,9
0,28
104,5
194,7
0,37
107,9
160,0
0,49
-136,0
73,5
2,12
1018,1
263,1
100,0
13886,2
121,8

В 2016 г. по данным таблицы 11, наибольший валовый сбор урожая был регистрирован
в Узбекистане – 1642,35 тыс. т, что составило 2,12 % от всемирного валового урожая
винограда.
В Молдове валовый урожай винограда был получен в 2016 г. в объёме 615,74 тыс. т,
что составило 0,80% от всемирного валового урожая винограда.
Таблица 13. Общий экспорт и импорт винограда (код 0806) в Республике Молдова
(1995-2017)
Года
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Экспорт
тыс. дол.
тыс. т
США
13702,9
3605,8
7560,9
1605,4
10796,8
2453,8
26737,6
12989,7
32987,6
17553,7
31180,3
14496,6
37497,5
17027,8
50397,0
20123,5
45408,6
16818,9
51439,0
20405,2

Импорт
тыс. дол.
тыс. т
США
17,807
13,257
51,981
57,846
709,344
464,878
2113,454
2715,366
6538,184
6158,816
3236,967
3405,888
4438,282
4685,156
3093,072
3522,642
2255,805
2458,338
2068,479
2025,880
216

Баланс
тыс. дол.
тыс. т
США
13685,1
3592,5
7508,9
1547,6
10087,5
1989,0
24624,1
10274,3
26449,4
11394,9
27943,4
11090,7
33059,2
12342,7
47304,0
16600,8
43152,8
14360,5
49370,5
18379,3

Года
2017

Экспорт
тыс. дол.
тыс. т
США
80238,7
38625,9

Импорт
тыс. дол.
тыс. т
США
913,416
1605,705

Баланс
тыс. дол.
тыс. т
США
79325,2
37020,1

Рис. 1. Общий экспорт и импорт винограда (код 0806) в Республике Молдова
Источник: https://comtrade.un.org/data

Согласно данным таблицы 13 и рисунка 1, в период с 1995 по 2017 гг. экспорт
винограда (0806) был в пределах от 7560,9 тыс. т (2000 г) до 80238,7 тыс. т (2017 г), а в
денежном выражении от 1605,4 тыс. дол. США (2000 г.) до 38625,9 тыс. дол. США (2017 г.).
Импорт винограда (0806) был в пределах от 17,8 тыс. т (1995 г) до 6538,2 тыс. т (2011
г), а в денежном выражении от 13,3 тыс. дол. США (1995 г.) до 6158,8 тыс. дол. США (2011
г.).
Баланс международной торговли винограда (0806) был в пределах от 7508,9 тыс. т
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(2000 г) до 79325,2 тыс. т (2017 г), а в денежном выражении от 1547,6 тыс. дол. США (2000
г.) до 37020,1 тыс. дол. США (2017 г.).
Во всех случаях согласно рисунку 1, наблюдается положительная линия тренда.

Рис. 2. Структура экспорта винограда (код 0806) из Республике Молдова (1995), тыс.
тонн.
Источник: https://comtrade.un.org/data

Рис. 3. Структура экспорта винограда (код 0806) из Республике Молдова (1995), тыс.
дол. США
Источник: https://comtrade.un.org/data
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Рис. 4. Структура экспорта винограда (код 0806) из Республике Молдова (2017), тыс.
тонн.
Источник: https://comtrade.un.org/data

Рис. 5. Структура экспорта винограда (код 0806) из Республике Молдова (2017), тыс.
дол. США
Источник: https://comtrade.un.org/data

Согласно данным МОТ структура экспорта (рис. 2) по странам в 1995 г. была в
пределах от 10,2 тыс. т (Словения) до 6830,4 тыс. т (Россия), что составило ок. 50%. На
втором месте по экспорту Белоруссия с 5552,9 тыс. т, или ок. 40%.
Структура экспорта в денежном выражении (рис. 3) по странам в 1995 г. была в
пределах от 1,8 тыс. дол. США (Словения) до 2075,8 тыс. дол. США (Россия), что составило
ок. 58%. На втором месте по экспорту Белоруссия с 1200,7 тыс. дол. США, или ок. 33%.
Структура экспорта (рис. 4) по странам в 2017 г. была в пределах от 13,3 тыс. т (Литва)
до 48210,4 тыс. т (Россия), что составило ок. 63%. На втором месте по экспорту Румыния с
16326,8 тыс. т, или ок. 21%.
Структура экспорта в денежном выражении (рис. 5) по странам в 2017 г. была в
пределах от 13,5 тыс. дол. США (Литва) до 16870 тыс. дол. США (Россия), что составило ок.
46%. На втором месте по экспорту Румыния с 12777,3 тыс. дол. США, или ок. 35%.
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Рис. 6. Структура импорта винограда (код 0806) в Республике Молдова (1995), тонн
Источник: https://comtrade.un.org/data

Рис. 7. Структура импорта винограда (код 0806) в Республике Молдова (1995), дол.
США
Источник: https://comtrade.un.org/data

Рис. 8 Структура импорта винограда (код 0806) в Республике Молдова (2017), тыс.
тонн.
Источник: https://comtrade.un.org/data
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Рис. 9. Структура импорта винограда (код 0806) в Республике Молдова (2017), тыс.
дол. США
Источник: https://comtrade.un.org/data

Согласно данным МОТ структура импорта (рис. 6) по странам в 1995 г. была в
пределах от 199 т до 10187 т (Узбекистан), что составило ок. 57%. На втором месте по
экспорту Узбекистан с 7125 т., или ок. 40%.
Структура импорта в денежном выражении (рис. 7) по странам в 1995 г. была в
пределах от 262,2 дол. США до 10777 дол. США (Узбекистан), что составило ок. 58%.
Рынок сбыта винограда на международном уровне в 2017 г. более разнообразен, а
структура импорта (рис. 8) по странам в 2017 г. была в пределах от 0,1 тыс. т (Германия) до
420,6 тыс. т (Иран), что составило ок. 46%.
Структура импорта в денежном выражении (рис. 9) по странам в 2017 г. была в
пределах от 0,1 тыс. дол. США до 741,8 тыс. дол. США (Иран), что составило ок. 46%.
На данном этапе виноградарство Молдовы развивается на базе Закона о винограде и
вине (2006 г.), Программе развития питомниководства, виноградарства и виноделия на
период 2002-2020 гг. (ПП 1313 / 2002 г.) и других законодательных актов, а политику
развития отрасли разрабатывает Министерство сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды, Национальным офисом винограда и вина, Ассоциацией
питомниководов, Ассоциацией производителей и экспортеров столового винограда и др.
Исходя из выше изложенной информацией можно сказать что виноградарство в
Молдове, в целом, развивается положительно, но при этом стоит внести вклад для внедрения
на рынок других стран мира, а также есть необходимость перейти на более
совершенствованный уровень технологии возделывания винограда как технических, так и
столовых сортов винограда
ЛИТЕРАТУРА
1. Sula, I., Nicolaescu, Gh., Bratco, D., Cebotari, V., Nicolaescu, Ana, Godoroja, Mariana,
Procopenco, Valeria, Mogâldea, Olga, Mihov, Dmitri (2015). Dezvoltarea viticulturii și
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УДК:634.8:631.11(575.1)
ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ВИНОГРАДСТВЕ
К. ШАВАЗОВ
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (ТИИИМСХ)

В данной статье особое внимание уделяется повышению роли выращивания винограда
и организации правильного использования земли, а также наиболее важной проблеме
эффективного использования земель при выращивании сельскохозяйственной продукции.
С первых лет независимости Республики Узбекистан были возможности для экспорта
нашей продукции на мировой рынок, проведены реформы в области дальнейшего развития
плодоводства, виноградарства и животноводства, а также определены тысячи гектаров земли
населению для индивидуального сельского хозяйства. На сегодняшний день со стороны
нашего правительства поставлены задачи не только повысить сельскохозяйственное
производство, её хранение, переработку, упаковку, транспортировку, но и повысить и её
экономическую эффективность. Виноград культивируется во всех областях Узбекистана.
Особенно широкое распространение получило в районах Ташкента, Ферганы, Самарканда, в
долинах Зарафшана и Кашкадарьи. Виноградарство постепенно принимало промышленных
характер.
Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции требует
значительных денег. Однако большинство инвесторов предпочитают вкладывать свои
средства в те области, где инвестиции выгодны. Аграрный сектор по сравнению с другими
секторами экономики характеризуется высоким риском для инвесторов. Нанесенный ущерб
составляет 1 или 2 раза в год. Другими словами, оборот ресурса составляет всего 1,2 раза.
Наличие естественных барьеров, таких как жаркая или холодная погода, дефицит воды и
другие, также являются факторами, влияющими на нерешительность инвесторов. Импорт
промышленности в сельское хозяйство, то есть развитие перерабатывающих отраслей, станет
важным фактором быстрого развития экономики. Это ярко проиллюстрировано на данном
примере.
Молдавский сорт

Крымский сорт

Китайский сорт

Итальянский сорт

Азербайджанский сорт

Грузинский сорт

Рисунок 1. Сорта винограда
Выращивание винограда в Паркентском районе Ташкентской области является
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ведущей отраслью сельскохозяйственного производства. В районе эффективно и
рационально используются земельные ресурсы. В частности, большая часть территории
специально ориентирована на виноградста.
В районе насчитывается 46972 тысяча гектара земли. Выращиваемый в районе
виноград и виноградная продукция поставляется на внутренний рынок и на экспорт.
Необходимо отметить, что правильная налаженная работа по переработке винограда, в
частности, производство вина высшего качества, приготовление изюма, значительно
повысит эффективность использования земли. Сорта винограда, посеянные в районе, тому
свидетельство.
«Среднеазиатский» виноград - это основная группа сортов винограда, который
выращивается в Паркентском районе. Урожайность с каждого гектара составляет 150-250
центнеров. Объём кислотности с 18-19 г/моль кислот составляет 6-7 г/моль. Из собранного
урожая производят белое вино, шампанское и коньяк. Сорт винограда “Каберне” отличается
высокой урожайностью. Созревание происходит в 1-2 декаде сентября, урожайность
составляет 200-300 центнеров с гектара, плотность - 27-29 г / моль, содержание кислоты 3,4-5,5 г / моль.
Если оптовая цена вышеупомянутых сортов составит 2000 сум за килограмм, и из них
при переработке можно будет получить шампанское (12000 сум) вино, коньяк (25000 сум), то
средняя цена товаров в оптовой торговле составит 16000 сумов. Необходимо принять во
внимание, что из 2 кг винограда можно будет получить 1 литр продукции, из них будет
потрачено 2000 сум на транспортные расходы, рабочую силу и другие расходы. В таблице 1
представлены сорта винограда, которые можно выращивать в Паркентском районе, а также
стоимость обрабатываемой продукции, которую можно получить при её переработке и
результаты прибыли (1 доллар США = 8000 УЗБ сум).
Таблица 1.Сорта винограда и эффективность их переработки
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средняя
Цена в
Урожайность Плотность
стоимость
Выручка от
Содержание оптовой
ц / га
%
обрабатываемой переработки
кислоты % торговле
продукции
(сум)
(кг/сум)
(сум)
Молдавские сорта
200-300
27-29
3,4-5,5
1500
16000
11000
Крымские сорта
140-150
28-30
5-6
2000
16000
10000
Китайские сорт
200
22-24
8
1200
16000
11600
Азербайджанские орта
250-350
20-22
4,2-5,6
1000
16000
12000
Итальянские сорта
200
25-26
6-7
1700
16000
10600
Грузинские сорта
160-250
28-29
5
2000
16000
10000
Группы сортов
винограда

Таким образом, появится возможность не только выращивать и продавать на рынке
вышеупомянутые высокоурожайные сорта с высоким содержанием кислотности, но и
получать высокие урожаи за счет их переобработки. Создаваемое многопрофильное
предприятие предусматривает не только организацию хранения, переработки, сушки и
упаковки винограда, но и производство высококачественных дисертных вин, а также
производство других виноградных продукции. Выпускаемая виноградная продукция сможет
не только обеспечить наш внутренний рынок, но и предоставит возможность экспортировать
её в зарубежные страны.
Действительно, создание перерабатывающего производства, а также многоотраслевого
производственного предприятия будут способствовать сокращению безработицы в районе. В
то же время на каждой дополнительной ферме и многоотраслевых фермерских хозяйствах
будут созданы около 10-12 рабочих мест, при этом большинство безработных будут
обеспечены подходящей работой.
Необходимо разместить предприятие в удобном и близком для населенного пункта
месте, в местах, доступных для инженерно-коммуникационных сетей, расположенных на
границе фермы, а также на оросительных и неорошаемых землях с низкой
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производительностью, в местах, которые не удобны для сельского хозяйства. Как известно,
среди сельскохозяйственных продуктов виноград считается быстропортящимся продуктом,
поэтому виноград хранится в местах, близких к виноградным плантациям, а также на
предприятиях, расположенных к ним. Это также снижает стоимость транспортировки
продукта до предполагаемого места назначения.
Изучив потенциал каждого района, мы пришли к выводу, что повысить экономическую
эффективность их земель можно с помощью организации рационального и эффективного
использования земельных ресурсов, а также организация многоотраслевых фермерских
хозяйств, являющихся экономически более производительными. Таким образом,
эффективное и рациональное использование земельных ресурсов является важным фактором
в использовании земельных участков.
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ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA POTENŢIALULUI ECOLOGIC ÎN PODGORIA DEALU
BUJORULUI- ROMANIA, ÎN PERIOADA 2008-2017
Viorica ENACHE, Alina DONICI, Gabriel TABARANU
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru

Abstract: Distribuţia vegetaţiei este în mod clar dependentă de condiţiile climatice, în special
de valorile temperaturii aerului şi de valorile cantităţilor de precipitaţii, precum şi de modul de
distribuţie a acestora în timp. În contextul climatic al podgoriei Dealu Bujorului, creşterea
temperaturii aerului, frecvenţa crescută a diferitelor fenomene de risc, îndeosebi seceta atmosferică
şi pedologică caractrizează un climat uscat semiarid spre arid îndeosebi în luna iulie. Indicii
ecometrici în perioada studiată prezintă o tendinţă de ciclicitate la 3-4 ani cu o uşoară creştere a
acestora de la anul 2008 la anul 2017.
Cuvinte cheie: viţă de vie, potenţial ecologic, indici de ariditate, indice de ploaie
INTRODUCERE
Principalii parametri climatici şi factori ecologici ai unui teritoriu cu rol determinant în
dezvoltarea unor asociaţii şi formaţiuni vegetale sunt precipitaţiile şi temperatura. Cunoaşterea
relaţiei dintre aceşti parametri conduc la posibilitatea caracterizării potenţialului ecologic al unei
zone. În lucrare sunt prezentaţi unii indici ecometrici climatici din podgoria Dealu Bujorului în
perioada 2008-2017: indicii de ariditate, indicele pluviotermic şi indicele de ploaie Lang.
Studiul întreprins face parte integrantă din proiectul 3PS „Cercetări în sprijinul dezvoltării
capacităţii de evaluare şi atenuare a impactului schimbărilor climatice şi a altor factori de
stres asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole”, derulat în perioada 20172018.
MATERIAL SI METODA
Evaluarea potenţialului ecologic al unui teritoriu se poate face prin metode numerice şi
grafice. În lucrare, evaluarea potenţialului ecologic al podgoriei Dealu Bujorului s-a făcut prin
metode numerice. Potenţialul ecologic şi îndeosebi favorabilitatea condiţiilor climatice pentru
dezvoltarea unor culturi este reflectată în valorile principalilor indici ecometrici climatici
(Pătroiescu, 1987) şi reprezintă agregate numerice care oferă informaţii privind caracteristicile unui
fenomen bioclimatic într-o anumită locaţie. S-au analizat următorii indicii ecometrici, pe baza
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datelor climatice înregistrate la SCDVV Bujoru în perioada 2008-2017: indicii de ariditate anuali şi
în luna iulie, indicele pluviotermic şi indicele de ploaie Lang. Indicii ecometrici s-au calculat pe
bază de formule matematice care corelează cel puţin două elemente climatice.
Formulele de calcul utilizate:
Indicele de ariditate de Martonne: IarDM = P/(T+10), unde
P=precipitaţii medii anuale
T=temperatura medie anuală
Indicele pluviotermic:Iptan= P/ΣT≥10ºC
Indicele de ploaie Lang : R=P/T
REZULTATE SI DISCUTII
Indicii ecometrici sunt instrumente foarte utile în aprecierea favorabilităţii unui areal pentru
un anumit tip de ecosistem. Ei constituie restrictivitatea climatică a unui teritoriu şi învelişul biotic
al acestuia.
Indicii de ariditate arată gradul de uscăciune a climatului pentru o anumită locaţie. Indicele de
ariditate Martonne s-a calculat la nivel anual, pentru perioada de vegetaţie şi pentru luna iulie
(fig.1). Pe baza datelor climatice înregistrate la SCDVV Bujoru în perioada 2008-2017, indicii de
ariditate calculaţi au clasificat teritoriul în categoria uscat semiarid, spre semiarid. Pentru luna iulie,
de cele mai multe ori teritoriul se încadrează la categoria arid, caracterizând din punct de vedere al
regimului hidric al solurilor condiţii secetoase. Se oservă o tendinţă de ciclicitate la 3-4 ani a acestui
indice, cu o uşoară creştere a acestuia de la anul 2008 la anul 2017. Domeniul de variaţie spaţială a
indicelui de ariditate este larg, de la 15,9/2008 la 33,8/2013, pe perioada de vegetaţie scade sub 10
cu excepţia anilor 2010 şi 2013. Fenomenul de aridizare manifestat în podgoria Dealu Bujorului nu
este cauzat numai de factorii climatici actuali ci şi ca urmare a efectelor schimbărilor climatice
globale şi a intervenţiei antropice de utilizare neraţională şi nechibzuită a terenurilor colinare.
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Figura 1. Variaţia indicelui de ariditate de Martonne (anual şi pe perioada de vegetaţie)
la SCDVV Bujoru în perioada 2008-2017
Indicele pluviotermic anual se exprimă prin raportul dintre precipitaţiile medii anuale şi suma
temperaturilor medii lunare care depăşesc 10ºC (temperaturile din perioada de vegetaţie). Pentru
podgoria Dealu Bujorului indicele pluviotermic anual are o tendinţă de creştere de la anul 2008 la
anul 2017 cu excepţia anilor 2010 şi 2013 când valorile acestui indicator sunt mult mai mari decât
în ceilalţi ani, pe fondul unor precipitaţii anuale şi pe perioada de vegetaţie mult mai mari decât
normala (fig.2).
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Figura 2. Variaţia indicelui pluviotermic anual la SCDVV Bujoru în perioada 2008-2017
Indicele de ploaie Lang se bazează pe raţionamentul conform căruia umiditatea unui teritoriu
variază direct proporţional cu pluviozitatea totală anuală şi invers proporţional cu temperatura
medie anuală.
Acest indice ţine cont de raportul dintre precipitaţii şi temperatura aerului, fiind o expresie a
intrărilor şi ieşirilor de apa dintr-un ecosistem, temperatura fiind unul dintre principalii factori ai
evapotranspiraţiei. Din punct de vedere al evoluţiei acestui indice în perioada 2008-2017, teritoriul
podgoriei Dealu Bujorului se încadrează într-un climat arid-semiarid (fig.3), cu o tendinţă de
creştere a acestui indice, excepţie făcând anii 2010 şi 2013 când precipitaţiile înregistrate au fost
excedentare.
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Figura 3.Variaţia indicelui de ploaie Lang pe perioada de vegetaţie
la SCDVV Bujoru în perioada 2008-2017
CONCLUZII
1. În perioada 2008-2017, pe baza indicilor de ariditate calculaţi teritoriul podgoriei Dealu
Bujorului se încadrează în categoria uscat semiarid, spre semiarid. Pentru luna iulie, de cele mai
multe ori teritoriul se încadrează la categoria arid, caracterizând din punct de vedere al regimului
hidric al solurilor condiţii secetoase.
2. Indicii ecometrici în perioada studiată prezintă o tendinţă de ciclicitate la 3-4 ani cu o
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uşoară creştere a acestora de la anul 2008 la anul 2017.
3. Frecvent, în perioada studiată s-a manifestat fenomenul de aridizare care, nu este cauzat
numai de factorii climatici actuali ci şi ca urmare a efectelor schimbărilor climatice globale şi a
intervenţiei antropice de utilizare neraţională şi nechibzuită a terenurilor colinare.
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Abstract. Agrochemical characterization is important for estimating the quality of production
in the region and taking fertilization measures. Three wine grape varieties were taken into study:
Fetească Regală 21 Bl and Muscat Ottonel 12 Bl (brown eumezobazic/eutricambisol soil) and
Sauvignon Blanc 9 Bl (colluvisol/alluvisol soil) from Crăciunelu de Jos Wine Centre, situated in the
Târnave Region. Soil samples were collected for each variety at three different depths (0-20 cm, 2040 cm and 40-60 cm) in two consecutive years (2017-2018) and analysed. It is noteworthy that in
colluvisol the humidity is relatively constant in depth, in direct relation to the texture of this soil on
the depths. At eutricambisol, humidity decreases with increasing depth, and due to the prolonged
drought in the spring of 2018. The brown eumezobazic/eutricambisol soil in the experimental lot
has a neutral pH, low humus and low total nitrogen, phosphorus and potassium. The
colluvisol/alluvisol soil in the experimental lot cultivated with the Sauvignon Blanc variety has a
neutral pH, average humus, total nitrogen, and potassium, and a low phosphorus content. The soils
in the vineyards located in the centre of Transylvania are poorly supplied with mobile phosphorus
(8-24 ppm) and nitrogen (9-29 ppm) and have an average potassium content (120-237 ppm). Since
the supply of macronutrients is low, the soils in the area require fertilization with organic matter and
chemical fertilizers.
Keywords: agrochemical characterization, soil, humidity, pH, humus, macronutrients.
INTRODUCTION
Geographically, the Transylvanian Plateau presents a hill-joint, with a general south-western
orientation, the land is cramped and includes all forms of relief. The vineyards are located on the
southern slopes of these heights starting at an altitude of 250-270 m and up to 400-450 m, the slope
of these lands ranging between 15-35% (Babeș, 2011).
The Research Station of Viticulture and Enology Blaj was founded in 1946, in the village of
Crăciunelul de Jos whilst the viticulture studies started here have represented the bases for the
development of viticulture in Transylvania. This viticultural area comprise the famous vineyards of
Târnave, Alba, Aiud and Sebeş-Apold and is geographically located between 45051' (Apold) 46053' (Batoş) N latitude and 23o35' (Alba Iulia) - 24o35' (Dumbrăveni) E longitude (Iliescu et al.,
2016). The climate of the vineyards in the Transylvanian Plateau (the North Carpathian ecosystem)
is characterized by lower values of the thermal balance and a relatively reduced duration of the
vegetation period (Iliescu et al., 2014).
Vines are easily adaptable and tend to produce satisfactory yields in most types of soil. They
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favour light to medium texture and well-drained soils, where the conditions are favourable for the
root system to grow and the stocks produce grapes and wine of high quality (Pop and Pop, 2015).
The minerals found in grapes and then in wine originate from the capacity of the vine to take
elements from soil (geographical region), and also from agricultural applications pesticides and
fertilizers (Bora et al., 2018).
The Târnave Plateau is made up of non-geological deposits with a weak south-eastern
stratigraphic inclination. These formations are represented by sandstones, sands and muddy clays
that follow with great uniformity. The dominant soil type is brown soil (eutricambisol). On steep
slopes we encounter regosols, and on terraces resulting from the displacement of large amounts of
soil the anthropic soil can be found (Lupean, 2015). On marlstones, in the places where the
groundwater is 3-5 m deep, the black soils of the meadow were formed with a clay-loamy texture
and a high humus content. At the base of the slopes we encounter the carbonate soils. Generally, on
the slopes, especially in the upper third and the tops, soils are in varying degrees of erosion - from
weak to excessively eroded. Soils in vineyards located in the centre of Transylvania are poorly
supplied with nitrogen (9-29 ppm) and mobile phosphorus (8-24 ppm) and have an average content
of mobile potassium (120-237 ppm) (Iliescu et al., 2010).
Table grape varieties produce higher quality yields in the medium texture and fertility, deeper
and moist soils of lowland and coastal areas (van Leeuwen, 2004). Very fertile, loamy, and rich in
organic matter soils produce an increased yet delayed and of lower quality yield, while in many
cases there is pronounced blossom dropping and reduced fruit setting, due to a competition with the
vegetation. Regarding their chemical characteristics, they favour neutral soils, with a pH of 6.5-7.5,
yet can still grow with no particular problems within a greater range (4.5 – 8.5) (Huggett, 2006).
Depending on the soil and climate conditions of the region, the type, age and annual load of
the vineyard, it is possible to determine the nutritional needs and compile tables from which
conclusions can be drawn and general directions for the yearly fertilization of the stocks can be
planned (Mackenzie, 2005; Rankine, 1971).
This paper is proposing to characterize the agrochemical composition of soil from Crăciunelu
de Jos Wine Centre cultivated with three clone created at R.S.V.E. Blaj (Fetească Regală 21 Bl,
Sauvignon Blanc 9 Bl and Muscat Ottonel 12 Bl) during spring of 2017 and 2018.
MATERIALS AND METHODS
Soils. The land comprises a large variety of soil types and subtypes (Figure 1), the
predominant soil type being brown soil (eumezobasic/eutricambisol 25%). On the hillocks and
steep slopes we encounter regosols (21%), and on the terraces resulting from the displacement of
large amounts of soil the anthropic soil occurs (25%). On these soils, due to the high content of
active calcium and the low assimilable iron values, the phenomenon of chlorosis occurs frequently
(Lupean, 2015).
Among the soils from Figure 1, colluvisol (6%) and eutricambisol (brown eumezobazic –
25%) were the soils present in the plot area and taken into study.
Wine grape varieties. Three wine grape clones were cultivated in the area taken into study
from Crăciunelu de Jos Wine Centre, situated in the Târnave Region: Fetească regală 21 Bl and
Muscat Ottonel 12 Bl (cultivated on brown eumezobazic/eutricambisol soil) and Sauvignon Blanc 9
Bl (cultivated on colluvisol/alluvisol soil). Those grape clones were created at R.S.V.E. Blaj and all
were grafted on SO4-4 rootstoock, also approved at the research station. Each grape clone was
cultivated on a 1 ha, Muscat Ottonel 12 Bl in 2006 and Fetească Regală 21 Bl and Sauvignon Blanc
9 Bl in 2013.
Procedures. Soil samples were collected for each variety at three different depths (0-20 cm,
20-40 cm and 40-60 cm) in two consecutive years (2017-2018), during spring time, and analysed.
Soil samples were collected using steel shovels and then were stored in individual black plastic
bags. Soil samples have been brought first to sand-size material (< 2 mm) using a jaw crusher then
mechanically split to obtain a representative samples and eventually pulverized to powder-size,
grain-size smaller than 100 µ (< 400 mesh), using a ball mill (Bora et al., 2017). The humidity (%),
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pH, humus content (%), total nitrogen (Nt %), mobile phosphorus (mg/kg) and mobile potassium
(mg/kg) were determined in the laboratory with standard methods (Pop and Moldovan, 2017).

Figure 1. Soil types from Târnave Region (Iliescu et al., 2010)
RESULTS AND DISCUSSIONS
Humidity. The first two grape clones, Fetească regală 21 Bl and Muscat Ottonel 12 Bl, were
grown on brown eumezobazic/eutricambisol, with a clayey texture. The Sauvignon Blanc 9 Bl was
cultivated on a colluvisol/alluvisol with a smooth, sandy texture. The evolution of soil humidity is
presented in Table 1. It can be noted that colluvisol is relatively constant in depth, in direct relation
with the texture of this soil, in terms of humidity. In the case of eutricambisol, humidity decreases
with depth, also due to the prolonged drought from the spring of 2018.
The interpretation of results is based on soil texture and field capacity. For the Târnave area,
the minimum threshold (calculated from the multiannual average of experiences in the Blaj
vineyard centre) is: sandy soil (colluvisol), minimum humidity threshold = 17.5% and field capacity
= 20-21%; ground clay (eutricambisol): minimum humidity threshold = 19.5% and field capacity =
23-24%. In conclusion, a low water reserve was observed in the plot area.
Granulometric composition. The granulometric composition of the vineyards in the Târnave
region is presented in Table 2. In the brown-mesobasic soil (eutricambisol), the percentage of
coarse sand drops with depth, fine sand decreases slightly, and the percentages of dust and clay are
increasing. In colluvisol, however, coarse sand increases with depth, fine sand decreases, and dust
and clay oscillate.
Table 1. Soil humidity in experimental plot (Crăciunelu de Jos, Alba County)
Soil type

Depth (cm)
0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

Eutricambisol

Colluvisol

Humidity %
03.05.2018
18,12
17,66
17,04
18,17
18,01
18,10

The physical and hydrophysical properties of soils in the Târnave vineyard are presented
in Table 3 and it can be seen that between the two soil types there is no significant difference to any
of the properties.
Chemical and agrochemical characterization. The soils of Târnave vineyard were
chemically and agrochemically characterized by the main parameters of fertility: humus, total
nitrogen, mobile phosphorus and mobile potassium.
In Table 4 the chemical and agrochemical characterization of soils used for cultivation of
Fetească regală 21 Bl and Muscat Ottonel 12 Bl is presented, in two different years. The
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eutricambisol has a neutral pH, low humus content, and low total nitrogen, phosphorus and
potassium compared to the specific needs of vines (Pop, 2010).
Table 2. Granulometric composition of soil in experimental plot
(Crăciunelu de Jos, Alba County) (%)
Soil type

Depth (cm)

Coarse sand

Fine sand

Dust

0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

11.7
10.5
1.9
11.3
11.7
15.3

64.3
62.9
61.8
49.6
54.8
48.0

11.4
12.2
17.6
16.4
13.8
15.5

Eutricambisol

Colluvisol

Clay<0,002
mm
13.8
13.3
18.7
22.7
19.7
21.2

Textural
class
SM
SM
SF
LL
SM
LL

LL=medium clay; SF=sandy fine clay; SM=medium sandy clay; TT=medium loamy clay; AL=clay.
Table 3. Physical and hydrophysical properties of soil (average values for 0-60 cm)
Bulk density g/cm3
1.3
1.2

Soil type
Eutricambisol
Colluvisol

Field capacity %
29.0
28.0

Wilting coefficient %
20.1
21.0

K2 O
min.

K2 O
Max.

P2 O 5
min.

0.200

K2 O
mobile

1.71

0.110

Mobile K (mg/kg)

P2 O 5
max.

0.092
0.095
0.086
0.095
0.095
0.088

1.65

53
58
47
55
61
49

N
min.

Nt

Humus %

7.6
7.4
7.4
7.5
7.5
7.4

Mobile P
(mg/kg)
P2 O 5
mobile

Eutricambisol 03.05.2018

0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

Total N
(%)
N
max.

Eutricambisol 18.04.2017

pH

Soil type

Depth
-cm-

As it can be seen in Table 4, the values for total nitrogen, mobile phosphorus and mobile
potassium decrease with increasing sampling depth; all the values obtained are below the optimal
minimum. Comparing the data from 2017 and 2018, it can be noticed that there are no significant
differences, the values remaining approximately constant.
The chemical and agrochemical characterization of soils cultivated with Sauvignon Blanc 9
Bl is presented in Table 5.
Table 4. Chemical and agrochemical characterization of soil
cultivated with Fetească Regală 21 Bl and Muscat Ottonel 12 Bl

88

186
192
165
189
195
171

250

335

64

K2 O
max.

64

K2 O
min.

0.200

P2 O 5
min.

N min.
0.110

62
56
58
68
62
61

K2 O
mobile

1.85

0.111
0.115
0.105
0.116
0.119
0.105

Mobile K (mg/kg)
P2 O 5
max.

1.80

Nt

Humus %

7.5
7.4
7.4
7.4
7.6
7.4

Mobile P
(mg/kg)
P2 O 5
mobile

Colluvisol 03.05.2018

0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

Total N
(%)
N
max.

Colluvisol 18.04.2017

pH

Tipul de sol

Depth
-cm-

Table 5. Chemical and agrochemical characterization of the soil
cultivated with Sauvignon Blanc 9 Bl

88

238
249
216
248
259
236

250

335

The colluvisol cultivated with the Sauvignon Blanc 9 Bl has a neutral pH, average humus,
total nitrogen and potassium, and a low phosphorus content. In Table 5, down to 40 cm, the
nitrogen is in minimal amounts and after this depth it drops below the optimum minimum, and for
the phosphorus all the values obtained are below the optimum limit. The content of soil in
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potassium reaches the optimum limit at a depth of 30 cm, but all other values are below the limit
indicating a good supply in this macroelement.
Overall, the supply of nutrients is low, meaning the soils in the experimental groups require
fertilization with organic matter (green plants) and chemical or organic fertilizers. The organic
fertilizer doses (half-fertilized manure) are set according to the amount of soil clay and the nitrogen
index (usually 80-120 to/ha on sandy soils).
CONCLUSIONS
After performing all the analyses, it can be concluded that the soils in the vineyards located in
the centre of Transylvania are poorly supplied with mobile phosphorus (8-24 ppm) and nitrogen (929 ppm) and have an average potassium content (120-237 ppm). Since the supply of macronutrients
is relatively low compared to the requirements of vines, the soils in the area require fertilization
with organic matter and chemical fertilizers for assuring a good production and wine quality.
Recent research has pursued the optimization of the fertilization system in vineyards, with
particular emphasis on setting optimal economic doses under the conditions of combined root
cropping and foliar fertilization (Huggett, 2006). In the future, physiology and biochemistry
research will address issues that lead to solutions for the improvement of current culture
technologies in new varieties approved at R.S.V.E. Blaj.
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VOLATILE COMPOUNDS IDENTIFIED FROM OAK CHIPS
AT DIFFERENT LEVEL OF TOASTING
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Abstract. In the present study, the volatile composition of wood chips from oak (Quercus
robur L.) was studied by GC/MS. In order to evaluate the effect of the toasting process on volatile
compounds contents we have extended our study to wood chips from oak subjected to different
toasting levels, such as light medium toast, equilibrium and intense toast. To achieve this goal, a
preliminary step comprising the extraction of the volatile compounds by liquid-liquid extraction
(LLE) has been performed followed by the identiﬁcation of those compounds by GC/MS. Within
this study, we were able to identify 18 compounds, arising from lipids, polysaccharides, lignin and
polyphenols degradation. The results showed differences among the volatile composition inﬂuenced
by toasting degree.
Keywords: GS/MS, oak chips, volatile compounds, toast, Querques robur
INTRODUCTION
The quality of an alchoholic beverage (wine or distillates) is powerfully correlated to the
primary flavour given by the natural aroma of the grapes or the fruits, which is influenced by the
origin of the grapes or fruit (geographical), method of cultivation, harvest period, method of wine
making or distillation, storage or aging (Bora et al., 2018; Coldea et al., 2017).
The addition of small wood chips – namely oak chips - in wine or in spirits, kept in stainless
steel tanks or used barrels is considered an inexpensive techniques that have been developed to
simplify and reduce the cost of the aging process (Gomez Garcia-Carpintero et al., 2011). For
several years, this techniques is widely use in USA, Australia and South America (some countries),
but in Europe the use of oak wood pieces in winemaking was not approved until 2006 (Council
Regulation EC No. 2165/2005) (Kyraleou et al., 2016). The weight/surface area ratio permits some
differentiation between oak chips based on the particle size (Gomez Garcia-Carpintero et al., 2012).
There is an increasing interest on volatile compounds on other woods species than oak, such
as chestnut (Castanea sativa), acacia (Robinia pseudoaccacia) and cherry (Prunus avium) and this
is linked to the possible use of wood fragments instead of barrels (Martins et al., 2012).
The oak species more used in cooperage and chips are Quercus alba (American oak), Quercus
patraea Liebl. (sessili oak), Quercus robur L. (pedunculate oak) and Quercus pyrenaica (Spanish
oak).
The ﬁnal volatile composition of chips woods are influenced first by botanical species and
second by technological treatments during cooperage. Seasoning and toasting of wood plays an
important role in volatile compounds content by chips used in ageing wines (Alañón et al., 2012).
The chemical compounds released from oak untoasted and toasted woods into alcoholic extracts,
revealed that heating is the most important variable that can inﬂuence wood characteristics and their
impact on wine or spirits (Rodríguez-Bencomo et al., 2009).
During toasting process, chemical bonds are disrupted within cellulose, hemicellulose, lignin,
polysaccharides, polyphenols and lipids, resulting in degradation or compositional changes by
different levels of heat, which induce a notable modiﬁcation of wood chemical composition
(Cabrita et al., 2011).
Toasting of wood cause the pirolisis and thermolysis of large polymers (lignin or cellulose)
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present in wood and form compounds as aldehydes, phenols, furfural derivatives, lactones, and
other compounds (Nonier et al., 2006).
Compared with barrel ageing, the fruity attributes of grape varieties used are better expressed
in the wines aged with oak chips. Use of oak chips provides aromas of oak, vanilla, spices and
toasty, increasing and improving the sensory properties of aged wines (Schumacher et al., 2013).
The use of oak wood fragments (chips) is a rapid and economical method of ageing treatment
for wines and other distillates (Balcerek et al., 2017).
In this paper, the volatile compounds from wood were studied by GC/MS in oak (Quercus
robur L.) chips, subjected to different toasting levels, in order to compare light medium, Aroneo
equilibrium and Aroneo intense toasted woods. To achieve that goal we have used a method based
on Liquid-Liquid Extraction (LLE) for the extraction of volatile compounds from wood samples.
The LLE is a technique used for extraction of non-polar and medium polar solutes from solid and
semi-solid samples.
MATERIAL AND METHOD
Samples
The oak chips used in this work were kindly supplied by Sodinal, Romania and are listed in
Table 1. Toasting was applied after sizing of the oak chips.
Wood samples from oak were provided as chips, light-medium toast, Equilibre toast and
heavy toast. Before processing, the wood is naturally seasoned in the open air for a minimum of 18
months. Toasting characteristics are protected by industry secret. Botanical specie was oak
(Quercus robur) from Romania.
Chips size
All samples were cut in chips with different sizes and shapes. The average size for all chips
were 1 cm x 1 cm x 1-2 mm.
Before processing, the wood is naturally seasoned in the open air to”sap clear” for a minimum
of 18 months. This helps to concentrate the flavour compounds of the oak and raise them to the
surface where they can be more readily infused into the wine. These compounds will soften the
wine over-all character by adding textures ranging from coconut to vanilla to spicy. Chips help to
stabilize the colour of the wine and clarity by slowly infusing tannins into the wine which will help
to drop out unstable haze causing proteins.
Chips can be added to a wine after the fermentation has ended and the wine has had time to
get cleared. Before using, the chips have to be boiled in water for 15 minutes. They can be added
directly to the wine, after they have been strained off the water. The wine may be age with the oak
chips for 1 to 9 months. The dosage is about to 1-8 g/l, depending of the wine type, toast level and
the final product.

Figure 1. Chips size, aspect and colour, depending on toast level
1- light-medium toast; 2- Equilibre toast; 3- Heavy toast
Sample preparation
The chips were crushed until the sawdust stage. To 5 g of oak sawdust was added 20 mL of
dichloromethane and placed in Erlenmeyer flask equipped with ground stopper. The extraction was
carried out under continuous stirring in an ice bath for 30 minute. After separation, the organic layer
was evaporated under nitrogen stream to approximately 200 µL volume of the extract. From this
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solution 1 µL was injected to the GC-MS system (Manolache et al., 2018). All extractions were
carried out in triplicate.
GC-MS analysis
Analysis of aroma compounds from oak sawdust was carried out using a Shimadzu QP 2010
PLUS Mass Spectrometer coupled with Gas Chromatograph (Shimadzu) equipped with a Carbowax
type column from Agilent, with a dimension 30 m x 0.32 mm ID and 0.50 µm film thicknesses. The
carrier gas was He (6.0) with a flow rate 1.7 mL/min. The working parameters were: injector
temperature 250 °C, the ion source temperature 220 °C, and the interface temperature 250 °C. The
column temperature program was conducted as follows: 40 °C was the initial temperature for 5
min, increasing at a rate of 4 °C/min to 220 °C, and holding 220 °C for 15. The electron impact (EI)
was set at 70 eV. A mass range of 35–500 m/z was recorded at one scan per second (Manolache et
al., 2018).
RESULTS AND DISCUSSION
Identiﬁcation of volatile compounds
The GC/MS analysis of oak chips extracts showed the presence in these woods of several
molecules already described in literature.
Table 1 gives the compounds that were identiﬁed in samples under study, together with the
retention index for columns and the aromatic notes usually associated with these compounds.
Table 1. Peak areas (%) and retention time of volatile compounds in the oak chips (Querqus robur),
on different level of toasting
No.

Common
name

1

furfural

2

5methylfurfural

3

5-hydroxymethylfurfural

IUPAC name

2-furancarb
oxaldehyde
5-methyl-2furancarb
oxaldehide
5-hydroxy
methyl -2furancarb
oxaldehide

Toasting level - Peak area A%
Light
RT
Equilibre
Heavy
medium
toast
toast
toast
From polysaccharides
Furanic aldehydes

Aromatic series

22.9

9.71

69.50

75.44

Bread, sweet almonda,
caramelb

26.3

2.58

3.61

5.23

Almonds, caramela,
spicy, toastb

50.7

9.16

16.74

odorlessc

11.42

Alchools
4
5

Tetrahydro-2furan methanol
Furfuryl
alcohol

tetrahydro-2furanylmethanol

34.8

2.25

-

-

-

2-furanmethanol

37.7

1.14

-

-

Yeast, sugar, toastd

Acids
6

Levulic acid

4-oxo pentanoic
acid

45.8

-

-

0.42

Sweet, caramel,
acidic, acetoin,
butteryf

7

2 furancarboxilic acid

2-furoic acid

48.4

-

1.09

0.86

odourlessf

butteryf

From lignin and polyphenols
Volatile phenols
8

2 (5H)
furanone

9

guaiacol

10

Syringol

11

Isovaniline

2H-furan-5-one
2methoxyphenol
2,6dimethoxyphenol
3-hydroxy-4-

31.6

1.13

2.57

0.68

37.5

3.37

-

0.14

44.3

3.49

-

-

6.39

1.51

Phenolic aldehyde
52.9
13.18
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Smoky, sweet,
medicinea
Sweet, phenol, smoky,
medicinal, balsamicf
vanillaa

No.

12

13

Common
name

syringaldehide

Benzyl
alcohols

IUPAC name
methoxy
benzaldehyde
4-hydroxy-3,5
dimethoxybenzaldehyde
Hydroxyl
methylbenzene

RT

54.2

Toasting level - Peak area A%
Light
Equilibre
Heavy
medium
toast
toast
toast

14.43
Alcohols
2.75

35.0

-

-

3.29

-

Aromatic series

vanillaa

Sweet, florale

From lipids
Lactones
14

15

16

cis-3(R)methyl-4(R)octanolide
cis-3(S)methyl-4(S)octanolide
2-hydroxybutyrolactone

(4R,5R)-5-Butyl4methyldihydro2(3H)-furanone
(4R,5R)-5-Butyl4methyldihydro2(3H)-furanone
butyrolactone

35.2

-

0.57

0.20

Powerful, fresh, fatty,
melon, green, earthyf

37.01

0.67

1.56

-

Tonka, coumarin,
coconut, toasted,
nutty, celery, burntf

42.1

-

1.96

1.16

Creamy, oily, fatty,
caramelf

Others compunds
17
18

1-H-2-pyrole2-carbox
aldehyde
tetradecane

1-H-Pyrrole-2carbaldehyde

38.3

1.48

-

-

tetradecane

26.9

27.08

1.96

1.08

Musty, beefy, coffeef
Mild, waxyf

a- Rodríguez-Bencomo et al., 2009; b- Mosedale and Puech, 1998; c- Togores, 2004;
d- The Pherobase, 2011; e- Sáenz-Navajas et al., 2010; f- The Good Scents Company, 2018.
Using GC/MS technique we were able to identiﬁed 18 compounds. Arising from
polysaccharides we identified 7 compounds, especially furanic aldehydes (furfural, 5methylfurfural, 5-hydroxymethylfurfural). Furanic compounds are produced by the Maillard
reaction, mainly furfural, 5-hydroxymethylfurfural and furfuryl alcohol, during the heating or
toasting process (Okaru and Lachenmeier, 2017).
Total ion chromatograms of oak (Querqus robur) chips samples in different toast level are
presented in Figure 1, Figure 2 and Figure 3.

Figure 1. GC/MS chromatogram of the volatile compounds in oak chips light medium toast.
Peak numbers refer to the compounds listed in Table 1.

235

Figure 2. GC/MS chromatogram of the volatile compounds in oak chips Equilibre toast
Peak numbers refer to the compounds listed in Table 1.

Figure 3. GC/MS chromatogram of the volatile compounds in oak chips - heavy toast.
Peak numbers refer to the compounds listed in Table 1.
Martins et al. (2012) found that the untoasted woods present small amounts of furfural, 5methylfurfural and 5-hydroxymethylfurfural. Table 1 shows that percentage area of those volatile
compounds in woods increase with toasting, our results being comparable with those obtained by
Nonier et al. (2006) and de Simón et al. (2010). Furfural is the most abundant compound due to the
fact that hemicelluloses are highly instable at heat (Chatonnet, 1999).
According to Rodríguez-Bencomo et al., 2009 there is a strong relation between furanic
aldehydes content and the aromatic descriptors caramel, vanilla and nuts.
From lignin and polyphenols degradation, we have identiﬁed 6 compounds belonging volatile
phenols, phenolic aldehydes and alcohols which contribute to vanilla, spicy and smoky notes
(Rodríguez-Bencomo et al., 2009). As it can be seen in Table 1, the increase of toast level
determined a decrease of those volatile compounds. According to Chatonnet (1995), phenolic
aldehydes are thermodegradable into phenolic acids or volatile phenols. Some authors claim that
phenolic aldehydes reach higher levels at medium toast, decreasing afterwards with toast intensity
(Chatonnet, 1989), but others states that those compounds continue to increase with increasing
toasting level (Artajona, 1991). It may be said that the toasting effect has not yet been fully
explained.
Lipids degradation during wood toasting originated especially lactones, but also acids and
aldehydes according to Cabrita et al. (2011). At the beginning of toasting, lactones increase their
amount, but during lengthy toasting process, they can be destroyed, as it can be seen in Table 1. Our
statements are comparable with those of Martinez et al. (1996).
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CONCLUSIONS
The use of oak chips alternatively to oak barrel ageing is mandatory to know volatile fraction.
The knowledge of the inﬂuence of the toasting level on their characteristics is very useful for
winemakers to choose the proper oak chips to be used in winemaking or wine ageing. The results
show that the modiﬁcations induced by toasting are very different for volatile compounds. Furanic
aldehydes (furfural, 5-methylfurfural) peak area increased in sample submitted to an intense
toasting treatment, but volatile phenols, phenolic aldehydes and lactones decrease their peak area in
samples submitted to medium toast. These results are important in knowing the relative
composition of oak chips at different level of toasting and in imparting different ﬂavours to wines
aged with them.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И УВОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОТИПОВ
СОРТА ВИНОГРАДА САПЕРАВИ
Наталия СТУДЕННИКОВА,
Зинаида КОТОЛОВЕЦЬ,
Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Россия, г. Ялта

Presents results of work on clonal selection of grapes of technical directions for use of
Saperavi in the industrial plantings of FGUP PAO Massandra branch "Alushta". As a result of the
research, four variants of bushes, differing in size and mass of the bunch, were identified.
Recommended the selection of clones of biotype III, which has the following characteristics: a
bunch of branching, more compact, broad conical, large, berries large and oval (length to width
ratio of 1.2). The width of the bunch varies from 20-22 cm, length-from 19 to 21 cm, the mass of
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the bunch - from 500 to 600 g. the share of this biotype accounts for 10% of bushes from the
number of plants of the main variety per 1 ha. in plants belonging to this biotype, the harvest from
the Bush by 2.45 kg more than in the control and by 3.66 and 2.8 kg exceeds this figure in biotypes
I and II, respectively.
Key words: variety, clonal selection, biotype, mechanical composition of grapes and berries.
В мировой практике клоновая селекция охватывает более 300 сортов винограда. В
настоящее время проводятся исследования, направленные на выделение, изучение и
внедрение в производство клонов традиционных сортов винограда [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Весомый
вклад в улучшение сорта винограда технического направления использования Саперави
методом клоновой селекции внесли В.Р. Лоладзе [7], П.В. Коробец [8], а также
селекционеры- виноградари ГНУ Северо-Кавказского зонального НИИСиР [9].
В условиях Южного берега Крыма исследования по выделению биотипов винограда
сорта Саперави проводятся впервые. Биотип – группа фенотипически сходных организмов,
обладающих близкородственным генотипом и произрастающих в определенном микроареале
[10].
Саперави – технический сорт винограда среднего периода созревания. Цветок
обоеполый. Грозди средние или крупные, конические, ветвистые, рыхлые. Ягоды средние или
крупные, овальные, темно-синие с сизым оттенком от воскового налета. Кожица тонкая.
Мякоть сочная [11]. В Крыму культивируется в степном, западном предгорно-приморском и
южнобережном районах на пощади более 480 га. На Южном берегу Крыма насаждения
Саперави составляют более 190 га.
Целью исследований являлось выявление и оценка хозяйственно-ценных показателей
у биотипов в популяции винограда сорта Саперави. Работа выполнялась согласно
«Методическим рекомендациям по массовой и клоновой селекции винограда» [12], а также
методическим указаниям «Оценка продуктивности сортов винограда и виноградников [13].
В 2016 году проведена апробация сорта винограда Саперави на производственном
участке ФГУП ПАО «Массандра» филиал «Алушта». В результате проведения исследований
были выделены четыре варианта кустов, различающиеся по величине и массе грозди.
Характеристика указанных биотипов приводится в таблице 1.
Таблица 1. Морфологические и биолого-хозяйственные признаки биотипов винограда сорта
Саперави (по 10 кустам), 2016-2017 гг.
Биотипы
Показатели
I
Длина грозди, см
Ширина грозди, см
Средняя масса грозди,
Урожай с куста, кг

15±0,38
8,3±0,08
205±3,34
5,54±0,15

V, %
8
3
6
9

II
12,5±0,17
17,5±0,23
290±1,5
6,4±0,1

V, %
5
4
2
5

III
20,2±0,3
21,6±0,23
565±8,61
9,2±0,05

V, %

контроль IV

V, %

5
4
5
2

18,3±0,14
15,8±0,09
415±11,68
6,75±0,07

3
2
9
4

Примечание: V, % - коэффициент вариации.
Биотип I (рисунок 1) гроздь ветвистая, рыхлая, коническая, средней величины, ягода
мелкая и округлая (отношение длины к ширине 1,1) [14]. Ширина грозди варьирует от 8 –
9 см, длина - от 13 до 15 см, масса грозди – от 180 до 220 г. На долю данного биотипа
приходится 20 % кустов от количества растений основного сорта на 1 га.
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Рисунок 1. Гроздь винограда сорта Саперави, биотип I
Биотип II (рисунок 2) гроздь ветвистая, рыхлая, коническая, выше средней
величины, ягода средняя и продолговатая (отношение длины к ширине 1,4). Длина грозди
варьирует от 11 – 12,5 см, ширина - от 16 до 18 см, масса грозди – от 270 до 320 г. На
долю данного биотипа приходится 14 % кустов от количества растений основного сорта
на 1 га.

Рисунок 2. Гроздь винограда сорта Саперави, биотип II
Биотип III (рисунок 3) гроздь ветвистая, но более плотная, широко коническая,
большая, ягода крупная и овальная (отношение длины к ширине 1,2). Ширина грозди
варьирует от 20 – 22 см, длина - от 19 до 21 см., масса грозди – от 500 до 600 г. На долю
данного биотипа приходится 10 % кустов от количества растений основного сорта на 1 га.
У растений, относящихся к биотипу III, урожай с куста на 2,45 кг больше чем в контроле
и на 3,66 и 2,8 кг превышает этот показатель у биотипов I и II, соответственно.
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Рисунок 3. Гроздь винограда сорта Саперави, биотип III
Типичная гроздь (контроль, IV) гроздь ветвистая, рыхлая, коническая, выше средней
величины (ширина - 15 - 16 см, длина – 17 – 19 см), средняя масса грозди 330 – 450 г,
ягода средняя и овальная (отношение длины к ширине 1,2).

Рисунок 4. Гроздь винограда сорта Саперави, контроль, IV
В таблице 2 представлен механический состав грозди и ягоды биотипов.
Механический состав винограда выражается весовым и числовым соотношением
отдельных элементов грозди и ягоды – гребней, кожицы, семян и мякоти [15]. Отражая
структуру сорта, он позволяет учесть максимально возможный выход сусла из единицы веса
гроздей. У представителей биотипа III масса 100 ягод в среднем составляет 160 г, находясь
на уровне контроля (156 г) и превышая этот показатель на 80 – 150 г соответственно у
биотипов I и II. Самое высокое содержание мякоти и сока в ягодах отмечено у растений III
биотипа – 75,3 %, превышая это значение на 3,49 % в контроле, и на 7,3 – 20,7 %
соответственно у биотипов II и I.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что:
- урожайность промышленных насаждений технического сорта винограда Саперави
наряду с другими факторами определяется соотношением биотипов в них;
- экономически оправдан отбор клонов биотипа III, который по показателям
продуктивности превышает биотипы I и II на 3,66 и 2,8 кг соответственно и не уступает по
качеству ягод базовому сорту.
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Масса грозди, г
Масса гребня, г
Кол-во ягод в
грозди, шт.
Количество семян
в грозди, шт.
Масса 100 ягод, г
Масса кожицы 100
ягод
Масса семян 100
ягод
Масса мякоти 100
ягод
Масса 100 семян,
г.
Процент
(к
грозди),
%
гребней
ягод
семян
кожицы
Мякоти и сока

Показатель

94,28
12,58
27,68
54,02

94,32
12,15
29,09
53,08

50

50

5,72

10

10

5,68

80
20

78
18

6

415

424

5

210
12,0
274

2

185
10,5
282

1

94,09
9,9
27,46
56,76

5,91

5

52

10

83
21

409

220
13,5
270

3

I ( 180 – 220 г)

94,23
11,54
28,07
54,62

5,77

5,3

50

10

80
20

416

205
12,0
275

среднее

97,03
8,02
22,9
66,11

2,97

5

71

10

101
20

420

270
8,0
300

1

96,84
7,37
21,23
68,24

3,16

5

75

10

105
20

407

285
9,0
293

2

95,87
6,42
19,67
69,78

4,13

5

79

10

110
21

398

315
13,0
283

3

II ( 270 – 320 г)

96,58
7,27
21,27
68,04

3,42

5

75

10

105
20

405

290
10,0
292

среднее

97,4
6,12
13,46
77,82

2,6

6

115,5

10,5

148
22

497

500
13,0
298

1

97,5
6,06
15,45
75,99

2,5

6

124

12

162
26

571

580
14,5
336

2

97,33
7,20
17,97
72,13

2,67

7

128

12

170
30

603

600
16,0
350

3

III (500 – 600 г)

97,41
6,47
15,63
75,31

2,59

6,3

122,5

11,5

160
26

557

560
14,5
328

среднее

Таблица 2. Механический состав биотипов сорта винограда Саперави, 2016-2017 гг.

96,5
6,35
18,33
71,82

3,5

5

118

10

153
25

490

400
14,0
283

1

96,42
5,9
17,59
72,93

3,58

5

119

10

155
26

478

420
15,0
274

2

96,36
6,68
18,96
70,72

3,64

6

120

10

160
30

472

440
16,0
268

3

96,42
6,41
18,29
71,82

3,58

5,3

119

10

156
27

480

420
15,0
275

среднее

Контроль (330 – 450 г)
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МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ВИНОГРАДА СЛОЖНОЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Валерий ЗЛЕНКО, Ирина ВАСЫЛЫК,
Владимир ВОЛЫНКИН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»

Summary. Selective breeding of frost-resistant grape varieties is a compelling and challenging
task. One of the critical stages in this work is the selection of initial varieties that will become donors
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of valuable traits. The most complete and reliable data on frost resistance of grape varieties can be
obtained only as a result of field and laboratory tests. The purpose of the study was to determine frost
resistance level of new table and wine grape varieties and hybrids using laboratory freezing method,
and select the most promising varieties and hybrids for inclusion into the selection process. The study
analyzed 16 varieties and 28 grape hybrids. According to the data obtained in the course of the study,
the highest frost-resistance among the seedless varieties was demonstrated by Kishmish Aksaysky
grapes. More than 40% of the cuttings developed into plants after having been frozen at minus 25 ° C.
Among table varieties and hybrids, the highest level of frost resistance was observed in Muscat of
Crimea variety. At minus 24 °С, 40% of the eyes were preserved, at minus 25 °С - 14.3% were
preserved. In the group of wine varieties, Alminsky grapes demonstrated high frost resistance with
complete eye preservation at minus 26°C. Magarach № 8-08-8-4 (Kok Pandas x Zeybel 6357) became
a promising hybrid in this group. At a temperature of minus 27 °C, shoot sprouting constituted 66.7%
from secondary buds; at minus 26 °C - 50% from the main buds. As frost resistance sources, hybrids
Magarach № 8-10-20-2 (minus 26 °C), Magarach № 530 (minus 27 °C) and Magarach № 512-243-1
(minus 27 °C) were singled out. The study was conducted within the framework of public assignment
№ 0833-2015-0015.
Key words: variety, hybrid, frost resistance, laboratory freezing method
ВВЕДЕНИЕ
Культивируемые в промышленных насаждениях сорта винограда в большинстве своем
восприимчивы к морозу, грибным болезням и филлоксере. На основе длительной селекционной
работы в институте "Магарач" в рамках иммуноселекционной программы "Аналог" создан ряд
сортов, обладающих устойчивостью к биотическим и абиотическим стресс-факторам биосферы
в сочетании с высоким качеством продукции – Подарок Магарача, Данко, Спартанец Магарача,
Цитронный Магарача и другие. Отмечается высокая экономическая эффективность при
возделывании этих сортов в различных виноградарских регионах Российской Федерации,
Молдовы, Украины. Поскольку многие виноградарские регионы находятся в зонах
рискованного виноградарства и возделывание классических европейско-азиатских сортов
винограда затруднено из-за их невысокой зимо- и морозоустойчивости, выбор сорта с учетом
его генетических и биологических свойств играет решающую роль в экономике
виноградовинодельческой отрасли [1-3].
Направление выведения морозоустойчивых сортов винограда является актуальным и
весьма трудным. Одним из важнейших этапов работы этого направления является выбор
исходных родительских форм – доноров ценных признаков [4].
Наиболее полные и достоверные сведения о морозоустойчивости сортов винограда можно
получить только в результате полевых и лабораторных испытаний [4, 5]. Поэтому задачами
исследований являлось определение степени морозоустойчивости новых столовых и
технических сортов и гибридов винограда методом лабораторного промораживания; отбор
наиболее перспективных сортов для включения в селекционный процесс.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследования включены 16 сортов и 28 гибридов винограда. Исследования выполнены
согласно ГЗ № 0833-2015-0015.
Лабораторный метод, заключается в промораживании черенков однолетних побегов
винограда в низкотемпературных камерах. Температура изменяется по определенным
программам для проведения закаливания с последующим тестированием морозоустойчивости.
Метод широко применяется и позволяет моделировать различный ход температурных режимов,
который может складываться в естественных природных условиях, их перепады, скорость
нарастания применительно к любым климатическим условиям.
В исследовании был использован лабораторный метод тестирования морозоустойчивости
на основе методик Погосяна К.С. [6] и Черноморец М.В. [7]. Диагностика морозоустойчивости
у различных сортов и гибридов винограда проводилась путем закаливания и промораживания
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двухглазковых черенков вызревшей лозы: I фаза закаливания – плюс 8 – плюс 4°C в течение 14
суток; II фаза закаливания – минус 3°C – минус 5°C в течение 11 суток; III фаза закаливания –
минус 10°C – 1 сутки. Затем черенки поэтапно промораживали в интервале температур от
минус 16°C до минус 24°C с шагом изменения температуры 2°C; от минус 24°C до минус 30°C
с шагом 10С. После каждого из десяти последовательных этапов промораживания (минус 16°C
– 2 суток; минус 18°C – 3 суток; минус 21°C – 2 суток; минус 24°C – 2 суток; минус 25°C – 3
суток; 26°C – 2 суток; минус 27°C – 2 суток; минус 28°C – 3 суток; минус 29°C – 2 суток и
минус 30°C – 2 суток) часть черенков каждого генотипа в количестве 5 черенков переносили в
холодильник с температурой плюс 2°C для их постепенного оттаивания в течение 3 суток.
Затем черенки 1 сутки вымачивали в воде и ставили на проращивание в пол-литровые емкости с
водой при комнатной температуре плюс 16°C – плюс 22°C.
Морозоустойчивость генотипов винограда определяли после 4 недель их проращивания
на воде оценкой процента развития побегов из почек после каждого этапа промораживания. Для
более объективной оценки жизнеспособности лозы после промораживания, дополнительно
определяли длину развившихся побегов, количество и длину корней, а также развитие
соцветий.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно проведенным исследованиям среди группы бессемянных сортов наибольшая
устойчивость к морозам отмечена у сорта Кишмиш Аксайский, у которого развились побеги у
более 40 % черенков после промораживания при температуре минус 250С (таблица). Другим
перспективным сортом
для использования в селекционном процессе при создании
бессемянных гибридов может быть Артек, устойчивость которого к морозу минус 240С при
сохранности глазков 33,3 %. Новый сорт винограда Крымский бисер характеризуется
устойчивостью к морозу на уровне большинства европейских сортов – минус 21 0С, при этом
полная сохранность глазков наблюдается лишь при температуре минус 18 0С.
Среди столовых сортов и гибридов наибольшая степень устойчивости к морозу отмечена
у сорта Мускат Крыма – при температуре минус 24 0С сохранность глазков остается на уровне
40 %, а при температуре минус 25 0С – 14,3 %. Другим перспективным гибридом столового
направления является Магарач № ТТ-2 (Талисман х Томайский). При температуре минус 24 0С
из замещающих почек у 50 % черенков наблюдается рост побегов.
Таблица 1: Процент развившихся побегов и их длина при различных температурных
режимах промораживания черенков у сортов и гибридов винограда, 2018 г.
Сорт, гибрид
Кишмиш Аксайский
Кишмиш Е-311
Кишмиш Е-338
Кишмиш Е-342
Кишмиш Е-345
Кишмиш Е-346
Артек
Крымский бисер
Академик Авидзба

-18
100
9,0
100
3,6
100
4,38
100
4,88
100
5,40
100
6,67
100
6,10
100
6,75
100
5,55

-21
100
3,16
50
4,25
50
4,25
100
5,67
85,7
4,50
50
5,50
100
3,00
25
1,80
88,9
3,20
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Температура, 0С
-24
-25
83,3
42,9
3,30
2,60
0
0
0
0
20*
0
0,70
0
0
0
0
0
33,3
0
4,50
0
0
0
0
0

-26
0
0

-27

-28

Сорт, гибрид
Ливия
Мускат Крыма
Первый кадр
Черная Пантера
Эмигрант
Магарач № ТТ-2
М. № 19-11-4-19
М. № 19-11-3-55
М. № 3-11-2-30
М. № 3-11-2-41
Первенец Магарача (контроль)
Альминский (контроль)
Кефесия Магарача
Магарач № 7-08-15-3
Магарач № 7-08-7-3
Магарач № 8-08-8-4
Магарач № 11-08-13-3
Магарач № 5-08-8-4
Магарач № 52 Данко
Магарач № 530
Магарач № 7-38-20-1
Магарач № 7-38-20-5
Магарач № 8-10-20-2
Магарач № 8-10-21-1
Магарач № 8-10-21-2
Магарач № 8-16-20-2
Магарач № 8-38-20-6
Магарач № 512-243-1
Магарач № 533-223-1з

-18
66,7
3,13
100
8,29
83,3
3,56
100
6,00
85,7
3,42
100
5,79
100
9,36
100
6,88
100
2,45
100
3,17
100
6,00
100
9,03
100
5,63
100
6,31
100
5,67
100
6,14
100
3,50
54,6
4,08
100
6,40
100
3,00
100
7,00

-21
0
0
100
7,70
50
2,93
40
2,00
100
3,29
100
4,60
75
5,05
50
2,38
0
0
0
0
88,9
4,78
100
7,00
100
3,83
100
9,25
100
7,50
100
7,43
100
4,00
77,8
6,71
100
5,83
100
6,00
100
2,50

100
5,00
100
3,00
100
9,00
100
5,50
100
5,50
100
6,00
100
6,33
80
4,50

Температура, 0С
-24
-25

40
6,13
0
0
0
0
14,3
1,5
50*
1,60
0
0
0
0

14,3
0,5

33,3
5,17
100
7,67
16,7
1,50
100
7,63
33,3
3,5
100
5,81
0
0
12,5
7,00
86,3
4,60
100
5,50
100
1,90

11,11
0,70
100
7,00
0
0
0
0
0
0
100
6,20

100
4,75

33,3
4,50

0
0

100
6,50
50
2,00
66,7
7,25
100
7,80
100
6,00
100
6,50
0
0

100
3,50
0
0
50
5,00
0
0
66,7
3,50
100
6,13

100
5,75
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-26

-27

-28

0
0

0
0
0
0

0
0
33,3
5,25
100
6,00
0
0

0
0
100
3,25

0
0

50
3,50

66,7*
1,35

0
0
100
4,00

100
7,5

100
1,90

0
0

100
5,38

100
3,83

0
0

0
0

0
0
100
4,50

0
0

Сорт, гибрид
Магарач № 535-223-1з

-18
100
7,25

-21
100
2,17

Температура, 0С
-24
-25
0
0

-26

-27

-28

*- побеги проросли из замещающих почек
У сибсов М. № 19-11-4-19 и М. № 19-11-3-55 (Талисман колх. Х Асма) устойчивость к
морозу характеризуется на уровне минус 210С при сохранности глазков 75 и 50 %
соответственно. У сибсов М. № 3-11-2-30 и М. № 3-11-2-41 (М.№31-77-10 х 2000-305-143)
устойчивость к морозам находится на уровне европейских сортов - минус 180С.
В группе технических сортов высокую морозоустойчивость показал сорт Альминский –
минус 260С при полной сохранности глазков и длине побегов после прорастания значительно
выше среднего показателя – 9,03-3,25 см. Перспективным гибридом в этой группе стал Магарач
№ 8-08-8-4 (Кок Пандас х Зейбель 6357), который при температуре минус 270С обеспечивает
прорастание побегов 66,7 % из замещающих почек и при температуре минус 260С 50 % из
центральной почки.
В качестве источников морозоустойчивости выделены гибриды Магарач № 8-10-20-2
(минус 260С), Магарач № 520 (минус 270С) и Магарач № 512-243-1 (минус 270С).
ВЫВОДЫ
В заключении необходимо отметить, что реализация наследственной морозоустойчивости
сорта в значительной степени зависит от климатических условий конкретного года, особенно
его холодного периода. В отдельные годы, при наличии оптимальных условий для вызревания
лозы и ее закаливания, а также при постоянных и стабильных морозах средней силы в течение
зимы, морозостойкость у среднеустойчивого сорта может значительно повыситься. В тоже
время, при отсутствии надлежащих внешних условий (в том числе при несоблюдении
агротехнических мероприятий в течение вегетации) любой генотипически устойчивый сорт
винограда может оказаться неустойчивым. Таким образом, проявление признаков морозо- и
зимостойкости зависит от внутренних свойств организма, внешних условий среды и
возделывания растений.
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INFLUENŢA CONDIŢIILOR PEDO-ECOLOGICE ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI
CALITĂŢII PRODUCŢIEI DE STRUGURI
Mihail RAPCEA, Serghei CHISILI
Institutul Știinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Viţa de vie ca nici o altă plantă indiferent de plasticitatea enormă reacţionează extrem de sensibil
la schimbările condiţiilor de creştere. După cum a demonstrat F.F. Davitaia (1959), în vin se reflectă ca
în oglindă soiul şi locul de creştere în legătură cu aceasta e necesar să evidenţiem influenţa condiţiilor
pedo-ecologice asupra indicilor calitativi şi cantitativi a butucilor de viţă de vie, la o sarcină optimă şi
lungimea de tăiere a coardelor mijlocie (7-8 ochi). Soiurile cercetate (tab.1) sunt altoite pe portaltoiul
Riparia×Rupestris 101-14, plantat în 1970-1972. Schema de nutriţie fiind 3×1,5 m, forma butucilor –
cordonul are două braţe pe tulpină înaltă (h 90-100 cm). Experimentul conţine 11 variante cu câte 60
butuci fiecare. Sarcina stabilită conform metodelor biologice (I.V.Mihailiuc, 1969). Este necesar de
menţionat că în limitele unei gospodării, sectorul de amplasare a viţei de vie diferă, şi anume:
- diferite tipuri de soluri,
- pante cu diferite expoziţii,
- grad de înclinare şi altitudini diferite.
Solurile se deosebesc deasemenea după gradul de erodare, particularităţi fizice şi chimice.
Rezerva de creştere a recoltei şi calităţii producţiei viţei de vie, remarcă Ia.D.Hanin (1981),
V.G.Ungurean (1979), M.P.Rapcea (1986,2002), M.F.Chisili (2002), M.P.Rapcea (2001), este
evidenţa factorilor naturali, care se iau în considerare la amplasarea plantaţiilor viticole şi elaborarea
agrotehnicii în dependenţă de soiuri.
Relaţiile reciproce ale viţei de vie cu mediul ambiant sunt complexe. În Moldova se observă
adesea, chiar în limitele unui sector, o diversitate mare a învelişului pedologic şi de relief, ce
acţionează, după cum au menţionat V.G.Ungurean (1984), M.F.Chisili (2000), asupra microclimei
fiecărui sector şi în fine, asupra productivităţii plantaţiilor viticole.
Datele din tabelul 1 demonstrează că solurile sectoarelor experimentale sunt prezentate printr-un
singur tip de sol şi patru subtipuri de cernoziom (carbonatat, obişnuit, tipic şi levigat), care diferă între
ele prin puterea stratului de humus, variind pe sectoare de la 60 până la 97 cm. Din datele obţinute se
vede că soiurile experimentale diferă prin amplasare, gradul de înclinare, evidenţiate pe majoritatea
sectoarelor SA ”Cricova”. Suma temperaturilor active pe sectoare variază considerabil în dependenţă
de locul de amplasare şi gradul de înclinare. În medie pe parcursul a patru ani ea a constituit 3341 şi
3561 grade. Prin urmare, deosebirile dintre sumele temperaturilor active indică condiţiile diferite de
temperatură pentru creştere, dezvoltare şi calitatea recoltei obţinute. Subtipul, varietatea şi condiţiile
fizico-chimice ale solului, expoziţia, gradul de înclinare, suma temperaturilor active şi alţi indici, sunt
elemente ecologice obligatorii, care trebuie evidenţiate în elaborarea agrotehnicii la soiuri, pentru
obţinerea şampaniei şi vinurilor cu denumire de origine controlată.
Trebuie să remarcăm, că odată cu adâncimea creşte densitatea solului, cea ce se observă pe
sectorul nr.4 (cernoziom tipic puternic luto-argilos pe lut argilos), unde la adâncimea de 140-150 cm,
densitatea constituie 1,57 g/cm³. La o astfel de densitate, conform lui V.G. Ungurean (1977), sistemul
radicular se dezvoltă normal. Aşadar, pe toate sectoarele densitatea solurilor nu împiedică creşterea şi
dezvoltarea sistemului radicular. Datele tabelului 2 confirma, că elementele care caracterizează indicii
cantitativi şi calitativi a recoltei sunt diferiţi. Prin urmare, numărul strugurilor pe butuc între sectoare
variază de la 41,6 (sectorul 2/41) până la 55,7 (sectorul 5). Recolta de struguri în anii de cercetărilor a
constituit, în dependenţă de locul de amplasare, 3,8-6,7 kg de pe butuc. Cea mai mare recoltă s-a
obţinut pe sectorul nr.5 unde pe fiecare butuc s-au obţinut 6,7 kg sau 149,2 q/ha. S-a căpătat o recoltă
puţin mai mică de pe butuc şi unitatea de suprafaţă pe restul sectoarelor. După calitatea recoltei, ea
corespunde cerinţelor pe toate sectoarele. Conţinutul zahărului în struguri a fost în perioada
cercetărilor mai mare faţă de cel de bază – 50-59 g/cm3. Posibilitatea acumulării zahărului în struguri
nu sunt aceleaşi peste tot şi în legătură cu acesta, la o sarcină optimală, vigurozitate corespunzătoare,
conţinutul zahărului şi al acidităţii titrabile este diferit. Trebuie să menţionăm că cele mai bune condiţii
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pedo-ecologice pentru obţinerea recoltei ce corespunde cerinţelor s-au format pe sectoare 3 şi 5.
Tabelul 1. Parametrii pedo – ecologici la sectoarele viţei de vie
Soiul, sectorul

Subtipul
cernoziomului

Gradul de
Expoziţia înclinarea Altitupantei
pantei, dinea, m
grade

Suma
tempera
turilor
active,
grade

Puterea
stratului de
humus,
grade

Densitatea solului la
adîncime,g/cm³
80-90

140-150

SA „Orac”
Sauvignon, 1

Sauvignon, 2

Sauvignon, 3

Carbonatat puternic
luto-argilos s pe lut
argilos
Carbonatat slab
erodat luto-argilos
pe lut argilos
Obişnuit puternic
luto-argilos pe lut
argilos

NE

3-5

145

3268

84

1,33

1,39

NE

6-7

130

3268

60

1,28

1,19

E

2-4

150

3341

93

1,29

1,25

SA „Caracui”
Sauvignon, 4
Sauvignon, 5

Tipic puternic lutoargilos pe lut argilos
Obişnuit puternic
mediu luto-argilos
pe lut

Platou

0-1

175

3271

92

1,36

1,57

SE

3-5

160

3561

95

1,39

1,49

SA „Cricova”
Aligote, 1/236
Aligote, 2/241
Chardonnay, 3/77
Chardonnay, 4/67
Pinot franc, 5/157
Pinot franc, 6/158

Levigat puternic
lutos pe lut argilos
Levigat slab erodat
lutos pe lut argilos
Carbonat puternic
lutos pe lut argilos
Levigat puternic
luto-argilos
Levigat puternic
lutos pe lut argilos
Carbonat puternic
luto-argilos

NE

5-8

220

3150

97

1,37

1,45

SV

5-8

200

3210

89

1,35

1,42

NE

5-8

137

3171

79

1,29

1,31

SE

5-8

165

3193

81

1,31

1,39

NE

5-8

112

3050

93

1,35

1,42

NE

3-5

155

3097

95

1,36

1,40

Este cazul şi remarcăm, că toate sectoarele pedo-ecologice sunt convenabile pentru obţinerea
strugurilor care să corespundă cerinţelor necesare pentru fabricarea vinurilor de calitatea superioară şi
a spumantului.
Rezultatele obţinute ne permit de a face concluzia că folosirea sistemului de tăiere mijlocie (6-8
ochi) la butuc de viţa de vie, încărcătura cea mai favorabilă la toate sectoarele am obţinut indici diferiţi
care influenţează la cantitatea şi calitatea roadei de struguri. Pedogeneză şi locul amplasării a soiului
au o influenţă foarte importantă la productivitatea butucului şi calitatea roadei obţinute.
În final este necesar de menţionat, că cantitatea şi calitatea producţiei de struguri depind integral
de condiţiile pedo-ecologice, ce este necesar de luat în vedere la amplasarea noilor plantaţii de viţă de
vie pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine (VDO).
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Tabelul 2. Recolta şi calitatea strugurilor în diverse condiţii de creştere
Nr.
sector

1
2

3

Denumirea solului, elementele
reliefului

Cernoziom carbonatat puternic lutoargilos pe lut argilos NE, 3-5°, 145m
Cernoziom carbonatat slab erodat
luto-argilos pe lut argilos, NE, 6-7°,
130m
Cernoziom obişnuit puternic lutoargilos pe lut argilos, E, 2-4°, 150m

Nr. de
struguri
Masa
pe
strugurelui,
butuc,
g
buc.
SA „Orac”

Recolta
kg/butuc

q/ha

Densitatea
solului la
adîncime,
g/cm3
80-90 40-150

55,5

115,0

6,3

141,7

197

11,2

49,2

124,8

6,0

135,2

191

10,1

54,2

123,3

6,6

147,9

201

9,7

SA „Caracui”
4
5

Cernoziom tipic puternic luto-argilos
pe lut argilos, Platou, 5-7°, 175 m
Cernoziom obişnuit puternic mediu
luto-argilos pe lut SE, 3-5°, 160 m
DL 0,05

44,9

125,3

5,5

122,5

194

10,1

55,7

119,1

6,7

149,2

203

10,2

21,17

0,40

SA „Cricova”
1/236
2/241
3/77
4/67
5/157
6/158

Cernoziom levigat puternic lutos pe
lut argilos, NE, 5-8°, 220 m
Cernoziom levigat slab erodat lutos pe
lut argilos, SV, 5-8°, 200 m
Cernoziom carbonatat puternic lutos
pe lut argilos, NE, 5-8°, 137 m
Cernoziom levigat puternic lutoargilos, SE, 5-8°, 165 m
Cernoziom levigat puternic lutos pe
lut argilos, SE, 5-8°, 112 m
Cernoziom carbonatat puternic lutoargilos, NV, 3-5°, 155 m
DL 0,05

49,9

111,2

5,0

111,1

197

8,9

46,6

108,1

4,5

99,9

219

8,5

47,0

88,0

4,1

91,1

212

9,0

46,1

81,0

3,8

84,4

218

8,8

44,3

91,0

4,2

93,3

220

9,1

88,0

3,9

86,6

229

8,9

11,02

0,40
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CZU: 634.86:631.535
INFLUENŢA VIGORII DE CREŞTERE A BUTUCILOR SOIURILOR DE STRUGURI
PENTRU MASĂ CARDINAL ŞI CODREANCA ASUPRA RECOLTEI ŞI CALITĂŢII
STRUGURILOR
Mariana GODOROJA
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: In the same vineyard with the same variety, there are plants with different grouth
vigour.
There are more factors, which influence on the plant vigour - soil, variety particularities,
ecological factors and growth technology.
The growth vigour influence directly the quantity and quality of yeld.
For the table grapes is important their shape, size, sugar and acidity content in according to the
standards.
Key words: Cardinal, Codreanca, growth vigour, tabele grapes.
INTRODUCERE
În Republica Moldova, în perioada post-sovietică, suprafaţa plantaţiilor viticole s-a redus
considerabil datorită unui şir de factori economici, sociali şi ecologici. Întru ameliorarea situaţiei
create şi cu scopul stabilizării viticulturii au fost elaborate un şir de acte, programe ce prevăd măsuri
concrete care urmează a fi întreprinse în perioada ulterioară.
Odată cu trecerea timpului s-a observat o tendinţă de creştere a suprafeţelor viticole ocupate cu
soiuri de struguri pentru masă, sau acestea depăşesc suprafeţele planificate, conform actelor sus
numite.
Soiurile de struguri pentru masă fiind mai pretenţioase faţă de condiţiile ecologice şi tehnologia
de cultivare, necesită în cercetări continue întru ameliorarea condiţiilor de creştere în lumina
schimbărilor climatice şi cerinţelor consumatorului.
Cercetările a fost realizate pe parcursul anului de vegetație 2017, în plantația viticolă ale
întreprinderii SRL Focaro-Agro în regiunea viti-vinicolă Sud, centrul Purcari, Plaiul Copceac.
Scopul cercetărilor constă în studierea influenţei vigorii de creştere a butucilor soiurilor de
struguri pentru masă Cardinal şi Codreanca asupra recoltei şi calităţii strugurilor
MATERIAL ȘI METODĂ
Lucrările de cercetare au fost realizate pe podgoriile întreprinderii SRL Focaro-Agro în anul
2017. Obiectul de studiu a constituit soiurile de struguri pentru consum în stare proaspătă cu perioada
de maturare timpurie – Cardinal şi Codreanca.
Plantaţia viticolă a fost înfiinţată în anul 2007, butucii sunt conduși după forma moldovenească
de spalier, distanţa de plantare 2,75 x 1,5 m. Solul în plantaţie este întreţinut după sistemul - ogor
negru.
Pentru realizarea scopului, obiectivelor, observațiilor și analizelor propuse, butucii analizaţi au
fost clasaţi în trei grupe în ceea ce privește vigoarea de creștere - vigoare de creștere mică, vigoare de
creștere medie și vigoare de creștere mare. Drept criterii de clasificare au servit - numărul de brațe pe
butuc (sistemul de cultură protejat), numărul de lăstari pe butuc, număru de inflorescențe – struguri,
numărul de lăstari crescuţi din mugurii dorminzi și vigoarea tuturor organelor enumerate.
Pentru atingerea scopului lucrării ai fost studiaţi următorii:
- coeficienţii de fertilitate şi indicii de productivitate;
- structura strugurelui;
- structura bobului;
- productivitatea şi calitatea strugurilor.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Pentru a obţine un succes mai înalt în lucrul de cercetare trebuie de cunoscut caracterele
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agrobiologice ale soiurilor de struguri Cardinal şi Codreanca, care constituie obiectul de studiu.
Tabelul 1. Caracteristica agrobiologică şi calitatea strugurilor soiurilor de struguri Cardinal şi
Codreanca
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indicii
Epoca de maturare
Greutatea ciorchinelui, g
Greutatea bobului, g
Conținutul de zahăr, g/dm3
Aciditatea titrabilă, g/dm3
Recolta, t/ha
Boabele
Pulpa
Rezistență la ger, ºC

Cardinal
Timpurie
Mare, 210 – 510
Mare, 6 - 7
150 - 180
7,0 - 8,4
9-12
Rotunde, culoare roşie – violacee
Cărnoasă, foarte crocantă
Nerezistente, - 18

Codreanca
Timpurie
Mare, 400 – 600
Mare, 6 - 8
180 – 190
6,0 – 7,0
13 – 14
Ovale, culoare neagră
Cărnoasă, foarte crocantă
Nerezistente, - 18

Reieşind din caracteristicile de mai sus ale soiurilor, menţionăm faptul că soiurile ce au servit
drept obiect de cercetare în lucrarea dată, au un potenţial înalt de a obţine recolte bogate şi de calitate
superioară. Luând în considerație că fac parte din grupa soiurilor nerezistente la ger, acestea se cultivă
după sistemul de cultură protejat, care necesită o tehnologie de cultivare mai complicată, mai
costisitoare și datorită schimbărilor climatice continue, necesită cercetare și perfecționare.
Tabelul 2. Coeficienţii de fertilitate şi indicii de productivitate ale soiurilor Cardinal și
Codreanca în anul 2017 în SRL,,Focaro-Agro”
Soiurile
Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vigoarea de creștere a butucilor

Indicii

Ochi pe butuc, buc
Gradul de pornire în creştere, %
Procentul de lăstari fertili, %
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR)
Coeficientul de fertilitate absolut (CFA)
Indicine de productivitate relativ
Indicine de productivitate absolut
Numărul de lăstari din mugurii dorminzi, buc
Procentul de lăstari fertili, %
Coeficientul de fertilitate relativ din mugurii
dorminzi
11. Coeficientul de fertilitate absolut din mugurii
dorminzi

Cardinal

Codreanca

mică

medie

mare

mică

medie

mare

23
60,23
76,67
1,02
1,35
202,55
268,08
3
0
0

23
41,92
63,10
0,75
1,18
234,77
369,36
4,5
66,67
2,93

32
46,15
66,03
1,09
1,66
345,67
526,44
8
80
1,5

21,5
29,17
82,86
0,93
1,13
221,28
268,87
0
0
0

17,5
39,71
94,44
1,32
1,41
424,17
453,09
2
100
1,67

16,0
87,5
92,86
1,5
1,62
558,47
641,65
2
100
1

0

3,67

1,2

0

1,86

1,5

Conform datelor reflectate în tabelul 2 constatăm faptul că la tăiatul în uscat încărcătura per butuc a fost
în limitele 23-32 ochi pentru soiul Cardinal şi 16-21,5 ochi pentru soiul Codreanca. Gradul de pornire a ochilor
în creştere a obţinut valori cuprinse între 41,91-60,23% pentru soiul Cardinal şi 29,17-87,5% pentru soiul
Codreanca.
Lăstarii fertili constituie 63,10-76,67 % pentru soiul Cardinal şi 82,86-94,44 % - soiul Codreanca. Pentru
ambele soiuri coeficienţii de fertilitate se măresc odată cu creşterea vigorii butucilor, astfel valoarea maximă ale
acestora constituie 1,09 pentru CFR şi respectiv 1,66 CFA la soiul Cardinal şi 1,5 şi 1,62 la soiul Codreanca.
Astfel potenţialul de a obţine recolte mai înalte o au butucii cu vigoare de creştere mare.
Pentru ambele soiuri fertilitatea lăstarilor din mugurii dorminzi nulă s-a înregistrat la butucii de vigoare
mică, pe când un potenţial maxim a fost înregistrat la soiul Codreanca pentru butucii medii şi mari. La ambele
soiuri pentru butucii medii şi mari CFR din mugurii dorminzi a obţinut valori de peste 1,0.
Putem menţiona faptul că la toţi butucii, cu excepţia celor slabi soiul Codreanca, au fost înregistraţi un
număr diferit de lăstari crescuţi din mugurii dorminzi. Aceasta din urmă posibil se datoreşte încărcăturii reduse,
sau potenţialului soiurilor analizate.
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Tabelul 3. Structura strugurelui ale soiurilor Cardinal și Codreanca în anul 2017 în SRL,,FocaroAgro”
Vigoarea de creştere a butucilor
Cardinal
Codreanca
Soiurile
Indicii
mică
mede
mare
mică
mede
mare

Strugure

Greutatea strugurelui, g
Ciorchine
g
%
buc
Bobiţe
g
dezvoltate
%
buc
Bobiţe
g
nedezvoltate
%
Indicele bobului
Indicele de structură a ciorchinelui

198,58
10,03
5,41
23,0
177,78
89,65
23,0
10,77
4,94
11,58
17,72

313,02
9,43
2,95
43,0
291,58
93,43
13,2
12,02
3,62
13,74
30,92

317,13
12,39
3,91
58,60
293,15
92,44
42,0
24,73
3,65
18,47
23,66

237,94
9,35
4,04
44,6
220,01
92,0
19,2
8,58
3,96
18,74
23,53

321,34
10,43
3,26
72,2
280,82
87,17
64,8
30,08
9,57
22,49
26,92

396,08
14,33
3,68
57,80
355,94
88,78
30,2
25,81
7,54
14,59
24,84

Greutatea strugurelui la soiul Cardinal a înregistrat valori cuprinse între 198,58-317,13 g.
Comparativ cu greutatea strugurilor de la butucii cu vigoare medie (313,02), greutatea strugurilor de
la butucii cu vigoare mică a fost cu 114,44 g mai mică, iar greutatea strugurilor de la butucii cu vigoare
mare a fost cu 4,11 g mai mare.
Greutatea strugurelui la soiul Codreanca a înregistrat valori cuprinse între 237,97-396,08 g.
Comparativ cu greutatea strugurilor de la butucii cu vigoare medie (321,34), greutatea strugurilor de
la butucii cu vigoare mică a fost cu 83,4 g mai mică, iar greutatea strugurilor de la butucii cu vigoare
mare a fost cu 74,74 g mai mare.

100

100

80

80

60

60

seminte
pulpa

40

pulpa

40

pelita

20
0

seminte
pelita

20
mic

mediu

0

mare

a)

mic

mediu

mare

b)
Figura 1. Structura bobului ale soiurilor Cardinal (a) și Codreanca (b) în anul 2017 în
SRL,,Focaro-Agro”

Reieşind din datele reflectate în figura 1, se constată faptul că la soiul Cardinal, greutatea pieliţei
la butucii cu vigoare mică este cea mai mare şi constituie 19,25 %. Conţinutul pulpei a înregistrat
valoarea maximă la butucii cu vigoare medie – 87,62%.
La soiul Codreanca, pentru butucii cu vigoare medie, conţinutul pieliţei este maxim şi constituie
12,52%. Conţinutul pulpei a înregistrat valoarea maximă la butucii cu vigoare mare – 89,54%.
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Tabelul 4. Productivitatea şi calitatea strugurilor ale soiurilor Cardinal și Codreanca în anul
2017 în SRL,,Focaro-Agro”
Vigoarea de creştere a butucilor
Soiurile
Cardinal
Codreanca
Indicii
mică
mede
mare
mică
mede
mare
Recolta la 1 butuc
kg
2,84
2,35
5,19
1,33
2,97
3,91
Recolta la 1 ha
t
6,88
5,70
12,58
3,22
7,20
9,48
Concentrația
g/dm3
134
134
143,5
136
153
141
zhaharurilor,
Aciditatea titrabilă,
g/dm3
5,212
5,231
6,55
4,52
5,45
4,07
Conform datelor reflectate în tabelul 4, deducem că butucii cu cel mai mare potenţial de
productivitate sunt cei viguroşi, aceştia corespund caracteristicilor agrobiologice ale soiurilor studiate.
Conţinutul zaharurilor în sucul strugurilor depăşeşte valoarea minimă recomandată pentru soiurile de
struguri pentru masă, iar indicele gluco - acidimetric are valori de cca. 20, sau acesta este cel mai
optim pentru strugurii pentru consum în stare proaspătă. Calitatea corespunzătoare a strugurilor a fost
posibilă datorită încărcăturii corespunzătoare pentru fiecare categorie de butuci în funcţie de vigoarea
de creştere.
CONCLUZII
În rezultatul studiului putem facem următoarele concluzii:
1. La soiul Cardinal, comparativ cu soiul Codreanca s-a constatat o omogenitate în pornirea în
creştere a ochilor de iarnă.
2. Numărul lăstarilor fertili la soiul Codreanca au înregistrat valori mai mari comparativ cu soiul
Cardinal.
3. Coeficientul de fertilitate relativ în cazul ambelor soiuri a înregistrat valori peste 1,0.
4. Pentru butucii cu vigoare medie şi mare la ambele soiuri a fost stabilit un număr diferit de
lăstari crescuţi din mugurii dorminzi, ceea ce duce la compensare încărcăturii butucilor.
5. O diferenţă semnificativă a fost înregistrată la greutatea strugurilor, în dependenţă de vigoarea
de creştere a butucilor.
6. Atingerea calităţii strugurilor se poate de obţinut prin reglarea încărcăturii butucilor ținând
cont de nivelul de dezvoltare ale butucilor.
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FETEASCA NEAGRĂ ‒ A INDIGENOUS GRAPE VARIETY WITH A GREAT
ENOLOGICAL POTENTIAL FOR PRODUCING RED DRY WINES
Vasile ARHIP, Alexandra STRATAN
Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele evaluări potențialului tegnologic a soiului de struguri
Feteasca neagră pentru aceasta sau cercetat doua vinuri din acest soi fabricate prin două procedeie
tehnologice diferite, prin metoda clasică și prin procedeul de termomacerație. Pentru aceste vinuri sau
efectuat cercetării asupra calitaților organoleptice, a indicelor fizico-chimici inițiali, cât și a indicelor
fizico-chimici specifici. În această cercetare sa mai determinat profilurile spectrale a acestor doua
vinuri atât în domeniul vizibil cât și în domeniul UltaViolet.
Cuvinte cheie: vin roșu, complex polifenolic, antociani, leucoantociani, IPT, caracteristici
cromatice, profiluri spectrale.
INTRODUCERE
Vinurile roșii sunt o sursă bogată de diferiți compuși fenolici, care contribuie la caracteristicile
senzoriale (astringenta, culoare, amărăciune precum și capacitatea de maturare) și pot prezenta
proprietăți antioxidante. Cercetările au sugerat că compușii polifenolici prezente în joaca un rol
protector contra bolilor coronariene, cancerogene cardiovasculare. (Lopez-Velez et. al.,
2003).Concentrarea compuşilor fenolici în struguri depinde de mai mulţi factori: condiţiile climaterice,
soi, tehnici de vinificare, tipul de sol, locaţia geografică,maturitatea,starea de sănătate. Unele
tehnologii de vinificare au fost raportate pentru a mări concentrația în compuşi fenolici de exemplu
termomacerarea şi macerarea la rece .
În contrast, sulfitarea și macerarea la rece frecvent au dovedit a avea o scadere a nivelului
compuşilor fenolici (Sacchi, et. al., 2005).
Macerare-fermentare mustuielii se utilizează în cazul necesităţii intensificării extragerii
compuşilor chimici din partea solidă a boabelor la producerea anumitor categorii de vinuri. Vinurile
roşii se deosebesc de cele albe prin compoziţia chimică mult mai bogată. Pe lîngă compuşii chimici
specifici pentru ambele vinuri (alcool, acizi organici, substanţe azotate, minerale etc.), în ele în
cantităţi mari se obţin compuşi fenolici, inclusiv substanţe colorante şi tanante.
Maceraţia la cald, sau termomaceraţia, cunoscută şi sub denumirea de termovinificaţie, este un
procedeu tehnologic care se bazează pe încălzirea mustuielii şi menţinerea acesteia un anumit timp.
Pot fi supuşi tratării şi strugurii întregi, dar actualmente, datorită realizării tehnice mai uşoare a
procesului, se utilizează tot mai mult tratarea cu căldură a mustuielii. Agentul termic utilizat pentru
extracţia substanţelor colorante şi tanante din părţile solide ale boabelor este căldura.
MATERIAL ȘI METODĂ
Pentru efectuarea aceste lucrări amfolosit doua vinuri din soiul de struguri Feteasca neagră
fabricate prin doua procedeie tehnologice diferite: procedeul de macerare-fermentare și procedeul de
termomacerație. Pentru determinarea indicelor fizico-chimici inițiali cât și a celor specifici sau folosit
următoarele metode:
- concentraţia în masă a acizilor titrabili conform GOST 13193-73;
- concentraţia alcoolică conform GOST 13191-73;
- concentraţia în masă a zaharurilor reducătoare conform GOST 13192-73;
- concentraţia în masă a zaharurilor prin metoda Bertran conform SM 84 - 2000;
- concentraţia în masă a acizilor volatili prin metoda titrării directe conform GOST 14252 – 73;
- concentraţia în masă a dioxidului de sulf prin metoda iodometrică conform GOST 14253-73;
- pH- prin metoda potenţiometrică cu ajutorul ionometrului WTW
Indicii specifici şi cromatici în vinurile roși s-au determinat conform metodelor O.I.V- cu
utilizarea spectrofotometrului
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- concentraţia în masă a substanţelor colorante (antocianilor), prin metoda spectrofotometrică;
- indicii cromatici: intensitatea şi nuanţa culorii, indicele de calitate a culorii.
REZULTATE ȘI DISCUȚI
Pentru a caracteriza pe deplin un vin şi a face concluzii corecte avem nevoie să facem cunoştinţa
cu însuşirile organoleptice a lui şi starea de sănătate, care determină indicii fizico-chimici ai vinului.
Tabelul 1. Analiza organoleptică a vinului
Denumirea
vinului
Feteasca
neagră
Clasic

Termomacerat

Cracteristicile organoleptice
Limpeditatea

Culoarea

Limpede, fără
sediment şi
incluziuni străine

Roșie
intensă

Limpede, fără
sediment şi
incluziuni străine

Roșie
foarte
intensă

Aroma

Gustul

Caracteristică soiului cu
nuanţe de coacăză
neagră și de fructe
uscate
Caracteristică soiului cu
nuanţe de coacăză
neagră și de fructe
uscate și în special
prune uscate

Gustul caracteristic soiului ce aduce parca
a mură, este, în general, echilibrat,
consistent si viguros. Aciditatea potrivită,
relativ persistent
Gustul caracteristic soiului ce aduce parca
a mură, este, în general, echilibrat,
consistent si viguros. Aciditatea potrivită,
relativ persistent și gust de ''copt''

Reeşind din caracteristica organoleptică a vinurilor materie primă obţinută putem să spunem că
această corespunde caracteristicilor organoleptice a vinurilor tinere. Toate vinurile au o limpeditate
relativă, nu au sediment şi incluziuni mecanice. Culoarea este de diferită intensitate la toate vinurile
analizate, fiind cea mai slabă la vinul Feteasca neagră (clasic) şi fiind cea mai intensă la Feteasca
neagră (termomacerare). Aroma vinurilor obținute din soiul Feteasca neagră este placută, complexă și
originală, contribuind la aceasta si aroma strugurilor din care provin si aminteste de cea a coacazelor
negre sau sugerează aroma de prune uscate. Gustul, ce aduce parca a mura, este, în general, echilibrat,
consistent si viguros. Aciditatea potrivita, caracteristica soiului, intervine benefic, lasand în urma o
amintire placuta si persistentă. În condiţiile Moldovei din soiurile tehnice acumulează cel mai mult
compuşi fenolici aceasta să observă în gustul vinului şi să exprimă cu o astringenţă înaltă,
extractivitate şi persistenţă în gust îndelungată. Toate vinurile analizate au o caracteristică
organoleptică corespunzătoare soiului.
Pentru analiza vinurilor în continuare avem nevoie deasemenea cît de indicii fizico-chimici atît şi
de indicii specifici, deoarece reeşind din valorile acestor indici putem să caracterizăm vinurile şi să
prognozăm care va fi comportamentul lor pe viitor. În tabelul 2 sunt prezentaţi indicii fizico-chimici ai
vinurilor materie primă folosite pentru cercetare.
Tabelul 2. Indicii fizico-chimici de bază ai vinurilor materie primă
Indicii
Concentraţia alcoolică, % vol
Concentraţia în masă a zaharurilor, g/dm3
Concentraţia în masă a acizilor titrabili, g/dm3
Concentraţia în masă a acizilor volatili, g/dm3
Concentraţia în masă a acidului sulfuros liber,
mg/dm3
Concentraţia în masă a acidului sulfuros total,
mg/dm3
Concentraţia în masă a fierului, mg/dm3
Ph

Feteasca neagră(clasic)
14,4
2,6
7,7
0,90

Feteasca neagră(termomacerare)
14
2,8
7,1
0,93

26

13

80

65,5

6
3,72

6
3,76

Examinind rezultatele obţinute, putem sa facem concluzie că ambele vinuri au un grad alcoolic
înalt, ce este un factor binevenit şi care va putea asigura o stabilitate fizico-chimică a vinurilor.
Aciditatea titrabilă este în limitele admisibile pentru vinurile roşii. Aciditatea volatilă prezintă
valori relativ înalte pentru vinurile tinere, dar care nu depăşesc normele stabilite. Concentraţia în masă
a acidului sulfuros liber şi total este relativ joasă. În acelaşi timp, concentraţia în masă a fierului se
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încadrează în limitele admisibile.
Pe lingă indicii de bază am efectuat şi analizele indicilor specifici ai vinurilor materie primă
analizate. Aceşti indici caracterizează complexul polifenolic al vinurilor analizate. În tabelul 3 sunt
prezentaţi indicii fizico-chimici specifici ai vinurilor luate în studiu.
Tabelul 3. Indicii fizico-chimici specifici ai vinurilor materie primă
Indicii
Indicele polifenolic total, IPT, unit.
Intesitatea culori,Ic, unit.
R,%
G,%
B, %
Nc, unit.
Puritatea culoririși, dA
Antociani, mg/dm3

Feteasca neagră (clasic)
62,6
16,73
51,8
35,0
13,2
0,68
53,5
163,8

Feteasca neagră (termomacerație)
68,3
21,04
48,7
36,1
15,2
0,74
47,4
193,8

Conform datelor obținute vedem că, indicele polifenolilor totali diferă de la o metodă la alta,
deci proba de vin Feteasca neagră obtinută prin termomacerație indicele polifenolilor totali este cu
8,3% mai mare decât în proba clasică. Această tendintă se manifestă și în cazul nuanței culorii.
Intensitatea colorantă a vinurilor cercetate a înregistrat valori majorate la proba de vin Feteasca neagră
obținută prin termomacerație cu 20,5% spre deosebire de proba de vin Feteasca neagră obținut prin
metoda clasică. Conform datelor obținute putem observa repartiția procentelor culorilor indididuale în
culoarea sumară, astfel culorii roșii(R,%) îi revin 52%, celei galgene(G,%) 35% și culorii
albastre(B,%) 13% pentru vinul Feteaca neagră obținut prin metoda clasică. Iar pentru vinul obținut
prin procedeul de termomacerație avem următoarele tendințe a repartiția procentelor culorilor
indididuale în culoarea sumară, astfel culorii roșii(R,%) îi revin 48,7%, celei galgene(G,%) 36,1% și
culorii albastre(B,%) 15,2%. Antocianii totali reprezintă suma antocianiilor monomeri și cei
polimerizați, astfel se observă că conținutul de antociani la vinul Feteasca neagră obținut prin metoda
de termomacerație cu 15,4% mai mare decît la vinul obținut prin metoda clasică.
Determinarea profilurilor spectrale
În scopul studierii schimbărilor ce au loc în vinurile roșii tinere cît și pe parcursul păstrării s-au
determinat profilurile spectrale. Probele de vin au fost analizate la spectrofotometru PG T70.
Spectogramele vinurilor roșii tinere studiate au înregistrat valori maximale la lingimea de undă λ=
510-530 nm.

Figura 1. Spectrele de absorbție ale vinurilor Feteasca neagră obținut prin metoda clasică și
Feteasca neagră obținut prin termomacerare în domeniul vizibil.
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Figura 2. Spectrele de absorbție ale vinurilor Feteasca neagră obținut prin metoda clasică și
Feteasca neagră obținut prin termomacerare în domeniul UltraViolet.
CONCLUZIE
Vinificarea strugurilor din soiul Feteasca neagră prin metode tennologice diferite (clasic și prin
termomacerație) a permis obținerea vinurilor cu caracteristici atât cromatice cât și a subtanțelor
fenolice diferite. Și anume vinul obținut prin termomacerație a manifestat un conținut mai ridicat atit în
privința caracteristicelor cromatice cât și a subtanțelor fenoloce în medie cu 9%.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ НА НАКОПЛЕНИЕ
ПЛАСТИДНЫХ ИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ СОРТА БИАНКА
Анна ГРИБКОВА
Научно-практический институт Садоводства
Виноградарства и Пищевых технологий.

Abstract: The results of studies on the dynamics of the content of plastid pigments in the leaves
of the introduced Bianca grapes variety depending on environmental conditions are presented. It was
shown, that the accumulation of chlorophylls a- and b- type, and carotenoids varies, depending on the
solar radiation exposure of the slope in S-W, N-E, E, and W directions and the location (top, middle,
bottom) of grape's bushes on it.
Key words: Сорт Бианка, экспозиция склона, хлорофилл, каротиноиды
ВВЕДЕНИЕ
При рассмотрении вопроса ампелоэкологической оценки конкретной территории для
размещения виноградных насаждений, повышения их адаптации, особое внимание уделяют
такому вопросу, как экологизация, под которой понимают комплексный учёт экологических
факторов, позволяющий эффективно их использовать в жизнедеятельности виноградного
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растения, сохраняя при этом экологическое равновесие в природе. В каждом конкретном случае
для правильного размещения виноградных растений необходимо детально изучать их реакцию
на изменяющиеся факторы окружающей среды, с целью установления оптимальных
агротехнических приёмов возделывания [1,2].
В связи с этим, целью исследований явилось изучение влияния элементов рельефа
местности (экспозиция участков, крутизна, высота над уровнем моря и др.) и почвенных
условий на параметры фотосинтетической деятельности – накопление в листьях пластидных
пигментов у сорта Бианка в условиях Центральной зоны виноградарства РМ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сорт - Бианка (Виллар блан × Шасла бувье) Венгрия] - винный сорт винограда раннего
срока созревания [8]. Исследования на данном сорте проведены в хозяйстве СП «КаларашДивин»AO, района Калараш, расположенном в Центральной зоне виноградарства РМ на
склонах разной экспозиции. Выбранные опытные участки - не одинаковые по площади,
крутизне склонов, экспозиции и высоте над уровнем моря: Мэтэсэрица 1 (СВ экспозиции, с
крутизной склона 5-8°, высотой над уровнем моря - h= 300-335 м); Мэтэсэрица 2 (ЮЗ
экспозиции, с крутизной склона 5-8°, высотой над уровнем моря - h= 300-335 м); Токул Векь (З
экспозиции, с крутизной склона 1-8°, высотой над уровнем моря - h= 325-330 м).
Контролем служили насаждения, расположенные на плато – ЛЭП (В экспозиции, с крутизной
склона 1-5°, высотой над уровнем моря - h = 295-325
В процессе исследований на плантациях винограда, расположенных на склонах
разной экспозиции было выбрано по 5 учетных кустов (в трех-кратной повторности),
расположенных в верхней (в), средней (с) и нижней (н) частях склонов. В фазы цветения,
роста ягод и
созревания определяли параметры роста листьев и содержание в них
пластидных пигментов. Листья отбирали со средней части побега (8-12-й лист от основания),
расположенных в одном ярусе кроны, с одинаковой освещенностью [3,4,7].
Определение хлорофиллов а, b и каротиноидов проводили на спектрофотометре СФ-26.
Концентрацию пигментов рассчитывали по формуле Винтерманс, Де Мотс [6],выражали в
мг/дм2 листовой поверхности. Рассчитывали индексы хлорофиллов (хл. а/хл. b) и пигментов
(хл. а + b/ карот.).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фотосинтетическая деятельность растений винограда зависит от размеров
ассимиляционной поверхности, характера ее размещения в пространстве и хода формирования
на протяжении вегетации. Процесс фотосинтеза осуществляется растениями благодаря
функционированию пластидных пигментов, которые являются компонентами фотосинтетического аппарата растений (ФСА).
Установлено, что концентрация пластидных пигментов в листьях винограда сорта
Бианка изменяется в онтогенезе, возрастает в фазы цветения и роста ягод и снижается в фазу
созревания. Так, в фазу цветения (15.VI) при произрастании на плато концентрация
хлорофилла а в листьях составляет 2,53, хлорофилла б - 1,35 и каротиноидов - 0,43мг/дм2,
соответственно; индекс хлорофиллов (хл.a/b) - 1,9; индекс пигментов (хл. a+b/карот.) - 9,4
(табл.1).
При произрастании на склонах уровень хлорофиллов а, б и каротиноидов в листьях
изменяется, в зависимости от экспозиции склона и расположения на нем кустов (в, с, н).
Возрастает на склонах ЮЗ (Мэтэсэрица 2) и З (Токул Векь) экспозиций, по сравнению с СВ
(Мэтэсэрица 1), независимо от фаз вегетации.

Мэтэсэ
рица 1

Элементы рельефа

Экспозиция
СВ
Крутизна 5-8°
h = 300-335 м

склон

Микрорайон

Таблица 1.Содержание пластидных пигментов в листьях винограда, в зависимости от
экологиче- ских условий среды, мг/дм2, сорт Бианка, р-н Калараш, 15.06.2016 (фаза цветения)
Хлорофилл

Каротиноиды

Хл. a+b/
карот.

a

b

∑ a+b

a/b

в*
с*

1,89+0,01
2,11+0,00

0,99+0,03
1,19+0,07

2,88+0,04
3,30+0,07

1,9
1,8

0,45+0,00
0,37+0,01

6,4
8,9

н*

2,42+0,06

1,34+0,01

3,76+0,06

1,8

0,34+0,01

11,1
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Экспозиция В
Крутизна 1-5°
h = 295-325м

в
с
н
в
с

2,47+0,00
2,33+0,11
2,87+0,10
2,72+0,05
2,76+0,00

1,21+0,00
1,57+0,42
1,34+0,20
1,17+0,13
1,26+0,00

3,67+0,00
3,90+0,31
4,21+0,10
3,89+0,09
4,02+0,00

2,0
1,6
2,2
2,4
2,2

0,43+0,00
0,45+0,00
0,46+0,06
0,69+0,01
0,91+0,00

8,5
8,6
9,3
5,7
4,4

н

2,24+0,01

1,01+0,04

3,25+0,03

2,2

0,73+0,01

4,5

пла
то

Мэтэсэ
рица 2
Токул
Векь

Экспозиция З
Крутизна 1-8°
h = 325-330 м

ЛЭП

Экспозиция ЮЗ
Крутизна 5-8°
h = 300-335 м

2,53+0,01

1,35+0,03

3,88+0,04

1,9

0,43+0,09

9,4

в*- верх; с*- середина; н*- низ склона
Увеличение уровня пластидных пигментов в листьях наблюдается при произрастании
кустов в нижних частях склонов (Мэтэсэрица 1 и Мэтэсэрица 2), по сравнению со средней и
верхней. На склоне З экспозиции (Токул Векь), по сравнению с СВ (Мэтэсэрица 1) и ЮЗ
(Мэтэсэрица 2), уровень хлорофиллов в листьях возрастает при их размещении в средней и
верхней частях склонов.
В фазу роста ягод (18.07.2016), по сравнению с фазой цветения, содержание хлорофилла
в листьях увеличивается в 1,1 раза, независимо от экспозиции и размещения кустов на склонах
(табл.2.)

Экспозиция СВ, Крутизна 5-8 °
h = 300-335 м, Почва –серая
лесная тяжелосуглинист.
слабосмытая
Экспозиция ЮЗ, Крутизна 5-8 °
h = 300-335 м, Почва - серая
лесная тяжелосуглинист.
слабосмытая
Экспозиция З, Крутизна 1-8°
h = 325-330 м, Почва - серая
лесная суглинистая
слабосмытая
Экспозиция В, Крутизна 1-5°
h = 295-325м, Почва - серая
лесная тяжелосуглинист.

Хлорофилл

склон

Элементы рельефа

Каротиноиды

Хл.
a+b/
карот

a

b

∑ a+b

a/b

в*
с*

2,28+0,03
2,32+0,01

1,21+0,02
1,25+0,03

3,48+0,05
3,57+0,04

1,9
1,9

0,96+0,01
0,77+0,07

3,6
4,7

н*

2,92+0,06

1,14+0,01

4,05+0,06

2,6

1,28+0,01

3,2

в
с

2,79+0,03
2,32+0,02

1,21+0,05
1,43+0,01

4,00+0,02
3,75+0,01

2,3
1,6

1,05+0,01
0,84+0,01

3,8
4,5

н

3,12+0,00

1,42+0,07

4,54+0,07

2,2

1,23+0,06

3,7

в
с

2,59+0,02
2,65+0,01

1,57+0,01
1,64+0,03

4,16+0,01
4,29+0,04

1,7
1,6

1,58+0,01
1,59+0,06

2,6
2,7

н

2,44+0,02

1,22+0,01

3,66+0,01

2,0

1,19+0,08

3,1

пла
то

ЛЭП

Токул
Векь

Мэтэсэ
рица 2

Мэтэсэ
рица 1

Микрорайон

Таблица 2. Содержание пластидных пигментов в листьях винограда, в зависимости от
экологических условий среды, мг/дм2, сорт Бианка, р-н Калараш, 18.07.2016 (фаза роста ягод)

2,67+0,00

1,24+0,00

3,91+0,00

2,2

0,95+0,00

4,1

в*- верх; с*- середина; н*- низ склон
Некоторое снижение уровня хлорофилла в листьях сорта Бианка, по сравнению с фазой
роста ягод, наблюдается в фазу созревания (20.08.2016). Однако сохраняется общая
закономерность в накоплении хлорофилла, в зависимости от экспозиции склона
и
расположения на нем кустов (в, с, н).
В процессе фотосинтеза, наряду с зелеными, участвуют и желтые пигменты каротиноиды, которые являются обязательными компонентами пигментных систем всех
фотосинтезирующих организмов. Они участвуют в поглощении света в качестве
дополнительных пигментов. Входят в состав свето-собирающего комплекса (ССК) и передают
поглощенную энергию хлорофиллу. Каротиноиды, выполняя фотопротек-торную функцию,
предотвращают разрушение хлорофилла от необратимого фотоокисления [5].
Уровень
каротиноидов в листьях растений винограда сорта Бианка варьирует в онтогенезе. Так, в фазу
цветения содержание пигментов составляет 0,34-0,45 (Мэтэсэрица 1), 0,43-0,46 (Мэтэсэрица 2),
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0,69-0,91 (Токул Векь) и 0,43мг/дм2 (ЛЭП –плато).
В период роста ягод, по сравнению с фазой цветения, содержание каротиноидов
возрастает. К концу вегетации, в фазу созревания ягод, уровень каротиноидов снова убывает. В
большинстве случаев, между содержанием хлорофилла (а+б) и уровнем каротиноидов
наблюдается обратная зависимость, что согласуется с исследованиями А.В. Штирбу [7].
Характерно, что значительным изменениям в онтогенеза подвергаются отдельные
компоненты пигментных систем и их соотношение - индекс хлорофиллов (хл.а/б) и индекс
пигментов (хл.а+б/карот.), влияющие на активность фотосинтетического аппарата листьев
(ФСА).
Установлено, что в фазу цветения, индекс хлорофиллов (хл.а/б), в зависимости от условий
произрастания растений, составляет 1,8-1,9 (Мэтэсэрица 1), 1,6-2,2 (Мэтэсэрица 2), 2,2-2,4
(Токул Векь) и 1,9 (ЛЭП-плато). В то же время, в связи с низким уровнем каротиноидов индекс
пигментов (хл.а+б/карот.) возрастает и составляет 6,4-11,1 (Мэтэсэрица 1), 8,6-9,3 (Мэтэсэрица
2), 4,4 -5,7(Токул Векь) и 9,4 (ЛЭП-плато).
В фазу роста ягод, наблюдается усиление работы ФСА. По данным М.Ф. Кисиля [7].
оптические свойства листьев изменяются, в зависимости от расположения растений по склону,
возрастают в средней и верхней частях склона (72,7 и 70,5%) и уменьшаются – в нижней
(68,8%),что оказывает заметное влияние на содержание в листьях пластидных пигментов и их
соотношение.
Нами установлено, что в фазу роста ягод в листьях сорта Бианка наблюдается
увеличением уровня хлорофиллов а, б и каротиноидов, что согласуется с исследованиями А.В.
Штирбу [7]. Индекс хлорофиллов изменяется незначительно,, варьирует от 1,6 до 2,2, в то же
время индекс пигментов снижается и, в зависимости от экспозиции склона, направления рядов,
составляет 2,1-4,7.
В фазу созревания ягод, в связи с увеличением уровня хлорофилла а и снижением –
хлорофилла б, наблюдается рост индекса хлорофилла в 1,6-1,7 раза, по сравнению с фазами
цветения и роста ягод. Уменьшение содержания в листьях каротиноидов приводит к росту
индекса пигментов до 4,4-6,5.
Учитывая, что основным органом фотосинтеза является лист, нами произведены расчеты
по суммарному накоплению хлорофилла (в мг/лист) на склонах разной экспозиции при
произрастании кустов в верхней, средней и нижней частях склопов. Установлено, что уровень
зеленых пигментов (хлорофилл a+b) в листе также изменяется, в зависимости от фаз вегетации.
Возрастает в фазы цветения и роста ягод и несколько убывает в фазу созревания ягод,
независимо от экспозиции склона.
Выявлена четкая адаптивная закономерность, связанная с развитием ассимиляционного
аппарата кустов. Показано, что при произрастании кустов в нижней части склонов, по
сравнению со средней и верхней,
снижается освещенность насажде-ний, что приводит к
закономерному возрастанию площади листовых пластинок и
увеличению содержания в них
зеленых пигментов.
ВЫВОДЫ
1. Приведенные данные позволяют заключить, что в процессе онтогенеза, происходят
адаптивные изменения в содержании пластидных пигментов в листьях сорта Бианка, связанные
со структурными изменениями в составе ССК хлоропластов и оказывающие закономерное
влияние на поглощение света пигментами и активность ФСА;
2. Показано, что содержание пластидных пигментов (хлорофиллов а,б, и каротиноидов) в
листьях и их соотношение, изменяются в течении вегетации, зависит от экспозиции склона.
Возрастает на склонах ЮЗ (Мэтэсэрица 2) и З (Токул Векь) экспозиций, по сравнению с СВ
(Мэтэсэрица 1);
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THE METABOLISM OF ORGANIC ACIDS AND SUGARS IN GRAPES
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Abstract. The metabolism of organic acids and sugars during ripening of Isabella grapes
varieties
was studied. The grape were analysed to the tests using high performance liquid
chromatography methods for determining malic and tartaric acid concentrations variaton, respectively
fructose and glucose change. It determined the rates of decrease of acids and accumulation of
carbohydrates. Based on research conducted for a period of 5 years, it is proposed directions for use of
the grapes in other areas of the food industry than the winemaking.
Key words: organic acids, carbohydrates, Noa hand Isabella grapes
INTRODUCERE
A fost propusă o schemă generalizată a fazelor de creştere cu indicarea hormonilor şi compuşilor
organici ce se formează în struguri [1]. În prima fază, ce durează 60 zile de la înflorire, masa bobiţelor
creşte datorită diviziunii şi expansiunii celulelor [2], compuşii dominanţi în sucul din vacuole sînt
acizii tartric şi malic [3], se acumulează acizii hidrocinamici şi taninurile, incluzînd catehine
monomere. A doua fază este latentă, nu se observă o creştere semnificativă, de fapt ia sfîrşit perioada
erbacee a fructului. Faza a treia, de maturare, durează aproximativ 45 zile şi bobiţele anterior mici,
verzi, tari cu aciditate înaltă şi puţin zahăr devin mai mari, elastice, transparente, mai puţin acide, obţin
aromă şi culoare, urmare a proceselor biochimice intense [4]. Iniţial acumularea zaharurilor în boabe
este lentă şi are loc prin mobilizarea amidonului din ramuri, depus ca substanţă de rezervă. Treptat,
acumularea glucidelor sporeşte datorită procesului de fotosinteză. Swanson şi Elshishiny afirmă că prin
proces de fotosinteză în frunze se formează glucoză şi fructoză, care se transformă ulterior în zaharoză,
principalul zahăr folosit pentru transport pînă la struguri, unde este hidrolizată de invertază în glucoză
şi fructoză [5].
A devenit important cercetarea metabolismului acizilor organici şi glucidelor pe durata maturării
strugurilor, pentru a stabili variaţia concentraţiilor acestora, şi a determina momentul optim de recoltă
a strugurilor în scopul obţinerii unor produse non-alcoolice.
MATERIAL ŞI METODĂ
Materie primă au servit struguri de soiuri tip Isabella colectaţi pe perioada august-septembrie, din
care s-au fabricat mostre de suc.
Conţinutul de glucoză şi fructoză a fost determinat prin cromatografie lichidă de înaltă
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performanţă (HPLC) în conformitate cu MA-MD-AS 311-03-SUCRES. Analiza cantitativă a fost
efectuată de detectorul refractometric.
Conţinutul de acizi malic, tartric şi citric a fost determinat prin cromatografie lichidă de înaltă
performanţă (HPLC) în conformitate cu MA-MD-AS 313-04-ACIORG. Analiza cantitativă este
efectuată de detectorul matrice cu diode (DAD) la lungimi de undă 192, 208, 210 nm.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Rezultatele obţinute arată la începutul perioadei de coacere a strugurilor un conţinut înalt de acizi
organici, predominanţi fiind malic şi tartric. S-au înregistrat valori de 9,35-13,0 g/dm3 de acid malic în
suc de soi Noah şi valori de 8,5-12,9 g/dm3 în suc de soi Isabella. Pe durata maturării se observă
diminuarea cantităţii de acid malic, cele mai semnificative ritmuri de scădere au fost în anii 2012-2013
de 3,3-3,5 ori la soiul Noah şi de 3,6-3,8 ori la soiul Isabella (a vedea figura 1 stînga – soiul Isabella,
dreapta soiul Noah), la acest soi s-a atestat o scădere de 5,8 ori în anul 2010. Aproape de maturitatea
tehnică cantitatea de acid malic are valori de 2,85-4,65 g/dm3 în strugurii de soi Noah şi de 2,20-4,38
g/dm3 în strugurii de soi Isabella.
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Figura 1. Diminuarea acidului malic pe durata maturării strugurilor (anii 2010-2014)
Referitor la acidul tartric, la începutul coacerii că acesta se conţine în cantităţi de 8,27-10,65
g/dm în strugurii de soi Noah şi în cantităţi de 7,51-8,79 g/dm3 în strugurii de soi Isabella. Similar
acidului malic şi acidul tartric diminuează în cantitate pe durata de maturizare.
S-au observat ritmuri intense de scădere în anii 2010 şi 2013 de 2,2-3 ori în strugurii de soi Noah
şi respectiv în strugurii de soi Isabella de 2,6-3,15 ori (a vedea figura 2 stînga – soiul Isabella, dreapta
soiul Noah). Când se ajunge la etapa maturizării tehnice, acidul tartric are cantităţi de 2,93-6,18 g/dm3
la soi Noah şi 2,65-4,81 g/dm3 la soiul Isabella.
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Figura 2. Diminuarea acidului tartric pe durata maturării strugurilor (anii 2010-2014)
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Acumularea masivă a glucozei şi fructozei în mezocarpul vacuolelor celuleor din pulpa boabelor
are loc după pîrg, strugurii încep a-şi schimba culoarea şi adaugă în greutate în ritm mai intens. La
această etapă, fluxul de apă din rădăcini spre struguri creşte, reacţiile biochimice se intensifică şi
boabele încep să se matureze. Conţinutul total de zahăr practic se dublează la coacerea deplină, în
dependenţă de factorii specifici ai soiului, particularităţi legate de sol şi expunere spre lumina solară,
suma temperaturilor active, încărcătura recoltei pe butuc, etc.
La maturarea timpurie strugurii de soi Noah conţin 3,62-5,18% glucoză, iar strugurii de soi
Isabella conţin 3,74-5,33%. Pe parcurs cantitatea glucozei creşte, în anii 2010-2011 s-au înregistrat
acumulări de 2,0-2,2 ori la soiul Noah, iar în anii 2010-2012 acumulări de 2,0-2,33 ori la soiul Isabella
(figura 3, stînga – soiul Isabella, dreapta soiul Noah). Valorile maxime a glucozei au fost de 10,05 %
în strugurii Noah şi de 10,1 % în strugurii Isabella, anul 2010.
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Figura 3. Acumularea glucozei pe durata maturării strugurilor (anii 2010-2014)
Cantităţile de fructoză la începutul coacerii variază între 4,61-6,87% în strugurii de soi Noah şi
respectiv 3,89-5,16% la soiul Isabella. La maturizare se acumulează cantităţi aproximativ identice ca
cele ale glucozei, datele obţinute arată ritmuri de creştere în anii 2010-2011 de 1,8-2,2 ori în strugurii
de soi alb Noah şi în anii 2010, 2012 de 2,4-2,7 ori în strugurii de soi roşu Isabella (figura 4 stînga –
soiul Isabella, dreapta soiul Noah). Concentraţii maxime de fructoză s-au determinat în anul 2012 cu
valori de 10,53% în strugurii albi şi 12,59% în cei roşii.
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Figura 4. Acumularea fructozei pe durata maturării strugurilor (anii 2010-2014)
Astfel, s-a stabilit că diminuarea concentraţiilor de acizi organici malic şi tartric are loc simultan
acumulării zaharurilor precum glucoza şi fructoza, fapt stabilit şi de către P.J. Hardy şi W. Mark
Kliewer. Primul a publicat rezultatele cercetării sale privind metabolismul glucidelor şi acizilor
organici în bace nemature de struguri al soiului viţei de vie Thompson Seedless cultivat în Australia,
folosind atomi C14 şi stabilind ce procese au loc timp de 24 ore [6].
Al doilea cercetător a monitorizat de la etapa erbacee pînă la supramaturare ce zaharuri şi acizi
organici se formează în organele plantei viţă de vie, soiul fiind acelaşi, dar cultivat în California, SUA
[7].
Acest fenomen poate fi explicat ca efect al proceselor metabolice complexe, descris pe larg în
sinteza întocmită de Conde şi colegii săi [8] în baza cercetărilor efectuate de mai multe echipe de
specialişti în domeniul biochimiei compuşilor în struguri.
Fotosinteza este mecanismul biochimic care contribuie la acumularea glucidelor, însă anumite
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cantităţi se formează şi la conversia din acizi organici (a vedea figurile 5 şi 6).
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Figura 5. Formarea glucozei în struguri prin metabolizarea acidului tartric
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Figura 6. Formarea glucozei în struguri prin metabolizarea acidului malic.
CONCLUZII
1. S-a cercetat metabolismul acizilor organici şi glucidelor în soiuri de struguri tip Isabella.
2. S-a stabilit că acidul malic diminuează cantitativ cel mai intens de 3,3-3,5 ori în strugurii de
soi Noah şi de 3,6-3,8 ori în strugurii de soi Isabella. Acidul tartric scade moderat de 2,6-3,15 ori.
Fenomenul se datorează proceselor de respiraţie, transformare în glucide, participare la biosinteza
substanţelor polifenolice şi aromatice.
3. Datele experimentale demonstrează că glucoza şi fructoza predomină cca 90% din glucide.
Glucoză la pîrg în strugurii de soi Noah (albi) se află în cantităţi de 3,62%...5,18% şi în cei de soi
Isabella (roşii) 3,74%...5,33%; fructoză în struguri albi la pîrg se află în cantităţi de 4,61%...6,87%, în
cei roşii 3,89%...5,19%. La coacere deplină valorile cresc de 2,0-2,4 ori.
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Abstract. The wine sector of the Republic of Moldova is a strategic sector, also the main
resource in the national budget
At present, over 90 varieties of vines are accepted for cultivation, including 29 white wine
varieties and 13 black wine varieties.
At the same time, there are more than 160 clones of the basic wine varieties and over 20 varieties
with the temporary admission status for testing under production conditions. Vineyard plantations with
wine varieties predominate the varieties - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir,
Chardonnay, Sauvignon and others.
The National Vine and Wine Office is making an enormous effort to promote Moldovan wine on
the world wine market. But this can only be done with the local varieties specific to Moldovan climate
conditions - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rara neagră etc.
The purpose of this study is to analyze the Fetească neagră wine variety in various wine regions
of Moldova.
Key words: Feteasca neagră, Republic of Moldova, Wine regions, Wine variety.
Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova este unul strategic, dar și bază principală de resurse în
bugetul național
La etapa actuală în Republica Moldova sunt acceptate pentru cultivare peste 90 soiuri de viță de
vie, inclusiv 29 soiuri albe pentru vin și 13 soiuri negre pentru vin.
Totodată sunt peste 160 clone ale soiurilor de bază și peste 20 soiuri cu statut de admise
temporar pentru încercare în condiții de producere. În plantațiile viticole cu soiuri pentru vin
predomină soiurile - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon ș.a.
Oficiul Național al Viei și Vinului depune un efort enorm în promovarea vinului moldav pe piața
vitivinicolă mondială. Dar, aceasta poate fi realizat doar cu soiurile locale specifice condițiilor
climatice moldave - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rară neagră ș.a.
Scopul acestui studiu constă în analiza comparativă a soiului Fetească neagră în diverse regiuni
vitivinicole din Moldova.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul a avut la bază soiul autohton de struguri pentru vin – Fetească neagră, cultivat în patru
plantații în diferite Regiuni vitivinicole – Bugeac, Leova (Regiunea Valul lui Traian), Purcari
(Regiunea Ștefan Vodă), Mircești (Regiunea Codru).
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În tabelul de mai jos (tab. 1) sunt reflectate caracteristicile plantațiilor viticole a sectoarelor
experimentale.
Tabelul 1. Evaluarea comparativă a plantațiilor viticole a sectoarelor experimentale (soiul
Feteasca neagră)
Sectoare Experimentale
Indicii
Bugeac
Leova
Purcari
Mircești
Anul plantării
2008
2009
2010
2014
Portaltoi
BxR SO4
BxR Kober
BxR SO4
BxR SO4
Schema de plantare, mxm
2,75 x 1,40 2,25 x 0,90 2,75 x 1,30 2,20 x 1,30
Densitate, vițe/ha
2597
4938
2797
3496
Recolta medie, kg/butuc
3,8
1,5
2,8
2,9
Latitudine geografică, grade
46.3971
46.4875
46.5190
47.4010
Distanță paralela Sud →Nord / liniar, km
0/0
10,65 / 34,5 13,0 / 89,6 111,2 / 124,6
Altitudine absolută, m
150
160
120
300
Expoziție pantă
V
S
SE
SE
Unghi pantă, grade
5
2
6
8
Studiul a fost realizat cu susținerea financiară de către Oficiul Național al Viei și Vinului în
perioada 2017-2018, în cadrul proiectului - „Struguri de calitate” - “Diseminarea bunelor practici prin
intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 1. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD
Bugeac
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Figura 2. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD Bugeac
Conform datelor reflectate în figurile 1 și 2 la LD Bugeac, starea ochilor pe lungimea coardei
pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele 94,7 - 99,7%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.),
viabilitatea acestora a fost în limitele 73,3 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 98,1%, ceea ce reflectă o iernare bună a
ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct de vedere a
viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce revine în mediu
la un ochi este în limitele 0,2 - 1. Recolta potențială la un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt sănătoase nu sunt
afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 3. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD Leova
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Figura 4. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD Leova
Conform datelor reflectate în figurile 3 și 4 la LD Leova, starea ochilor pe lungimea coardei
pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele 49,3 - 97%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea
acestora a fost în limitele 40 - 96,7%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 80,5%, ceea ce reflectă o iernare bună a
ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct de vedere a
viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce revine în mediu
la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt sănătoase nu sunt
afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 5. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD
Purcari
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Figura 6. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD Purcari
Conform datelor reflectate în figurile 5 și 6 la LD Purcari, starea ochilor pe lungimea coardei
pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele 70,3 - 99,3%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.),
viabilitatea acestora a fost în limitele 53,3 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 90,7%, ceea ce reflectă o iernare bună a
ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct de vedere a
viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce revine în mediu
la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt sănătoase nu sunt
afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 7. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD
Mircești
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Figura 8. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră, LD Mircești
Conform datelor reflectate în figurile 7 și 8 la LD Mircești, starea ochilor pe lungimea coardei
pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele 97,7 - 100%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.),
viabilitatea acestora a fost în limitele 93,3 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 99,1%, ceea ce reflectă o iernare bună a
ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct de vedere a
viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce revine în mediu
la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt sănătoase nu sunt
afectate de gerurile din timpul iernii.
Tabelul 2. Evaluarea comparativă a fenofazei viței de vie - Creșterea lăstarilor și inflorescențelor
- în raport cu condițiile climatice din anii 2018 vs 2017 (soiul Feteasca neagră)
Indicii

Bugeac
2017 2018

Sectoare Experimentale
Leova
Purcari
2017* 2018
Δ
2017 2018

Δ
Data începerii fenofazei
25.04- 30.0410.04”Punct verde” -5 zile
29.05 24.05
03.06
începutul înfloritului:
Durata fenofazei, zile
35
25
-10
53
Suma temperaturilor active
190,0
197,8 214,0 +16,2
(>10°C), °C
*
medie
16,5 18,4 +1,9 16,0 *
Temperatura
5,3 / 5,7 / +0,4 / 5,9 /
aerului, °C
min / max
27,8 32,9 +5,1 25,0
Cantitatea de precipitații,
102
43,2 -58,8 75 *
mm

Δ

Mircești
2017 2018

Δ

11.0417.04- 15.0416.04- 14.04-1 zile
+2 zile
+2 zile
20.05
06.06 20.05
06.06 24.05
40

-13

51

36

-15

51

41

-10

206,1 +16,1 308,2 275,8

-32,4

256,5 309,9 +53,4

16,9
8,2 /
26,5

+0,9
+2,3 /
+1,5

17,4
5,9 /
31,0

17,7
7,1 /
32,0

+0,3
+1,2 /
+1,0

16,9
3,2 /
28,8

17,3
6,4 /
30,0

+0,4
+3,2 /
1,2

14,6

-60,4

52

22,6

-29,4

42,6

16,6

-26,0

Începutul fenofazei dezmugurire (punctul verde) a demarat în termeni obișnuiți, dar în urma
regimului termic ridicat din a doua jumătate a lunii aprilie și toată luna mai, pe fonul insuficienței de
precipitații, faza fenologică a durat mai puțin cu 10-15 zile comparativ cu anul 2017. Constatăm faptul,
că faza respectivă a decurs în regim rapid, foarte avansat față de datele multianuale.
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Tabelul 3. Evaluarea comparativă a fenofazei viței de vie - Înfloritul - în raport cu condițiile
climatice din anii 2018 vs 2017 (soiul Feteasca neagră)
Indicii
Începutul (10%) – sfârșitul
înfloritlui (90%):
Durata fenofazei, zile
Suma temperaturilor active
(>10°C), °C
medie
Temperatura
aerului, °C
min / max

Sectoare Experimentale
Bugeac
Leova
Purcari
2017 2018
Δ
2017* 2018
Δ
2017 2018
Δ
30.05- 25.0504.06- 21.05- +15 07.06- 21.05- +17
+5 zile
08.06 01.06
12.06 30.05 zile 11.06 30.05 zile
10
8
-2
9
10
+1
5
10
+5
118,7 115,5

-3,2

21,7 21,7
0
12,2 / 10,0 / -2,2 /
30,7 31,3 +0,6
Cantitatea de precipitații, mm 9,0
0,0
-9,0

110,0 * 128,5 +18,5
21,0
12,4
/30,2
12,0

21,4
11,0 /
30,6
0,2

66,4

122,1 +55,7

Mircești
2017 2018
Δ
07.06- 25.05- +13
14.06 02.06 zile
8
9
+1
85,4

105,4 +20,0

+0,4 20,6 20,8 +0,2 20,0 20,6 +0,6
-1,4 / 13,7 / 11,2 / -2,5 / 11,5 / 10,0 / -1,5 /
+0,4 30,7 29,8 -0,9 29,4 29,7 +0,3
-11,8 20,4
0,6 -19,8 12,6
0,4 -12,2

Ca urmare a regimului termic ridicat din a doua jumătate a lunii aprilie și complet în luna mai,
fenofaza de înflorire a viței de vie a demarat în perioada 21-25.05, cu 5-17 zile mai devreme față de
anul 2017. Durata fenofazei a fost cu 2 zile mai scurtă (LD Bugeac) și cu 5 zile mai lungă (LD
Purcari), probabil, din cauza fluctuațiilor de temperatură.
Tabelul 4. Evaluarea comparativă a fenofazei viței de vie - Creșterea boabelor - în raport cu
condițiile climatice din anii 2018 vs 2017 (soiul Feteasca neagră)
Indicii
Data începutului legării
boabelor - începutul maturării
boabelor
Durată fază, zile
Suma temperaturilor active
(>10°C), °C
medie
Temperatura
aer, °C
min / max
Cantitatea de precipitații, mm

Bugeac
2017 2018

Δ

09.06- 02.06- +7
04.08 22.07 zile
56
715

51

-5

Sectoare Experimentale
Leova
Purcari
2017* 2018
Δ
2017 2018

Mircești
2017 2018

Δ

13.06- 31.05- +13 12.06- 31.05- +12 15.06- 03.06+13 zile
03.08 15.07 zile 10.08 20.07 zile 04.08 06.08
51

46

-5

59

51

-8

50

65

607,5 -107,5 690 * 546,3 -143,7 830,5 648,6 -181,9 628,2 702,5

22,2 22,0 -0,2
8,4 / 11,7 / +3,3 /
37,5 33,6 -3,9
154 129,8 -24,2

Δ

22,6
8,6 /
37,0 *
140 *

21,9
8,1 /
33,9
137

+15
+74,3

-0,7 23,5 22,7 -0,8 21,9 20,8
-1,1
-0,5 / 11,5 / 10,3 / -1,2 / 11,0 / 8,3 / -2,7 /
-3,1 38,7 32,9 -5,8 35,5 30,9
-4,6
-3,0 112,0 55,7 -56,3 50,0 258,0 +208,0

Fenofaza creșterii boabelor a demarat în perioada 31 mai - 05 iunie, cu 7-13 zile mai devreme în
comparație cu anul 2017. Condiții relativ optime au fost în lunile iulie și august, care au favorizat
echilibrarea în dezvoltarea viței de vie cu micșorarea decalajului înregistrat în perioada aprilie - prima
jumătate a lunii iunie.
Tabelul 5. Evaluarea comparativă a fenofazei viței de vie - Maturarea boabelor - în raport cu
condițiile climatice din anii 2018 vs 2017 (soiul Feteasca neagră)
Indicii
Începutul maturării boabelor
”pârga” – Maturarea
tehnologică (recoltarea)
Durată fază, zile
Instalare stații meteo, data:
Durată fază, zile
Suma temperaturilor active
(>10°C), °C
Temperatura medie
aer, °C
min /max

Bugeac
2017 2018
Δ

Sectoare Experimentale
Leova
Purcari
2017* 2018
Δ
2017 2018

05.08- 23.07- +13
26.09 20.09 zile

04.08- 16.0726.09 18.09

52

30
02.05.2017
52
30
603,4 443,7
21,3 24,3
5,4 / 13,8 /

53

37
07.05.2018
53
37
605,0 * 510,1
21,0
4,8 /
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23,4
13,6 /

+19
zile

16.08- 21.0703.10 22.10
48

32
28.04.2017
48
32

Δ
+26
zile

Mircești
2017 2018

Δ

05.08- 07.08-3 zile
18.09 21.10
44

15
04.05.2017
44
15

545,9

502,3

491,9 214,3

20,0
2,46 /

25,2
16,2 /

20,8 23,4
7,1 / 14,3 /

Indicii

Cantitatea de precipitații, mm

Sectoare Experimentale
Bugeac
Leova
Purcari
2017 2018
Δ
2017* 2018
Δ
2017 2018
Δ
39,7 36,2
39,2* 33,7
35,6
35,7
18,0 46,6 +28,8 20,0 * 50,8 +30,8 6,0
29,4 +23,4

2017
36,2
58,0

Mircești
2018 Δ
32,0
0,0 -58,0

Începutul fenofazei de maturare a boabelor a avut loc în perioada 16 iulie - 07 august, cu 13-26
zile mai devreme, cu excepția LD Mircești (cu 3 zile mai târziu) în comparație cu anul 2017.
Tabelul 6. Greutatea strugurilor soiului Fetească neagră în funcție de regiunea de cultivare
Soiul
Feteasca neagră
Feteasca neagră
Feteasca neagră
Feteasca neagră

Sectorul
Mircești
Ẍ
Purcari
Ẍ
Bugeac
Ẍ
Leova
Ẍ

min, gr

max, gr
120

350

100

450

40

510

30

300

mediu, gr.
249,17
249,17
248,33
248,33
248,61
248,61
136,43
136,43

Putem menționa faptul că greutatea medie a strugurilor în funcție de condițiile de creștere a fost
în limitele 136,43 g (LD Leova) – 249,17 g (LD Mircești).
Greutatea minimă a strugurilor în mărime de 30 g a fost înregistrată la LD Leova, iar maximă în
mărime de 510 g la LD Bugeac.

Figura 9. Suprafața foliară în calcul la 1 kg struguri la soiul Fetească neagră, în funcție de
sector, m2/kg
Reieșind din datele figurii 9, se poate constata un raport maxim dintre Suprafața foliară și
cantitatea de struguri la LD Leova, în același timp valoarea minimă fiind înregistrată la LD Purcari.
CONCLUZII
Conform rezultatelor intermediare prezentate în studiu se constată:
- viabilitate și fertilitate înaltă pe lungimea lăstarului în toate regiunile de cultivare;
- greutatea medie a strugurilor diferită în funcție de regiunea de cultivare;
- suprafața foliară în calcul la 1 kg struguri este foarte diferită și este în funcție de regiunea de
cultivare.
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STUDIUL FENOLOGIC ŞI AMPELOGRAFIC A UNOR GENOTIPURI APIRENE
Svetlana TOFAN
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. In paper are presented the phenological phases and ampelographycal characteristics
of some seedless genotypes from Ampelographic Collection of the ISPHTA. Was constatate the
diversety of genotipes according the time of full physiological maturity of the berries, the shape and
color of berries, grapes, shoots and leafs, seedless category.
Key words. Grapevine, seedless varieties, phenology, ampelographycal characteristics, category
of seedlessness.
INTODUCERE
Printre numărul mare de soiuri de viţă de vie obţinute în lume, un loc deosebit, ocupă soiurile
apirene. Apirenia este una dintre calităţile superioare, dorite în strugurii de masă. Strugurii apireni au
anumite caracteristici, care fac fructul de o valoare specifică şi o acceptare mai bună de către
consumator [1].
Apirenia se consideră o însuşire mult apreciată atît pentru folosirea stugurilor în stare proaspătă,
cît şi la prelucrarea tehnologică a strugurilor pentru obţinerea sucurilor, compoturilor, gem, marinade,
iar cel mai înalt apreciate sunt stafidele fiind folosite în cofetărie şi panificaţie. În ultimii ani, în lume,
folosirea strugurilor în stare proaspătă şi a stafidelor s-a mărit de 1,5 ori. [8].
În prezent, cerinţele consumatorilor faţă de soiurile apirene cresc, fiind consumate, ca produs
dietic în alimentaţie. Astfel, este nevoie de a obţine un sortiment nou de soiuri apirene mai variat, cu
diferită perioadă de maturare, arome specifice, bob mare şi crocant, rezistenţă genetică înaltă la factorii
biotici şi abiotici ai mediului, pentru a putea fi incluse în sortimentul viticol şi perfectionarea lui [4,5].
Selectarea soiurilor şi ameliorarea sortimentului viticol se efectuază în baza particularităţilor
ampelografice ale genotipurilor, în rezultatul cărora, se determină însuşirile biologice, tehnologice,
agrotehnice ale soiurilor, comportarea acestora în scopul cunoaşterii soiurilor de viţă de vie şi stabilirii
tehnologiei de cultură diferenţiată, care să asigure producţii mari de struguri şi de calitate superioară
[6].
MATERIALE ŞI METODE
Cercetările au fost efectuate pe sectoarele experimentale ale IŞPHTA în cadrul laboratorului
Genofond şi Ameliorare Genetică a Viţei de Vie. În studiu au fost incluse genotipuri apirene introduse
din diverse centre viticole ale lumii şi elite apirene din Genofondul institutului, variate după culoarea şi
mărimea bobului, direcţia de utilizare (Tab. 1). Fiecare genotip este reprezentat prin 5-10 plante.
Suprafaţa de nutriţie a butucilor 3,0 m × 1,5 m, sistemul de conducere cordon orizontal bilateral, fără
protejare în perioada de iarnă. Îngrijirea fitotehnică s-a îndeplinit în conformitate cu îndrumările
agrotehnice în vigoare.
Aprecierea agrobiologică şi ampelografică s-a efectuat conform metodelor elaborate de
Ghe. Constantinescu şi A. Indreaş (1976) şi lista de descriptori OIV (2009).
Tabelul 1. Genotipuri incluse în studiu (Genofondul IŞPHTA)
Genotipul
Centennial seedless
Perlon
Călina
Otilia
VIII-1-24
V-51-56

Ţara de origine
SUA
Argentina
România
România
Republica Moldova
Republica Moldova

Genitori
Gold x (Emperor x Pirovano 75)
Emperator x Perlette
Braghină x Sultanină
Alphonse Lavallee x Perlette
Pobeda x Kişmiş VIRa
Guzuli Cara x Kişmiş VIRa

274

Direcţia de
utilizare
de masă
de masă
de masă
de masă
de masă
de masă

Genotipul
BU 24-4np-3k
Romulus (m)

Ţara de origine
Republica Moldova
SUA

Direcţia de
utilizare
de masă
mixtă

Genitori
Ontario x Kişmiş alb

REZULTATE ȘI DISCUŢII
În rezultatul observaţiilor fenologice s-a determinat începutul şi sfîrşitul fenofazelor precum şi
durata lor. (Tab. 2). Declanşarea vegetaţiei la genotipurile studiate, s-a produs în perioada 18-21 aprilie
prin dezmuguritul soiurilor Romulus şi Călina, termenii cei mai tîrzii fiind la 2 mai pentru genotipurile
Perlon și VIII-1-24. Înfloritul soiurilor începe la 28 mai şi se încheie la 15 iunie. În anul 2014
perioada de înflorire a început cu 3-5 zile mai tîrziu în comparaţie cu anul 2015. Primul înfloreşte soiul
martor Romulus (la 28 mai), urmat de Otilia, Centennial seedless şi VIII-1-24. Înfloritul se încheie la
15 iunie cu genotipurile V-51-56 şi BU 24-4np-3k.
Tabelul 2. Perioada declanșării fazelor fenologice (Genofondul IŞPHTA, anii 2014-2015)
Genotipul

Dezmuguritul

Infloritul

Pîrga

Maturarea

Centennial seedless
Perlon
Călina
Otilia
VIII-1-24
V-51-56
BU-24-4np-3k
Romulus (m)

23.04-02.05
25.07-02.05
21.04-30.04
23.04-27.04
25.04-01.05
24.04-30.04
23.04-30.04
18.04-26.04

05.06-12.06
07.06-13.06
06.06-12.06
02.06-11.06
05.06-14.06
08.06-15.06
07.06-15.06
28.05-06.06

21.07-25.07
22.07-29.07
23.07-28.07
15.07-22.07
29.07-08.08
10.08-20.08
02.08-12.08
25.07-06.08

25.08-01.09
28.08-05.09
29.08-02.09
12.08-24.08
25.09-03.10
27.09-01.10
25.09-01.10
05.09-09.09

Perioada
dezmuguritmaturare
125-132
131-139
130-134
112-123
155-163
157-162
156-162
141-149

Pîrga strugurilor a început la 15 iulie cu soiul Otilia, avînd termenul cel mai timpuriu şi continuă
cu soiurile Centennial seedless, Călina, Perlon la 21-23 iulie. Cea mai tîrzie intrare în pîrgă s-a
înregistrat la 10 august la genotipul V-51-56.
Maturarea strugurilor la genotipurile cercetate a fost în anul 2014 mai tîrzie în medie cu 5-8 zile
în comparație cu maturarea lor în anul 2015, iar la soiul Otilia maturarea boabelor a fost mai tirzie cu
12 zile. În ambii ani de studiu cu o maturare precoce a strugurilor se remarcă soiul Otilia (12 august
în 2015 şi 24 august în 2014). În următoarea perioadă se maturează soiurile Centennial seedless,
Călina, Perlon, Romulus (sfîrşitul lunii august – începutul lunii septembrie), iar cel mai tîrziu s-au
maturat boabele genotipurilor VIII-1-24, BU 24-4np-3k, V-51-56 (25-27 septembrie în 2015 și 1-3
octombrie în 2014).
După numărul de zile parcurse de la dezmugurire pînă la maturare, genotipurile cercetate pot fi
clasificate cu următoarele perioade de maturare: timpurie – soiul Otilia; mijlocie – soiurile Centennial
Seedless, Perlon, Călina, Romulus; tîrzie – elitele VIII-1-24, V-51-56, BU 24-4np-3k.
În rezultatul descrierilor ampelografice s-au stabilit însuşiri biologice şi tehnologice ale
genotipurilor, specificul fiecărui din ele.
Centennial seedless – soi creat în California, la Univesitatea Davis [7], viguros, cu perioadă
scurtă de vegetaţie. Forma vîrfului lăstarului deschisă, cu peri orizontali deși. Culoarea internodurilor
lăstarului pe partea dorsală - verde în dungi roşii. Cîrceii sunt de lungime mijlocie. Frunzele tinere
sunt lucioase de culoare verde bronzată, mărime medie. Frunza matură este de formă pentagonală,
şapte lobată cu dinţi mari, alungiţi şi sinusul peţiolar închis cu lobii suprapuși, cu baza în formă de U.
Dinţii de pe marginea frunzei sunt lungi cu margini drepte, profilul frunzei striat. Culoarea frunzei de
toamnă este galbenă. Inflorescența lungă, floarea hermafrodit funcțional normală. Strugurii mari, cu
greutatea medie de 300-486 g, lacşi. Boabele sunt de formă eliptic lung, de culoare verde-gălbuie,
aromate, cu lugimea de 26-28 mm, greutatea 3,0-3,5g. Categoria de apirenie I. Conţinutul mustului în
zăharuri - 188-210 g/dm3, conţinutul mustului în aciditate - 5,5-6,5 g/dm3.
Perlon - soi cu vigoare de creştere medie-mare, vîrful lăstarului şi frunzele tinere sunt verziarămii, culoarea lăstarului verde în dungi roşii. Poziția lăstatului pe butuc semicaducă, cîrceii sunt
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lungi amplasaţi discontinuu.
Frunzele mature sunt mijlocii-mari, de culoare verde, formă pentagonală, şapte lobată. Sinusul
peţiolar este deschis în formă de U, iar lobii sinusurilor superioare sunt suprapuşi uşor. Dinţii de pe
marginea frunzei sunt mijlocii-mari cu margini convexe, profilul frunzei este răsucit. Perii orizontali
pe partea inferioară a frunzei sunt rari, culoarea frunzei de toamnă este galbenă.
Floarea este hermafrodit normală, inflorescenţa foarte lungă. Strugurele de mărime medie-mare,
conic, compactitate mijlocie. Greutatea medie a unui strugure este de 400-550g. Greutatea medie a
100 boabe 460-500g. Pieliţa subţire, pulpa crocantă cu gust franc. Bob mare, forma troncovoid, de
culoare violacee, cu rudimente de seminţe, categoria de apirenie I.
Călina – soi creat la Staţiunea de cercetări viticole Drăgăşani [7]. Vigoarea de creştere a soiului
este mare. Frunza adultă este pentalobată, mare cu sinusurile laterale adînci, în formă de liră: cele
superioare închise prin suprapunerea lobilor, iar cele inferioare deschise. Sinusul peţiolar deschis, în
formă de U. Limbul frunzei de culoare verde-pal, uşor gofrat, peros pe faţa inferioară. Peţiolul frunzei
este lung (13-15 cm), roşu-violaceu şi acoperit cu perişori. Dinţii de pe marginea frunzei sunt mijlocii
cu margini convexe, profilul frunzei drept.
Lăstarii viguroşi, culoare verde-maronie pe partea însorită. Floarea hermafrodit funcțional
normală, inflorescența foarte lungă. Strugurii sunt lungi (30-38 cm), cu greutatea medie de 250-350g,
rămuroşi, semicompacţi, cu pedunculul lignificat. Bobul mic 1,7 -2,1g, ovoid, de culoare roz în diferite
nuanţe, funcţie de gradul de maturare şi expunerea la soare. Pieliţa subţire, acoperită cu un strat fin de
pruină. Pulpa zemoasă, fiind prezente rudimente de categoria II. Conţinutul mustului în zăharuri - 186240 g/dm3, conţinutul mustului în aciditate - 5,5-6,0 g/dm3.
Otilia – soi obținut la Staţiunea de cercetări viticole Pietroasa [7]. Forma vîrfului lăstarului este
deschisă, distribuţia antocianilor este în dungi cu o intensitate slabă. Poziţia lăstarului pe butuc este
orizontală, cîrceii sunt lungi, amplasaţi discontinuu. Frunza tînără de culoare roşietică. Frunza adultă
este mare, pentalobată, sinusurile laterale deschise, cu forma bazei sinusurilor în forma de V, sinusul
peţiolar deschis, în formă de U. Limbul frunzei de culoare verde-intens, cu nervurile roşietice la bază.
Pe faţa inferioară a frunzei perii orizontali lipsesc, iar perii erecţi sunt rari. Dinţii de pe marginea
frunzei sunt mijlocii cu margini drepte. Profilul frunzei drept. Culoarea frunzei de toamna este
galbenă. Floarea hermafrodit funcțional normală. Strugurii de mărime mijlocie, conici, biaripați,
semicompacți, cu greutatea medie 300 g. Bobul mijlociu -16-18mm, greutatea -2,0-2,5g, forma eliptic
scurt cu pieliţa de culoare albastru închis-negru, acoperită cu pruină. Pulpa este crocantă, cu rudimente
de seminţe de categoria II. Conţinutul mustului în zăharuri - 180-195 g/dm3, conţinutul mustului în
aciditate - 5,7-6,5 g/dm3. La maturare culoarea coardei devine brună.
VIII-1-24 – elită (genotip) cu vigoare de creştere a butucului medie. Lăstarul tănăr are forma
vîrfului deschisă, distribuţia antocianelor absentă. Poziţia lăstarului pe butuc este orizontală, colorarea
internodurilor şi nodurilor pe partea dorsală este roşie, cîrceii amplasaţi discontinuu.
Frunza
tînără de culoare verde arămie. Frunza adultă de culoare verde închis, cuineformă, cinci-şapte lobată,
lobi superiori semideschis sau închis, sinusul peţiolar deschis în formă de U. Pe faţa inferioară a
frunzei sunt prezenți perii erecți, iar perii orizontali lipsesc. Dinţii de pe marginea frunzei sunt mijlocii
cu margini drepte. Profilul frunzei involut. Culoarea de toamnă a frunzei este galben roşietică. Floarea
hermafrodit funcţional normală. Inflorescenţele sunt lungi. La maturare lemnul devine de culoare
brună închis. Strugurile de formă cilindro-conică, mijlocii-mari, rămuroşi, cu greutate medie de 380420g. Bob mare – 26 mm, greutatea 4,0-4,8 g, forma cilindrică, culoarea roşie închis, pulpa crocantă.
Rudimente de semințe, categoria de apirenie IV. Conţinutul mustului în zăharuri - 178-185 g/dm3,
aciditate - 7,0-7,8 g/dm3.
V-51-56 – elită (genotip) cu vigoare de creştere medie-mare. Lăstarul tînăr are forma vîrfului
deschisă, distribuţia antocianelor absentă. Poziţia lăstarului pe butuc este orizontală, colorarea
internodurilor pe partea dorsală este verde în dungi roşii, iar a nodurilor verde, cîrceii amplasaţi
discontinuu. Frunza tînără de culoare verde gălbuie. Frunza adultă de culoare verde, cuineformă, cinci
lobată, sinusul superior şi peţiolar au lobii uşor suprapuşi. Pe faţa inferioară a frunzei perii orizontali şi
perii erecţi lipsesc. Dinţii de pe marginea frunzei sunt mijlocii, cu margini convexe, profilul frunzei
involut. Culoarea de toamnă a frunzei este galbenă. Floarea hermafrodit funcţional normală,
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inflorescenţele mijlocii. Strugurele de dimensiune medie-mare, formă conică sau cilindroconică,
compactitate medie, cu greutate de 350-500 g. Bob mediu-mare, 20-22 mm, greutatea - 2,8-3,5 g,
forma troncovoid, culoarea verde gălbuie, semicrocant cu aromă. Rudimente de semințe, cu categoria
de apirenie II. Conţinutul mustului în zăharuri - 190-222 g/dm3, conţinutul mustului în aciditate - 5,56,0 g/dm3. La maturare lemnul devine de culoare galben brun.
BU 24 -4np- 3k – elită (genotip) cu vigoare de creştere medie-mare. Lăstarul tînăr – forma
vîrfului deschisă, distribuţia antocianelor absentă, poziţia pe butuc orizontală, colorarea internodurilor
şi nodurilor pe partea dorsală este verde în dungi roşii, cîrceii amplasaţi discontinuu. Frunza tînără de
culoare verde arămie. Frunza adultă de culoare verde, cuineformă, cinci lobată, margini convexe,
sinusurile superioare deschise, sinusul peţiolar deschis în formă de U. Pe faţa inferioară a frunzei perii
orizontali lipsesc, iar peri erecţi sunt rari. Dinţii de pe marginea frunzei sunt mijlocii cu margini
convexe. Profilul frunzei revolut. Culoarea frunzei de toamnă galbenă. Inflorescenţele sunt mijlocii cu
floarea hermafrodit funcţional normală. Strugurele este de formă cilindroconică, mijlocii, cu greutate
medie de 280-380 g. Bob mare - 22-24 mm, forma ovoidă, culoarea verde cu nuanţe roze, pulpa
crocantă. Greutatea a 100 boabe – 406 g. Categoria de apirenie II. Conţinutul mustului în zăharuri 195-230 g/dm3, aciditate - 6,5-7,5 g/dm3. La maturare lemnul devine de culoare brună închis.
Romulus – soi cu vigoare de creştere mare. Vîrful lăstarului şi frunzele tinere sunt verzigalbene, culoarea lăstarului verde. Frunzele mature sunt mijlocii-mari, de culoare verde deschis, formă
cuinefomă, trei lobate, sinusurile superioare și sinusul peţiolar sunt deschise, în formă de V.
Dinţii
de pe marginea frunzei sunt foarte scurţi, cu margini convexe, profilul frunzei este revolut. Peri
orizontali pe partea inferioară a frunzei sunt prezenţi cu o desime mijlocie-deasă, culoarea frunzei de
toamnă este galbenă. Floarea este hermafrodit funcțional normală. Strugurele de mărime medie, conic,
lax sau compactitate medie. Greutatea medie a unui strugure este de 260-325 g. Bobul de mărime
medie, formă rotundă, de culoare verde aurie. Greutatea medie a 100 boabe – 180 g. Pieliţa subţire,
pulpa semizemoasă cu gust specific. Categoria de aperenie I.
CONCLUZII
În rezultatul studiului genotipurilor s-a evidenţiat genotipuri cu diferită perioadă de maturare a
bobului: timpurie, mijlocie, tîrzie, ceea ce ne permite consumul strugurilor în stare proaspătă pe o
perioadă îndelundată de timp, începînd cu II decadă a lunii august pîna în luna octombrie.
Conform, caracterelor ampelografice ale genotipurilor: culoarea bobului, consistența pulpei,
formă, gust, grad de apirenie, soiurile pot fi folosite ca surse genetice în programele de ameliorare,
inclusiv genetică, a sortimentului viţei de vie, la completarea conveierului de struguri pentru utilizare
în formă proaspătă și prelucrare tehnologică.
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Abstract. Wine tourism has ability to play a significant role at national and regional level in the
development of sustainable tourism through its contribution to supporting economic and social bases
of regions. This type of tourism is an important factor in sustainable rural development, most evident
through job creation and for sale of local goods. From this point of view the economic sustainability,
wine tourism can be considerate the basic business for many small businesses, especially those who
have chosen winemaking as an option for lifestyle. Wine tourism also facilitates producer - consumer
interaction and involves education on wine products and wine regions. Viticulture also has the ability
to ensure sustainable land use in non-commercial areas, while tourism can help diversify land use
patterns and maximize existing crop revenues.
Key words: : wine tourism, marketing, market place, restructuring.
INTRODUCTION
Wine tourism can be defined as visiting vineyards, wine cellars, wine festivals and wine-themed
shows where wine tasting and/or the experience of wine region attributes are the main motivating
factors for visitors (Hall C.M., 1996). Macionis N. (1996) proposed a wine tourism model based in
special interest in wine, motivated by destination (wine region), activity (wine tasting) or both.
Although tourism is important for many wineries from that point of view because he has the ability to
sell wine either directly from wine cellars or by placing such customers on a direct mail order list,
tourism is seen in pejorative terms, assuming that those who are seriously interested in wine are not
tourists.
MATERIALS AND METHODS
Our work is based on documentation from the national and international literature that included
study of bibliographic references consisting, articles and books, analysis and studies in the field of
reference..
RESULTS AND DISCUSSIONS
Despite the links between wine and tourism, formal attempts to create a greater economic
advantage from the relationship between the two industries are a relatively recent breakthrough.
Especially in the last 20 years, rural areas have undergone countless economic, social and political
changes, often important, which have had profound effects on the way in which rural populations live
(Jenkins J. et al., 1998). Therefore, in many traditional wine regions in Europe, wine tourism is seen as
a means of combating the effects of rural restructuring. This implies the selective expansion of tourism
flows intended to achieve one or more of the following objectives (Hall C.M. și Jenkins J., 1998):
• to support and generate local income, employment and growth;
• contribute to the costs of implementing the economic and social infrastructure (roads, water,
sewerage and communication);
• encouraging the development of other industrial sectors (through local procurement links);
• to contribute to the creation of residential local amenities (sports, outdoor recreation, art and culture);
• contribute to the preservation of ecological and cultural resources, especially as urban and rural
scenic (aesthetic) landscapes are the main tourist attractions.
The New World wine regions such as Australia, Canada (British Columbia and Ontario), New
Zealand and the United States (especially California, New York and Oregon) have been among the
278

most aggressive developers of the link between wine and tourism. Australia is currently developing a
national wine tourism strategy in association with state-level strategies. In these New World regions, a
number of public and private sector organizations regard tourism as a mechanism by which they can
improve the international profile of wine brands, educate the customer and market wine. In addition,
tourism businesses perceive wine as an opportunity to promote positive regional imagery for loyal
consumers. In a highly competitive global market, such images can create consumer interest not only
in terms of wine but also in other products, especially if wine is considered to be of high quality.
The speed at which such changes occur may be rapid. For example, the first vines in the largest
wine region of New Zealand, Marlborough, internationally recognized for the quality of its Sauvignon
Blanc variety, were planted only in 1973 (Hall C.M., 1996). Similarly, recent improvements to the
quality of Canadian wines and associated development in wine tourism are directly linked to the
signing of the free trade agreement between Canada, Mexico and the United States, which has forced
Canadian factories either to improve their product or to exit the market Hackett NC, 1996).
Wine producers in Australia, California and New Zealand, Argentina, Chile and South Africa
have greatly improved the quality of their wine so they have not only replaced cheaper Mediterranean
Mediterranean wine sales on their domestic markets but have also actually competed on the export
premium market, especially in the United Kingdom and Scandinavia.
Such a transformation on the wine market obviously has major implications for traditional wine
producers in the Mediterranean, which have not adapted so quickly to changes in wine consumption.
For example, about 95% of all Western wine is consumed within 24 hours of purchase. This tendency
to consume immediately has led to an increase in demand for clean and fresh wines, which the New
World countries produce in abundance. In order for the traditional Mediterranean wine-growing areas
to adapt to this new market environment, they must respond not only to new vinicultural equipment
but, in many cases, to new varieties of grapes, vineyards, vineyards and marketing structures.
Changing preferences, fashion and developing new markets is a major impact on the
development of wine tourism. One of the most important factors is the decrease in alcohol
consumption in Europe. As a result, domestic producers have to face a smaller market and withstand
the increased competition of wines from Australia, New Zealand, South Africa and South America,
both on the domestic market and on the external market, which has been exacerbated by the
redevelopment of Eastern European wine regions for US and British export markets after the collapse
of the socialist system. Although there has been an increase in wine consumption in North America,
Australia and New Zealand, it has to be noted that this increase has been taken almost entirely by
domestic production, giving rise to additional difficulties for Mediterranean producers.
The Mediterranean region has long been known for its cuisine. However, links between food and
wine have often not been explicitly used in the promotion of tourism and wine. The obvious use of
wine tourism as a component of regional development in the Mediterranean has the potential not only
to contribute to regional restructuring responses but also to help redefine and reposition the tourism
product on the international tourism market. Moreover, the development of product networks and
cooperative marketing strategies can help ensure that the distinct Mediterranean tourism region is
improved through international tourism, as regions compete on the basis of what makes them unique
rather than simply based on the price for mass tourists.
In many countries of Mediterranean, wine tourism is seen only as a potential tool for regional
development. While the European Union was a leading actor in trying to create regional wine tourism
networks, only a national coordination organization was set up in Italy.
The relatively weak links that have been established between wine and tourism in Mediterranean
wine producing countries, as compared to some New World producers such as Australia, California,
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New Zealand and Ontario, can have major consequences in positioning the world market. In essence,
many wine producers in the Mediterranean region, especially smaller producers, know a lot about
viticulture, but little about their own consumers and the international international business
environment in which they operate. Allotted funds and restrictive trade practices have helped them
survive in the past, but liberalization of international trade is a major threat to their survival.
In order to establish positive relations between the various actors involved in the development of
wine tourism and to overcome the conservative culture of winemaking in the Mediterranean Sea, it is
vital to take a number of measures. These measures should include the establishment of education and
training programs so that stakeholders can understand their mutual needs as well as those of visitors;
developing the basic knowledge appropriate to the wine tourism; the realistic assessment of the
benefits and costs of wine tourism.
In Romania, wine tourism has a significant development, helped by wine cellar investments and
customer demand for this type of personalized and experience-oriented travel (Gabriela Ignat &
Andreea - Alexandra Timofte, 2016). The potential for development is great, wine enthusiasts are
attracted by the visits to the vineyards and wine cellars, the discussions with oenologists and, last but
not least, the special landscapes that can be found in our country. Moreover, the old mansions near the
vineyards, which have been reconstructed and transformed into accommodation, also attract the
Romanian and foreign tourists (Gabriela Ignat et al., 2017).
CONCLUSIONS
"Until about five years ago, wine lovers in Romania were forced to travel abroad to practice wine
tourism, but lately they can do so in our country too. Geographical location, landscapes, diversity,
history, and local varieties are clear advantages that cell owners can use to attract Romanian and
foreign tourists to local wine-growing areas. "
The wine cellars can be visited throughout the year, but the most attractive landscapes are from
April to October. For a tourist, the price you have to pay for a weekend tasting of wines, meals and
accommodation is about 100 euros, plus transport costs (Gabriela Ignat & Andreea – Alexandra
Timofte, 2017).
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Abstract: În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului deferitor procedee tehnologice de
fabricare a vinurilor roșii seci asupra conținutului de substanțe biologic active. A fost demonstrat că în
procesul de maturare a strugurilor soiurilor roșii are loc creșterea concentrațiilor de substanțe biologic
active în vinurile roșii seci. Creșterea duratei de fermentare-macerare în procesul tehnologic de
fabricare a vinurilor roșii seci contribuie la sporirea conținutului de proantocianidine.
Cuvinte cheie: soiuri roșii de struguri, substanțe fenolice, proantocianidine, resveratrol,
quercitină, rutina, acid ascorbic, acid galic, fermentare-macerare, vin tânăr.
INTRODUCERE
Una din caracteristicile principale a vinurilor roșii o reprezintă conținutul compușilor fenolici și
produsele transformărilor lor. Substanțele fenolice participă la formarea calităților organoleptice a
strugurilor și vinului, influențând asupra aromei, gustului și culorii vinurilor.
La substanțele biologic active din vinuri sunt atribuite substanțele fenolice, care fac parte din
clasa flavonoidelor, cum ar fi epicatehinele, proantocianidinele, antocianii, rutina, quercetină și altele,
precum și unele substanțe din grupa neflavonoidă: resveratrolul sau compușii stilbenici și al [1].
În literatura de specialitate sânt descrise mai multe procedee tehnologice de fabricare a vinurilor
roșii seci cu un conținut avansat de substanțe fenolice, inclusiv antocieni. În acest scop sunt folosite
cum metode clasice de fabricare a vinurilor roșii, care prevăd utilizarea fermentării-macerării, așa și
termovinificarea strugurilor sau mustuielii, ce contribuie la sporirea substanțelor fenolice și
antocienilor în vinurile materie primă [2,3,4].
Un alt procedeu tehnologic folosit în practică este fermentarea-macerarea mustuielii în vase
ermetice închise sub presiunea dioxidului de carbon degajat de la fermentarea zaharurilor [5].
Scopul cercetărilor efectuate îl constituie intensificarea proceselor de extracție a substanțelor
fenolice și colorante și de a obține vinuri roșii seci cu un conținut avansat de substanțe biologic active:
proantocianidine, resveratrol, quercitină, rutină, acid ascorbic și al.
MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizați struguri și vinuri din soiul Cabernet-Sauvignon,
recoltați de pe plantațiile viticole a companiei „Vinăria Purcari„ în sezonul de vinificare a.2017.
Strugurii din soiul Cabernet-Sauvignon au fost recoltați la diferit grad de măturare, iar conținutul de
zaharuri a variat de la 180 până la 220 g/dm3. Procesul de prelucrare a strugurilor s-a efectuat în
condiții de producere la ”Vinăria Purcar”, utilizând utilaj modern. În vinurile studiate au fost
determinați indicii generali a compoziției vinurilor, precum și indicii specifici vinurilor roșii:
concentrația substanțelor fenolice, antocienilor, proantocianidinilor, resveratrolului, rutinei,
quercitinei, acidului ascorbic și acidului galic, utilizând metode moderne de analiza a vinului:
cromatografie lichidă de performanta înaltă(HLPS), gaz-cromotografie (GC) din cadrul laboratorului „
Controlul calității” a IȘPHTA.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Problema principală constă în argumentarea științifică a obținerii unui vin roșu sec cu un
conținut bogat de SBA(substanțe fenolice): antocieni, resveratrol, rutină, quercitină și
proantocianidine. Astfel de vinuri posedă proprietăți curative, datorită conținutului înalt de substanțe
antioxidante, antiinflamatorice, antibacteriene. De asemenea vinurile roșii bogate în SBA, contribuie la
reducerea conținutului de colesterol cu densitate mică (LDL) din sânge și la eliminarea plăcilor
aterosclerotice de pe pereții vaselor sangvine. Substanțele fenolice care se conțin în vinul roșu elimină
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cationii metalelor toxice din organismul uman, precum și diferite toxine. Vinul roșu bogat în SBA este
un remediu excelent de profilactică a bolilor cardio-vasculare și are o acțiune benefică asupra
permeabilității vaselor sangvine, și respectiv asupra tensiunii arteriale.
Soluționarea problemei menționate, se realizează prin algoritmul etapelor procedeului elaborat
de fabricare a vinului roșu sec cu conținut avansat de substanțe fenolice, antocieni și proantocianidine,
care preponderent se află în părțile solide a boabelor de struguri (pieliță și semințe). În acest scop sunt
folosite soiuri cu conținut înalt de substanțe fenolice, precum și un conținut avansat de semințe în
componența boabelor.
În rezultat a fost elaborat un procedeu nou de fabricare a vinului roșu sec cu conținut avansat de
SBA, care prevede utilizarea strugurilor cu un conținut minimal de zaharuri în must de 220 g/L, care
sunt supuși zdrobirii și desciorchinării cu obținerea mustuielii, în care se adaugă suplimentar semințe
proaspete și fermentarea-macerarea mustuielii în decurs de 15-21 zile la temperatura de (24...28 ºC),
iar pentru evitarea oxidării SBA, procesul de postfermentare a mustuielii se realizează sub presiunea
de dioxid de carbon cu amestecarea periodică a mustuielii fermentate. După finalizarea ciclului întreg
de operațiuni tehnologice vinul tânăr este scos de pe sedimentul de drojdie și îndreptat spre limpezire
și păstrare. Rezultatul tehnic al procedeului este obținerea unui vin roșu sec cu conținut avansat de
SBA, care se bazează pe următoarele momente:
• se utilizează soiuri de struguri roșii cu o rezervă înaltă tehnologică de substanțe fenolice și
colorante, precum și cu un conținut mare de semințe în componența boabelor;
• în procesul tehnologic se folosesc doar struguri cu semințe coapte și care au un conținut înalt de
zaharuri, care depășesc 220 g/L;
• adăugarea în mustuială suplimentar a unei cantități de semințe proaspete obținute din mustuială
de la prelucrarea altor partide de struguri, cu bobul roșu în cantitate bine determinată de la conținut
inițial de semințe. Această permite de a extrage suplimentar din semințe a unor cantități semnificative
de proantocianidine;
• efectuarea procesului de fermentare-măcerare a mustuelii în decurs de 15-21 zile, ce reprezintă
o condiție obligatorie pentru extragerea maximală din pieliță și semințe a substanțelor fenolice,
colorante și proantocianidinelor, care sunt localizate preponderent în semințele boabelor;
• după finalizarea fermentației de bază a zaharurilor din must, care în mediu durează 5-7 zile,
procesul de postfermentare se realizează sub presiune de CO2 degajat, ce permite de a evita oxidarea
SBA în procesul ulterior de macerare care durează până la 21 zile;
• în procesul de postfermentare se efectuează omogenizarea mustuielii fermentate, pentru
evitarea oxidării și decurgerea proceselor nedorite microbiologice;
În rezultat are loc îmbogățirea vinului roșu sec cu compuși fenolilci oligomerici, cu
predominanța a catehinelor și epicatehinelor monomerice ( cu 2...6 molecule de catehine), care
alcătuiesc componența de bază a proantocianidinelor, care reprezintă fenolii principali cu proprietăți
prețioase antioxidante și fiziologic active.
Tabelul 1. Indicii fizico-chimici a vinurilor roșii seci obținute la diferite concentrații de zaharuri
în struguri (Cabernet Sauvignon a.r. 2017)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indicii fizico-chimici
Alcoolul
Zaharuri riziduali
Acizi titrabili
Acizi volatili
pH.
Substanțe fenolice
Antociani
Proantocianidine
Nota organoleptică

Unitatea
de măsură
%vol
g/L
g/L
g/L
mg/L
mg/L
mg/L
puncte

Concentrația de zaharuri în must
18%

20%

22%

10,50
1,60
8,5
0,36
3,15
1650
208
306
7,8

11,90
1,65
7,4
0,38
3,21
1964
256
384
7,9

13,10
1,82
6,5
0,42
3,35
2450
324
465
8,10
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Una din condițiile esențiale ale invenției propuse este utilizarea în procesul tehnologic a
strugurilor soiurilor roșii bogate în compuși fenolici: catehine, epicatehine, leicoantociane, antocieni și
altele, concentrația cărora în boabe depinde de cantitatea de zaharuri în must. Cu câtstrugurii sunt mai
bine maturizați cu atât este mai înaltă concentrația SBA în must ți vinurile obținute. În tabelul 1 sunt
prezentate rezultatele determinării unor compuși fenolici în vinurile roșii obținute din soiul Cabernet
Sauvignon (a.r. 2017), recoltați la diferite concentrații de zaharuri (durata fermentării 5 zile).
Din datele prezentate în tabelul 1, se observă că creșterea conținutului de zaharuri în struguri
(must) contribuie la sporirea în vinurile roșii seci a concentrațiilor de substanțe fenolice și colorante,
precum și a proantocianidinilor, care posedă proprietăți antioxidative puternice.
Pentru îmbogățirea vinului roșu cu proantocianidine în mustuială obținută după zdrobirea
strugurilor bine maturizați se adaugă suplimentar semințe proaspete în proporție bine determinată de la
conținutul lor inițial. Cantitatea minimală de semințe proaspete adăugate, este argumentată din
considerentele minimului efectului obținut, iar la valori mai mari are loc extragerea substanțelor
fenolice nedorite, care imprimă vinului gust amar și nestabili în procesul de păstrare.
Durata procesului de fermentare-macerare a mustuielii conform procesului propus, este de 15-21
zile și contribuie la extragerea maximală a substanțelor fenolice, antocianilor și proantocianidinelor din
părțile solide a boabelor. Această perioadă este argumentată din considerentele minimului efect
obținut, care corespunde valorii de 15 zile, comparativ cu proba control (7 zile) și din considerentele
limitării procesului de extragere a SBA, precum și considerentele de ordin tehnologic, care au loc la
valori peste 21 zile.
Deoarece durata procesului tehnologic este mai lungă(durata până la 21 zile), este nevoie de a
proteja vinul roșu tânăr de oxidare și în acest scop se propune ca procesul de postfermentare de
efectuat în atmosferă de dioxid de carbon. În acest scop procesul de postfermentare se efectuează sub
presiunea CO2. De asemenea pentru evitarea declanșării proceselor nedorite microbiologice și
păstrarea SBA neoxidate, se efectuează amestecarea mustuielii. Efectuarea procesului de
postfermentare sub presiunea de CO2 și amestecarea mustuielii fermentate pe parcursul a 21 zile
permite extragerea suplimentară a SBA și îmbogățirea vinului roșu.
Vinul roșu tânăr separat de boștină este supus sulfitării în doze 50-75 mg/L și este dirijat la
limpezire și păstrare.
În a.2017 strugurii de soiul Cabernet Sauvignon cu conținutul de zaharuri 220 g/L au fost
prelucrați prin desciorchinare și zdrobire, i-ar în mustuiala sa introdus soluție de SO2din calculul 100
mg/kg de mustuială. Mustuiala obținută a fost transportată în vinificator dotat cu sistem de amestecare
și reglare a temperaturii de fermentare, după ce în mustuială s-au adăugat semințe proaspete din soiul
Cabernet-Sauvignon. Mustuiala care conține semințe proaspete adăugate, a fost supusă procesului de
fermentare-macerare la temperatura de (24...28 ºC), în decurs de 15-21 zile cu amestecare 2-3 ori/zi în
decurs de 10-15 min. După finalizarea fermentării principale, care a durat 5-7 zile, procesul de
fermentare-macerare s-a efectuat sub presiunea de CO2 cu amestecări.
După finalizarea procesului de fermentare și postfermentare (15-21 zile), vinul tânăr a fost
separat prin presare de boștină, sulfitat cu 30-40 mg/L de SO2 și supus limpezirii și păstrării în vase
pline.
Indicii fizico-chimici a vinului roșu tânăr Cabernet-Sauvignon obținut după parametrii
tehnologiei de mai sus sunt prezentați în tabelul 2.
Tabelul 2. Indicii fizico-chimici a vinurilor roșii seci din soiul Cabernet - Sauvignon cu conținut avansat de
SBA, obținut după procedeul elaborat (după 6 luni)

Nr.
1.
2.
3.
4.

Indicii fizico-chimici și organoleptici
Alcool, % vol.
Zaharuri, g/dm³
Aciditatea titrabilă, g/L
Aciditatea volatilă, g/L

Control
7 zile
13,0
1,6
8,5
0,33
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10
12,8
1,6
8,2
0,38

Variante
Durata fermentării
15
21
12,70
12,50
1,6
1,60
7,4
7,2
0,46
0,53

28
12,3
1,6
7,0
0,62

Variante
Durata fermentării
Control
7 zile
10
15
21
28
5.
pH.
3,20
3,21
3,24
3,24
3,26
6.
Substanțe fenolice, mg/L
2050
2060
2075
2108
2060
7.
Antocieni, mg/L
360
330
320
310
285
8.
Proantocianidine, mg/L
906
925
1005
1115
1120
9.
Resveratrol, mg/L
4,3
4,4
4,4
4,5
3,6
10.
Quercitină, mg/L
0,1
0,2
0,4
0,5
0,3
11.
Rutină, mg/L
5,1
5,1
5,6
5,9
5,0
12.
Acid ascorbic, mg/L
2,1
2,3
2,7
2,8
2,4
13.
Acid galic, mg/L
14,1
14,6
17,2
18,4
18,0
14.
Nota organoleptică, puncte
7,8
7,85
8,05
8,10
7,90
Datele din tabelul 2 confirmă atingerea efectului pozitiv al procedeului tehnologic elaborat.
Vinurile roșii seci fabricate conform procedeu se deosebesc de proba de control prin concentrații mai
avansate de proantocianidine, antociani, resveratrol, rutină, quercitină, acid ascorbic și acid galic. Nota
organoleptică este de asemenea mai mare în probele experimentale, care dovedesc faptul că vinurile
roșii sunt mai extractive și echilibrate în gust.
Indicii fizico-chimici și organoleptici

Nr.

CONCLUZII
Durata optimală de fermentare-macerare și postfermentare, care asigură concentrații maximale
de SBA, se află în intervalul 15-21 zile, i-ar cu prelungirea duratei până la 28 zile, are loc o micșorarea
concentrației de SBA și micșorarea notei organoleptice.
A fost dovedit experimental că concentrațiile maximale de proantocianidine, principalul
component a SBA în vinuri, au fost depistate în vinurile cu adaos de semințe proaspete.
Din punct de vedere organoleptic, cu cele mai înalte note au fost apreciate vinurile roșii seci
obținute la durata de fermentare-măcerare 15...21 zile. La valorile optimale a duratei de fermentare,
notele organoleptice sunt de 8,05 – 8,10 puncte ( comparativ cu proba control 7,80).

1.
2.
3.
4.
5.
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VINURILOR ROȘII DIN SOIUL CABERNET-SAUVIGNON
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Abstract: În această lucrare au fost elaborate schemele tehnologice ale vinurilor roșii obținute
din soiul Cabernet – Sauvignon prin trei procedee diferite: criomacerare, metoda tradițională și
termomacerare și s-a efectuat profilul vinului obținut
Cuvinte cheie: vin roșu, soiul, criomacerare, termomacerare, profil, cupaj, asamblaj, egalizare,
indici organoleptici.
INTRODUCERE
În practica vinicolă sunt utilizate mai multe operații tehnologice de amestecare a vinurilor,
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cunoscute sub denumirea de egalizare, asamblare și cupajare. Deși aceste operații sunt bazate pe
principiul de amestecare a vinurilor, tehnologic ele urmăresc diferite scopuri și se realizează în mod
diferit. Aceste operații sunt utilizate frecvent în practica vinicolă atât la unitățile vinicole primară, cât
și la cele de vinificație secundară.
Vinurile materie primă obținute în campania vitivinicolă nu întotdeauna sunt uniforme după
caracteristicile de compoziție fizico-chimice. Unele vinuri sunt prea acide și slab alcoolizate, altele au
un grad alcoolic avansat, dar sunt insuficient acide. Din vinurile roșii se disting unele intens colorate și
taninoase, iar altele sunt sărace în tanin și slab colorate. Există vinuri foarte aromate, precum și vinuri
cu aromă inexpresivă, vinuri corpolente, bogate în extract, atunci când altele sunt mai puțin extractive.
Prin alegerea reușită a partenerilor de cupaj , luați în anumite cantități, se pot compensa reciproc
neajunsurile vinurilor inițiale, iar cupajul rezultat va avea însușiri gusto-olfactive și caracteristici de
compoziție îmbunătățite. În unele cazuri din vinuri inițiale cu calități mediocre se poate obține un
produs de o calitate înaltă, datorită înlăturării neajunsurilor și relevării valorilor acestor vinuri (1,3).
La efectuarea ( asamblajelor) , cupajelor trebuie să se țină seama de unele aspecte legate de
caracteristici de compoziție. Astfel, vinurile albe seci își manifestă bine calitățile gusto-olfactive la un
grad alcoolic ce variază între 11și 12% vol., iar conținutul în acizi organici – între 5 și 7 g/dm3.
Aciditatea de peste 8 g/dm3 poate provoca dezechilibrare în aroma vinului. Vinurile albe și roze cu un
conținut ridicat de tanin devin excesiv de astringente și au o notă de duritate neplăcută. Pentru vinurile
roșii prezența taninului în cantitate mai mare este binevenită, deoarece acesta le imprimă un caracter
deosebit. Taninul din vin atenuează acțiunea alcoolului și din aceste considerente potențialul gustoolfactiv al unui vin roșu se dezvoltă la un conținut în alcool de peste 13 % vol. Aciditatea avansată în
vinurile roșii nu armonizează cu substanțele fenolice, de aceea conținutul optim în acizi organici
variază de la 4,5 până la 6 g/dm3 (2,4).
MATERIALE ȘI METODE
În lucrarea dată s-a recurs la elaborarea schemelor tehnologice de obținere a vinurilor roșii seci
prin diferite procedee tehnologice și reprezentarea profilului senzorial al vinului materie primă tânăr
Cabernet-Sauvignon obținut prin trei procedee diferite: criomacerare, metoda tradițională și
termomacerare.
În calitate de obiecte de cercetare a servit soiul Cabernet-Sauvignon, din care s-a produs:
- vinul materie primă obținut prin criomacerare, unde strugurii au fost refrigerați la temperatura
de +0+3oC, desciorchinați fără zdrobire și apoi criomacerarea mustuielii la temperatura de +5+10 oC
timp de 1-2 zile ;
- vinul materie primă obținut prin metoda tradițională, macerarea-fermentarea mustuielii la
temperatura de +30+32oC timp de 5 zile;
- vinul materie primă obținut prin termomacerare la temperatura de 70oC 1-4 ore.
Pentru determinarea indicilor fizico–chimici și proprietăților organoleptice ale vinurilor obținute
prin trei procedee tehnologice și a asamblajului selectat s-au utilizat metode de analiză conform
standardelor în vigoare, precum şi recomandate de OIVV.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Vinurile obținute din soiul Cabernet - Sauvignon studiate au însușiri organoleptice și fizicochimice pozitive și pot fi utilizate ca materie primă pentru producerea vinurilor de o calitate mai înaltă.
Vinurile au fost obținute după schemele prezentate în figura 2.
În lucrare s-a studiat caracteristica organoleptică și indicii fizico-chimici de bază al vinurilor
materie primă roșii care influențează asupra compușilor fenolici și caracteristicilor cromatice ale
vinurilor și de aceea, după tratările efectuate , vinurile și asamblajul ales au fost analizate din punct
de vedere organoleptic și fizico chimic. ( 5,6,). Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 1și 2.
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Tabelul 1. Caracteristica fizico-chimică a vinului materie primă tânăr și a asamblajului elaborat
Obiectul analizat

Concentrația în masă a
Concentrația
Zaharurilor,
Acizilor
Acizilor
Acidului sulfuros
alcoolică, % vol.
pH
3
3
3
g/dm
titrabili, g/dm volatili, g/dm liber/total, mg/dm 3

Vinul materie primă
roșu prin
criomacerare
Vinul materie primă
roșu prin metoda
tradițională
Vinul materie primă
roșu prin
termomacerare
Asamblajul 3

12,9

1,7

5,6

0,53

25,73/ 41,11

3,37

12,8

1,6

5,2

0,53

25,92/52,17

3,29

12,9

1,5

5,4

0,46

23,21/37,46

3,25

12,88

1,65

5,3

0,49

25,42/ 46,14

3,32

Tabelul 2. Caracteristica organoleptică a vinurilor materie primă Cabernet-Sauvignon roșu
Metodele de realizare a vinurilor
Caracteristica
vinurilor
Criomacerare
tradițională
termomacerare
Aspect limpiditatea Limpede,
cristalin,
fără Limpede, cu luciu, Limpede, cu luciu, fără
exterior:
incluziuni, mecanice
fără
incluziuni, incluziuni, mecanice
mecanice
culoarea
Roșie cu nuanțe violete, vie roșie cu nuanțe de Roșie
cu
nuanțe
violaceu,
violaceu intensă,
Aroma
Aroma pronunțată destul de Aroma
bine Predomină
aromă
evoluat,
plăcut
cu
o pronunțată,
care primară ce imprimă
prospețime impresionantă
imprimă prospețime prospețime
și
fructuozitate
Gust
Gustul
astringent,cu
o Astringent
cu
o Plin,catifelat,destul de
persistenta în gust bine persistență în gust onctuos prezența în
exprimata, echilibrat
exprimată,
cu gust a cireșelor negre
fructozitate expresivă
Reeşind din caracteristica organoleptică al vinurilor materie primă obţinută putem remarca, că
acestea corespund caracteristicilor organoleptice al vinurilor tinere. Toate vinurile au o limpeditate
relativă, nu au sediment şi incluziuni mecanice. Atât culoarea, cât și aroma, gustul este de diferită
intensitate ,din cauza metodelor tehnologice aplicate, care isi au specificul lor aparte.
Tabelul 3. Caracteristica organoleptică a vinurilor materie primă Cabernet-Sauvignon roșu
(asamblajul 3)
Caracteristica vinurilor
Aspect
exterior:
Aroma
Gust

limpiditatea
culoarea

Asamblajul 3
Limpede, cristalin, fără incluziuni, mecanice
Roșie cu nuanțe violete, vie
Aroma pronunțată de pomușoare de pădure, destul de evoluat, plăcut
cu o prospețime care te impresionează
Gustul plăcut, sănătos, foarte echilibrat, armonios, astringent, cu gust
de cireșe negre

Conform aprecierii senzoriale, se poate spune că vinul materie primă tânăr Cabernet-Sauvignon
roșu corespunde soiului din care a fost obținut atât în aromă, cât și în gust. Rezultatele primite sunt
prezentate în figura 1.
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longetivitatea
senzației în gură
astringența

onctuozitatea

intensitatea aromei
7
naturaleță
6
5
4
nuanțe de fructe
3
2
1
0
nuanțe florale

echilibrul gustativ
amărăciunea

cupajul

nuanțe vegetale
aciditatea

Figura 1. Profilul senzorial al vinului materie primă tânăr Cabernet-Sauvignon obținut
prin asamblare
Analizând profilul senzorial se observă că vinul Cabernet-Sauvignon are o aromă intensă
specifică soiului din care este obținut, cu nuanțe plăcute de pomușoare de pădure, cu nuanțe de
solancee și cu puține nuanțe vegetale, cu aciditate moderată, onctuos, echilibrat, cu o savoare destul de
pronunțată și cu o ușoară astringență în post gust, specifică vinului tânăr.
CONCLUZII
1 În baza cercetărilor efectuate s-au elaborat și încercat trei scheme tehnologice de prelucrare a
strugurilor cu producerea a trei vinuri materie primă prin metodele de criomacerare, tradițională și
termomacerare obținute din soiul de struguri Cabernet-Sauvignon, care au evidențiat posibilități de a
fi implementate în producere.
2. S-a stabilit, că cel mai calitativ vin materie primă s-a obținut prin asamblarea vinurilor
produse după schemele elaborate.
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CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA BUTUCILOR DE SOIUL RARĂ NEAGRĂ ÎN FUNCŢIE
DE REGIUNEA DE CULTIVARE
Olga Mogîldea 1, Gh. Nicolaescu 1, V.Corobca 2,
Mariana Godoroja 1, Ana Maria3Nicolaescu, V.Golovatic 2,
1

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2 Oficiul Național al Viei și Vinului
din Republica Moldova, 3 Academia de Studii Economice din Moldova

Abstract. The wine sector of the Republic of Moldova is a strategic sector, also the main
resource in the national budget
At present, over 90 varieties of vines are accepted for cultivation, including 29 white wine
varieties and 13 black wine varieties.
At the same time, there are more than 160 clones of the basic wine varieties and over 20 varieties
with the temporary admission status for testing under production conditions. Vineyard plantations with
wine varieties predominate the varieties - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir,
Chardonnay, Sauvignon and others.
The National Vine and Wine Office is making an enormous effort to promote Moldovan wine on
the world wine market. But this can only be done with the local varieties specific to Moldovan climate
conditions - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rara neagră etc.
The purpose of this study is to analyze the Rară neagră wine variety in various wine regions of
Moldova.
Key words: Rară neagră Republic of Moldova, Wine regions, Wine variety.
Viticultura și vinificația în Republica Moldova sunt strategice, și sunt bază principală de resurse
financiare în bugetul național.
În Republica Moldova sunt acceptate pentru cultivare peste 90 soiuri de viță de vie, inclusiv 29
soiuri albe pentru vin și 13 soiuri negre pentru vin.
deasemenea sunt peste 160 clone ale soiurilor de bază și peste 20 soiuri cu statut de admise
temporar pentru încercare în condiții de producere. În plantațiile viticole cu soiuri pentru vin
predomină soiurile - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon ș.a.
Oficiul Național al Viei și Vinului conform politicii sale depune un efort enorm în promovarea
vinului moldav pe piața vitivinicolă mondială. Dar, aceasta poate fi realizat doar cu soiurile locale
specifice condițiilor climatice moldave - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rară neagră
ș.a.
Scopul acestui studiu constă în analiza comparativă a soiului Rară neagră în diverse regiuni
vitivinicole din Moldova.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul a avut la bază soiul autohton de struguri pentru vin – Rară neagră, cultivat în patru
plantații în diferite Regiuni vitivinicole – Bugeac, Leova (Regiunea Valul lui Traian), Purcari
(Regiunea Ștefan Vodă), Mircești (Regiunea Codru).
Tabelul 1. Caracteristica plantațiilor cu soiul rară neagră pe loturile experimentale
Rară neagră
Rară neagră
Rară neagră

IGP Valul lui Traian (Chateau Vartely SRL, Comrat, Bugeac)
B x R SO4 cl. 5
2008; 2,75 x 1,4 m; 2597 butuci / ha
IGP Ștefan Vodă (Vinăria Purcari SRL, Ștefan Vodă, Purcari)
obișn
B x R SO4
2010; 2,75 x 1,4 m; 2597 butuci / ha
IGP Codru (Ungheni, Mircești)
obișn
B x R SO4 cl. 5
2012; 2,2 x 1,3 m; 3496 butuci / ha
obișn

Guyot arcuit
Cazenave
Guyot

Studiul a fost realizat cu susținerea financiară de către Oficiul Național al Viei și Vinului în
perioada 2017-2018, în cadrul proiectului - „Struguri de calitate” - “Diseminarea bunelor practici prin
intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 1. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Bugeac

Figura 2. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Bugeac
Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
86 - 96,3%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 56,7 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 93,5%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din
punct de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
revine în mediu la un ochi este în limitele 0,2 - 0,9. Recolta potențială la un
ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.
Starea iernării
coardelor anuale:
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Figura 3. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Purcari

Figura 4. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Purcari
Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
90,3 - 99,7%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 80 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 97%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct
de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
revine în mediu la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi
fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.
Starea iernării
coardelor anuale:
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Figura 5. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Mircesti

Figura 6. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Rara neagră, LD Mircești
Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
91 - 100%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 90 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 98,6%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct
de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
revine în mediu la un ochi este în limitele 0,3 - 0,9. Recolta potențială la un ochi
fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.
Starea iernării
coardelor anuale:
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Figura 7. Fertilitatea și viabilitatea embrionară a ochilor, %
Conform datelor reflectate în figura 7, se constată că, cât fertilitatea, atât și viabilitatea
embrionară a ochilor de iarnă, a fost diferită de la sector la sector. Cu o fertilitate majoră ce tinde către
100 % s-au evidențiat sectoarele Purcari și Mircești.
Fertilitatea embrionară a fost cuprinsă de valori între 93,5 % (Bugeac) și 98,6% (Mircești).
Viabilitatea a fost în limitele 63,4- 72,8%. În ordine descrescândă sectoarele s-au aranjat în
următorul mod – Mircești, Purcari, Bugeac.

Figura 8. Gradul de pornire a ochilor de iarnă în creștere
Datele figurii 8 ne demonstrează că numărul de ochi la tăiere, pentru fiecare butuc a fost în
conformitate cu forma existentă (Guyot, Cazenave, Royat), și formele ce urmează a fi obținute
(tranziția), în limitele 14,5-30,7 ochi la butuc.
Gradul de pornire in creștere a ochilor de iarnă a constituit valori între 17,7-26,9%.

Figura 9. Nivelul de dezvoltare și fertilitatea lăstarilor
Nivelul de dezvoltare a lăstarilor fertili a fost proporțional numărului total de lăstari... în limitele
15,6-23,8 lăstari fertili.
În funcție de sector, putem menționa următoarele aspecte ce ține de dezvoltarea lăstarilor în
medie la un butuc, și anume: M-18,5 lăstari / but.; B-15.6 lăstari / but.; P-23,8 lăstari / but.
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Figura 10. Lăstari fertili, %
Nivelul de dezvoltare a lăstarilor fertili a constituit 92,1-93,3%

Figura 11. Suprafața foliară în calcul la 1 kg struguri la soiul Rară neagră în funcție de regiunea de
cultivare, m2/kg
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Figura 12. Suprafața foliară în calcul la 1 kg struguri la soiul Rară neagră, m2/kg

Figura 13. Numărul de inflorescențe în mediu la un butuc, buc.
Dezvoltarea inflorescențelor, un indice important în determinarea recoltei potențiale, care a
obținut valori între 14,5-21,9 inflorescențe la butuc.

Figura 14. Greutatea medie a strugurelui, (conform anului 2017, și a datelor din literatură)
Reieșind din datele figurii 14 se constată o diferență variată dintre datele din literatura de
specialitate și datele obținute în anul 2017 cu privire la greutatea medie a strugurilor. În același timp se
constată și diferență între soi cu privire la acest indice în funcție de sector. Probabil că aceasta este
influențată pe lângă condițiile pedoclimatice în complex, și de tehnologia de îngrijire a plantației, dar
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nu în ultimul rând de originea și calitatea materialului săditor viticol.

Figura 15. Recolta potențială în anul 2018 în funcție de greutatea strugurelui (în baza datelor 2017 și
din literatura)
Reieșind din datele figurii 15 se constată o diferență variată dintre Având în vedere că datele cu
privire la greutatea strugurilor din literatura de specialitate, la soiul studiat, este diferit de cea
determinată în anul 2017, am reflectat recolta potențială pentru anul 2018 în baza acestor date, și
anume în baza datelor 2017.
În funcție de sector recolta potențială constituie: B –7,3 kg / but.; P - 11,0 kg / but.; M –6,7 kg /
but.
La toate soiurile recolta estimativă în baza calculelor a datelor din literatura de specialitate este
mai mică de cât cea calculată în baza datelor reale ale anului 2017, și doar la soiul Rara neagră
prevalează datele din literatura de specialitate, comparativ cu datele reale ale anului 2017.
CONCLUZII
În rezultatul studiului conchidem următoarele:
1. S-a constatat o fertilitate sporită.
2. În funcție de sector, putem menționa următoarele aspecte ce ține de dezvoltarea lăstarilor în
medie la un butuc, și anume: M-18,5 lăstari / but.; B-15.6 lăstari / but.; P-23,8 lăstari / but.
3. În funcție de sector recolta potențială constituie: B –7,3 kg / but.; P - 11,0 kg / but.; M –6,7 kg
/ but.
4. Studiul continuă, de aceea concluziile sunt preliminare.
CZU: 663.223
IMPLIMENTAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A VINULUI SPUMANT ÎN
CONDIȚII DE MICROVINIFICAȚIE
Anatol BALANUȚĂ, Aliona SCLIFOS, Dan ZGARDAN, Igor BORȘI
Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract : În lucrarea dată a fost elaborată și implementată tehnologia de producere a vinului
spumant din soiuri de interselecție autohtone în condiții de microvinificație.
Cuvinte cheie: vin spumant, cupaj, fermentație secundară, presiune, acratofor, licoare de
expediție.
INTRODUCERE
Vinurile spumante sunt vinuri sub presiune (1-5 bar) datorită conţinutului ridicat de CO2 (2-10
g/L) care determină proprietăţile de spumare şi perlare, un gust proaspăt, înţepător şi buchet fin,
reductiv, caracteristic. (1)
Vinurile spumante se realizează prin intermediul a patru metode:
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- metoda clasică champenoise sau la sticle, metodă ce constă în fermentaţia secundară a vinului
în sticlă ce se termină prin eliminarea impurităţilor;
- metoda discontinuă ce constă în fermentaţia secundară a vinului, fermentaţie realizată în
recipiente metalice ce rezistă la presiune după care sunt îmbuteliate în sticle;
- metoda de transfer bazată pe fermentaţia secundară realizată în sticlă, la finalul fermentaţiei
vinul fiind răcit şi transferat în recipientul în contrapresiune;
- metoda în flux continuu bazată pe o fermentare realizata într-un sistem de mai multe recipiente
închise ermetic cu legături între ele.
Elementele de bază metodei de obţinere a vinului spumant în vase de presiune constau în :
- prepararea vinului de bază în acelaşi mad ca şi pentru vinul spumant obţinut după metoda
Champenoise ;
- administrarea în vinul de bază a licorii de rezervor şi a maielei;
- introducerea amestecului în vasul de presiune pentru fermentaţia secundară;
- închiderea de fermentaţie şi reglarea temperaturii, pentru desfăşurarea fermentaţiei şa 15-16oC ;
- fermentația la presiune, pînă la epuizarea zahărului administrat în amestecul de tiraj (24-25 g/l),
timpul în care CO2 format dezvoltă o presiune de aprox. 6 atm;
- după realizarea presiunii menționate, toate operațiunile tehnologice se execută în regim
izobaric, actfel încît presiunea dată de CO2 să nu se piardă;
- realizarea stabilității fizico-chimice și biologice, prin aplicarea operațiunilor adecvate :
decantarea de pe depozit, cleire, menținerea pe clei și filtrarea fină ;
- îmbuteliere în regim izobaric ;
- dopuirea, fixarea coșulețului și garnisirea buteliilor.
MATERIALE ȘI METODE
Lucrarea practică a fost efectuată în condiții de microvinificație în cadrul Departamentului
Oenologie, FTA,UTM. Pentru realizarea lucrării s-au folosit 4 vinuri materie primă din soiuri
autohtone și de interselecție: Viorica, Legenda, Feteasca Albă, Alb de Onițcani., materiale filtrante:
plăci filtrante marca Zeitz K80, mediu filtrant pulverulent Kieselghur, cartușe membranice.
Pentru determinarea indicilor fizico–chimici și proprietăților organoleptice ale vinurilor și
cupajelor pregătite s-au utilizat metode de analiză conform standardelor în vigoare, precum şi
recomandate de OIVV:
- concentraţia alcoolică conform GOST 13191-73 și determinarea titrului alcoolmetric volumic prin
distilare cu aburi la aparatul de distilare automat SUPER DEE-SV;
- concentraţia în masă a zaharurilor reducătoare conform GOST 13192-73;
- concentraţia în masă a acizilor titrabili conform GOST 14252 – 73;
- concentraţia în masă a acizilor volatili prin metoda titrării directe conform GOST 13193-73 și
prin metoda de distilare în curent de vapori de apă Glass Chem AV-1;
- concentraţia în masă a dioxidului de sulf prin metoda iodometrică conform GOST 14253-73 și
la aparatul de aspirație SO2 Glass Chem SO2;
- pH- prin metoda potenţiometrică cu ajutorul ionometrului INOLAB pH 7110
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În lucrare s-a studiat caracteristica organoleptică și indicii fizico-chimici de bază al vinurilor și
cupajelor. Cupajele obținute din soiurile Viorica, Legenda, Feteasca Albă, Alb de Onițcani, studiate
au însușiri organoleptice și fizico-chimice pozitive și pot fi utilizate ca materie primă pentru
producerea vinurilor spumante. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele analizelor fizico-chimice a vinurilor materie primă și a cupajelor
Caracteristici

Viorica

Alb de
Onițcani

Legenda

Concentrația alcoolică, %
vol.
Concentrația în masă a

12,2

12,6

11,14

3,4

3,2

2,9

Cupajul 1 (50%
Cupajul 2 (40%, Legenda,
Feteasca
Viorica, 50% Alb de 20% Alb de Onițcani, 10%
Albă
Viorica, 10%Feteasca Albă)
Onițcani)
12,3
12,4
11,9
3,6
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19,6

20,2

Caracteristici
zaharurilor reducătoare,
g/l
Concentrația în masă a
acizilor titrabili, g/l
exprimat în acid tartric
Concentrația în masă a
acizilor volatili, g/l
exprimat în acid acetic
Concentrația în masă a
acidului sulfuros total și
liber exprimat în mg/l
pH

Cupajul 2 (40%, Legenda,
Cupajul 1 (50%
Feteasca
Viorica, 50% Alb de 20% Alb de Onițcani, 10%
Albă
Onițcani)
Viorica, 10%Feteasca Albă)

Viorica

Alb de
Onițcani

Legenda

6,4

7,48

6,2

5,4

6,94

5,7

0,83

1,05

0,57

0,92

0,94

0,96

12/163

10/158

14,6/148

9,2/145

12/157

14/148

3,48

3,63

3,41

3,78

3,59

3,72

Controlul fermentaţiei s-a efectuat în principal, prin urmărirea presiunii şi temperaturii. Valorile
ambilor parametri au fost citite numai după ce lichidul a fost omogenizat. La fel s-a procedat şi în
cazul prelevării probelor pentru eventualele analize de laborator.
Fermentaţia secundară s-a efectuat în acratofoarele care se văd din figura 1 la temperatura de cel
mult 15°C, totodată sporirea zilnică a presiunii în acratofoare pe parcursul fermentaţiei, începând de la
80kPa, nu trebuie să depăşească 300 kPa. În procesul de şampanizare s-a fermentat min 18 g/dm³ de
zahăr şi s-a obţinut presiunea în acratofor de cel puţin 400 kPa la temperatura de 10°C. Durata
procesului de şampanizare constituie până la 25 zile (2).

Figura 1. Acratafoarele ( unde s-a efectuat fermentația secundară)
În figura 1 și 2 sunt prezentate graficele fermentației secundare și modificările presiunii
efectuate în fiecare zi pe parcursul fermentației a Cupajului Nr 1 – timp de 21 zile și Cupajului Nr 2,
care a fermentat 20 zile. Pe parcursul procesului de fermentație temperatura a fost menținută în
limitele 14-16 în mod automat de către instalația frigorifică, cu abateri neesențiale. În primele zile
pentru ușurarea pornirii a fermentației.
temperatura a fost ridicată pînă la 16

Figura 1
Figura 2
Graficul fermentației Cupajelor 1 și 2 fermentării: 20.04.2018-11.05.2018.
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În cazul respectării cerinţelor indicate şi obţinerii condiţiilor stabilite, vinul spumant după
terminarea fermentaţiei, în decurs de 18 ore s-a refrigerat treptat până la temperatura de -5°C şi s-a
menţinut la această temperatură 2 zile, pentru limpezire şi disoluţia CO2 în masa vinului, ( Fig3.), apoi
s-a efectuat filtrarea,(Fig. 4), dozarea licoarei de expediție ( Fig5), îmbutelierea ( Fig.6.), aplicare
dopului (Fig7.), aplicarea coșulețului ( Fig8.).

Fig.3.

Fig.4.

Fig.5

Fig.6.
Fig.7
Fig.8
După îmbuteliere şi dopuire sticlele cu vin spumant au fost amplasate în Enotecă pentru
păstrarea de control timp de 10 zile la temperatura 16-18 . În acest timp au fost efectuate analizele
fizico-chimice și organoleptice, care sunt prezentate în tabelul 2 și 3 (3,4). Etichetele au fost aplicate în
mod manual.
Tabelul 2. Rezultatele analizelor fizico-chimice ale vinurilor spumante în timpul păstrării de control.
Caracteristici

Cupajul 1 (50%
Viorica, 50% Alb de
Onițcani)

Cupajul 2 ( 40% Legenda, 20%
Alb de Onițcani, 10% Viorica,
10% Feteasca Albă)

13,7
22,5

13,2
21,9

7,05

5,9

1,1

1,05

10/138

11/146

3,52

3,68

Concentrația alcoolică, % vol.
Concentrația în masă a zaharurilor
reducătoare, g/l
Concentrația în masă a acizilor titrabili, g/l
exprimat în acid tartric
Concentrația în masă a acizilor volatili, g/l
exprimat în acid acetic
Concentrația în masă a acidului sulfuros
total și liber exprimat în mg/l
pH
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Tabelul 3. Proprietățile ogranoleptice a vinului spumant obținut din cupajul Nr 2
Caracteristici

Proprietăți

Limpiditate
Culoare
Aromă

Limpide , fără sediment.
De la pai-deschis până la auriu-deschis.
Pură, fără nuanţe străine, cu consideraţia compoziţiei soiurilor de struguri
utilizaţi.
Gust
Răcoritor, pur, armonios.
Proprietăţi de spumare şi La turnarea vinului în pocal se formează o spumă stabilă și cu degajarea lentă a
perlare
bulelor mărunte de dioxid de carbon (“perlarea”).

CONCLUZIE
1. S-a elaborat și s-a implementat tehnologia de producere a vinului spumant în vase de
presiune în condiții de microvinificație la Departamentul Oenologie, FTA, UTM.
2. Din 4 cupaje s-au selectat două cu proprietăți mai avansate: Cupajul 1 (100 l): 50% Viorica,
50% Alb de Onițcani. Cupajul 2 (100 l): 40% Legenda, 20% Alb de Onițcani, 10% Viorica, 10%
Feteasca Albă.
3. Indicii fizico-chimici și organoleptici al vinurilor și cupajelor pregătite, corespund valorilor
reglementate de legislație.
4. Vinurile spumante obținute posedă caracteristici organoleptice deosebite, tipice pentru soiurile
de interselecție luate în cupaj.
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Abstract: Efficient valuation of red grape varieties for roze wine production. The wine branch
in Moldova processes industrially different varieties of red grape varieties. The research aims to
expand the use of indigenous varieties, advantageous for exports. The red varieties: Black Fetească,
Black Rara, Codrinschi, Black Ialoveni, along with Cabernet, Merlot, Malbec are limited in volume.
The current paper aims to extend the production of rosé wines by blending the musts of one of these
red varieties with white varieties from the new selection: White of Onitzani, Riton, Legend or Viorica
up to 20%. The blend ratio is chosen for each micro zone by criteria, 4 X: color-volume-compositionflavor.
Key words: indigenous varieties, clones, placement, red grapes, productivity, ecological factor,
roze wines.

299

ÎNTRODUCERE
Ocupând un loc important în economia Republica Moldova, ramura vitivinicolă în mileniul III se
dezvoltă cu paşi siguri: renovarea tehnică, crearea noilor plantaţii de viţă de vie, înlocuirea celor vechi
cu material săditor de categorie biologic-standard, calitatea net-superioară în veşmântul noului brand şi
extinderea pieţelor de desfacere. În condiţiile cerinţelor producţiei de calitate se elaborează strategii
tehnologice în dependenţă de tipul vinului. În ultimele două-trei decenii pe piaţă s-au afirmat sigur
vinurile roze şi nu întâmplător: aspect atrăgător, însuşiri organoleptice deosebite – fineţe, prospeţime,
din punct de vedere economic – materia primă recoltată ceva mai timpuriu (comparativ pentru vinul
roşu), procesarea strugurilor mai rapidă şi cu puţine pierderi (alcool din tescovina roşie), vinul - e
realizat fără maturare îndelungată [1].
Sortimentul vinurilor, atât în Moldova, cât şi în alte ţări vitivinicole este în permanentă
dezvoltare şi diversificare [2]. Cererea sporită pe piaţă pentru vinuri calitative din soiuri exotice şi
sortiment lărgit ne obligă să căutăm noi deschideri şi creştere a volumului de vinuri roze pe piaţă.
Astfel, punem în discuţie subiectul materiei prime, încet-încet, devenită deficitară pentru vinuri roze,
roşii şi spumante. Problema abordată în lucrare ţine de sortimentul viticol alcătuit la noi preponderent
din soiurile clasice europene care nu pot concura pe piaţa externă suprasaturată. Implicarea largă a
Conceptului naţional privind ameliorarea calităţii şi strategia dezvoltării ramurii pe calea extinderii
soiurilor autohtone de struguri la prelucrarea industrială va deschide uşile de export [3].
Practica vinicolă demonstrează că în sortimentul acestor vinuri sunt cazuri de utilizare ne
eficientă a soiurilor preţioase Cabernet-Sauvignon, Pinot-Noir pentru vinuri obişnuite de masă. În
prezent procesăm soiurile autohtone ca: Feteasca regală, Feteasca neagră, Rara neagră, Codrinschii,
Riton, Viorica, Floricica, Legenda. Ultimele patru soiuri (interspecifice de selecţie autohtonă) nu s-au
studiat şi implementat larg [4; 5]. Soiurile albe noi au potenţial valoros de arome, de calităţi ce ţin de
factorul plai (terroir) şi, principalul, pot spori volumul producţiei de vinuri roze, procesându-le în sepaj
(cupaj) cu cele roşii. Pentru aceste vinuri se aplică tehnologia în-alb cu selectarea mustului-răvac sau
maceraţie de scurtă durată [6].
MATERIAL ŞI METODĂ
Mai mulţi ani la rând s-au încercat diverse soiuri albe şi roşii de struguri specificate în tabelele ce
urmează, recoltaţi în arealul „Codru” la zaharitatea de 180-190 g/dm3 şi aciditate titrabilă 8-10
g/dm3.Conform datelor V.Bejan (2007) şi E.Obadă (2017), din motivul conţinutului mare de 3,5diglicozid malvidol în sucul strugurilor roşii, din start s-au dezaprobat aşa soiuri ca: Dimetra, Roşu de
Boşcana, Goluboc, Mendeleum, Monastârschii, Chentavr, Saperavi-Severnii, Zemfira [7; 8]. Au mai
fost analizate soiurile roşii utilizate tradiţional în mai multe ţări: Grenaş, Senso, Merlot, Syrah, Game
freo, Aleatico, Alicant Bucher, Odeskii ciornii, Saperavi, dar acestea nu pot fi recomandate pentru
vinurile roze din diverse consideraţiuni: unele soiuri sunt destinate spumantelor (Pinot noir) sau pentru
vinuri roşii superioare, altele au rezistenţă redusă la boli, la gerurile aspre de la noi, au coacerea
tardivă, iar din punct de vedere uvologic –mustul acestora fiind prea pigmentat [8; 9].
S-a luat în calcul şi strategia promovării soiurilor de struguri autohtone, deci, material de
cercetare au constituit strugurii soiurilor locale şi de selecţie nouă, folosind mustul până la fermentare
şi vinul materie primă. Cât priveşte soiurile noi albe, acestea au fost încercate cu condiţia cupajării lor
(până la 20 %) la etapa mustuială-must, până la fermentarea alcoolică (cerinţe OIV). Analizele de
câmp şi în laborator, cu observaţii: fenologice, agro-biologice şi fizico-chimice a strugurilor, s-au
îndeplinit după metodicile descrise de M.Lazarevschi, iar cele uvologice - după N.Prostoserdov. Ca
bază au servit sectoarele de viţă de vie amplasate în regiunea Codru pe pante cu înclinare 4-8 % Sudvest din podgoriile Rezeni-Zîmbreni, Stăuceni-Codru (IŞPHTA) şi Romaneşti- Bucoveţ, forma de
conducere a butucilor și lucrările agro-fitotehnice fiind cele recomandate pentru podgoriile
menționate[8].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Cultivarea soiurilor autohtone vechi şi de selecţie nouă în ultimii ani a devenit prioritară,
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acestea fiind mai bine adaptate la condițiile pedo-climaterice locale, deseori au o rezistenţă sporită la
factorii abiotici şi biotici și pot fi cultivate cu doze reduse de pesticide, posedă o productivitate bună,
calitatea producţiei fiind destil de înaltă, fapt ce indică posibilitate utilizării lor pentru producţia
vinurilor roze seci, demiseci şi demidulci. Nu întâmlător, în ultimii ani, în regiunea Codru au fost
plantate peste 5 mii ha cu soiuri raionate de selecţie nouă, toate valabile pentru procesare în cazul
vinurilor roze: Riton, Alb de Oniţcani, Bianca, Romulus, Floricica, Viorica, Luminiţa, Muscat de
Ialoveni fiind cu bobul alb, alături de soiurile cu bobul roz -Legenda şi bobul roșu -Codrinschi, Negru
de Ialoveni. Primele patru soiuri albe din cele menționate, vor forma fonul cupajului de must pentru
atingerea volumelor necesare, următoarele patru – vor crea aroma expresivă şi ultimele patru – vor
constitui culoarea roză. Această strategie are potenţial economic considerabil, se obţin vinuri de
calitate majoră cu cheltuieli minimale.
Tabelul 1. Caracteristica agrobiologică şi productivitatea soiurilor autohtone de struguri (media,3 ani)*
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Soiurile
Alb de Oniţcani
Bianca
Floricica
Muscat de Ialoveni
Riton
Romulus
Viorica
Legenda
Feteasca neagră
Codrinschi
Flacăra
Negru de Ialoveni
Plai

Lf,
85
90
85
70
90
90
80
90
80
75
60
80
85

Kf
1,3
1,0
1,5
1,0
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,0
1,4
0,9

Ms
220
120
125
240
225
250
135
210
220
180
200
135
185

Rg
>
&
&
>
>
&
<
&
&
>
>
>
>

Rb
>
>
>
&
&
&
<
&
&
>
>
>
&

Rp.c
>
>
&
>
>
<
>
&
>
&
>
&
&

Recolta
6/12
4/10
5/11
7/13
6/12
7/12
5/11
6/13
4/10
5/10
5,5/10
4/10
6/12

Zah/Ac
190/9,0
210/7,7
228/8,0
195/8,0
205/8,0
195/7,6
200/8,0
200/8,0
210/8,0
210/7,0
190/10,0
230/6,0
200/9,0

Nota
7,8
7,6
7,7
7,9
7,8
7,6
7,8
7,9
7,7
7,8
7,7
7,6
7,6

* Lf – lăstari fertili,%; Kf - coeficient absolut de fertilitate; Ms –masa strugure, g; Rg –rezistenţa la
ger; Rb –rezistenţa la boli; Rp.c – rezistenţa la putregai cenuşiu; Recolta: kg-butuc/tone-ha;
compoziţia: zahăr, g/dm3 / aciditate, g/dm3; nota senzorială – din 10; >, < , & - max, min, medie.
Soiurile 1-7 sunt albe, 8 –roz, 9-13 –roşii. Primele şase se disting prin vigoare mare de creştere și
prin rezistența la ger, iar soiurile Alb de Oniţcani, Floricica şi Romulus au coeficientul absolut de
fertilitate destul de avansat. La soiurile albe perioada de maturare e medie, între 125-135 zile, la cele
roşii şi Alb de Oniţcani, au perioada medie tardivă 140-150 zile şi recolta între 10-12 t/ha. Printre
acestea sunt soiuri cu potențial de acumulare bun de zahăr: Bianca, Floricica,Legenda, Feteasca, Negru
de Ialoveni ce denotă posibilitatea producţiei de vinuri roze demidulci naturale. Calitatea vinurilor
brute roze obţinute din aceste soiuri se reflectă prin note de degustare majore la: Floricica, Legenda,
Viorica, Riton şi Codrinschi. Pentru celelalte soiuri s-a dovedit prin experienţă, că pot da rezultate
deosebite în cupajul musturilor la alegerea unor proporţii valabile pentru fiecare plai şi podgorie,
reeşind din criteriele 4 x: culoare, volum, compoziţie, aromă.
Vinurile obţinute din soiurile analizate în tabelul 1 s-au manifestat deja prin calitate la diverse
concursuri internaţionale, destinse cu Diplome şi medalii, îndeosebi: Asconi, Bostavan, Cricova,
Fautor, Purcari, Chateau Vartely, Kvint, Mimi. Potenţialul acestor soiuri se datorează rezistenţei la
îngheţuri şi restabilirii bune în cazul unor calamități naturale, agrotehnică relati simplă la cultivarea
lor, productivităţii bune, prețului de cost redus pe piaţa de desfacere. Cât priveşte sporirea rezistenţei
la putregaiul cenuşiu pentru aceste soiuri se poate asigura cu un flux de aer mai intensiv prin
utilizarea unor procedee agrotehnice: sarcina redusă, operaţiile în verde, defolierea parțială a frunzelor
în zona amplasării strugurilor, alternarea pesticidelor cu interval de până la 10 zile. Astfel, soiurile de
selecţie moldovenească au perspectivă de a fi utilizate şi pentru producţia de vinuri ecologice sau
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vinuri roze cu IGP.
Potenţialul clonelor de soiuri roşii ale viţei de vie. În producţia vinurilor roze seci, demiseci
şi demidulci este binevenită extinderea plantaţiilor în podgorii cu soiuri şi clone de selecţie nouă, cu
toate că unele din ele posedă rezistenţă redusă la ger [10]. Conform observaţiilor de şapte ani
(T.Cazac, T.Olari, 2010) au fost obsvate rezultate mai bune de rezistenţă şi număr de lăstari fertili la
clonele: Pinot noir SMA 201 circa 88 %, Cabernet Souvignon INRA337 -79 %, Cabernet S:FV5 -75
%. Mai mare aici era şi coeficientul de fertilitate absolut (1,6), greutatea medie a unui strugure la fel
superior (144 g), la soiurile Merlot există diferenţă mare (30g) la clona INRA 314, faţă de greutatea
mai mică la clona ISVF –V2 (150 g). În anii următori au fost cercetate (A.Miţu, 2017) patru clone
IX-21-4; II-18-10; IX-21-7 şi II-18-9 (tabel 2) a soiului Feteasca neagră, apreciind comportarea în
condiţiile locale, prin degustare s-a apreciat calitatea vinului roşu, încercările urmează şi pentru
vinurile roze.
Tabelul 2. Indicii de rezistenţă la ger, productivitatea şi calitatea clonelor Fetaeasca neagră din RM
Nr. Denumirea clonelor,
R.g* L.f,
K.a m,s
P.b
P
Z,
A,
N.d
3
d/o fenotipuri
%
%
g
kg/b t/ha g/dm
g/l
punct
1
Cabernet Sov.-martor
15,9 74,9 1,3
144
5,7
12,6 202
8,2
7,9
2
Feteasca N, 1X -21-4
22
84,2 1,0
116
3,1
7,7
217
7,3
7,7
3
Feteasca N, II -18 -10
13
88,0 1,2
220
7,8
11,7 230
8,3
8,0
4
Feteasca N, IX -21 -7
11
90,0 1,1
239
5,6
9,3
221
9,4
7,9
5
Feteasca N, II -18 -9
17
75,2 1,0
292
3,9
8,8
216
8,6
7,7
* -R.g –rezistenţa la ger (ochi pierduţi, %); L.f – lăstari fertili; K.a –coeficientul absolut de
fertilitate; m.s –masa strugurelui; P.b –productivitatea la butuc; P – productivitatea la ha,
Z –zaharitatea; A - aciditatea titrabilă; N.d - nota senzorială, 10
Reieşind din datele tab.2, clonele încercate în Moldova a soiului Feteasca neagră: II-18-10 şi IX21-7 aveau roada mare, zaharitatea bună şi aciditate echilibrată, iar calitatea vinului brut 8.0. Este
posibilă extinderea culturii soiului menționat în regiunile vitivinicole: Codru, valul lui Traian şi Ştefan
Vodă, dar în scopul diversificării sortimentului vinurilor roze, recomandăm şi arealele mai de Nord:
Şoldăneşti - Sângerei - Făleşti - Glodeni - Râşcani.
Sarcina selecţionerilor de a crea soiuri roze noi. Conform observaţiilor noastre (1; 3), un
potențial sporit din punct de vedere uvologic posedă soiurile autohtone: Rara neagră (Băbeasca
neagră), Feteasca neagră, Bătuta neagră, Negru moale (Gordana), Cadarca, Negru de Căușeni. Este de
dori ca în viitor selecţionerii să-şi direcţioneze studiul spre obţinerea unor clone de struguri cu culoare
moderată, aproape roză, cu aromă specifică pronunţată, aciditatea bine păstrată şi tipică vinurilor roze.
Viitoarele soiuri de struguri pentru vinuri de tip roze vor corespunde cerinţelor uvologice comparative
(tabelul 3):
- Zaharitate/aciditate, analogice soiului - Cabernet-Sauvignon (200/8,5 g/dm3)
- Raportul în boabe a acidului tartric/malic, ca la soiul Riesling sau Riton (4/2 g/dm3):
- Conţinutul substanţelor fenolice mai avansată decât în Traminer, limita tă în tabelul 3;
- Utilizarea universală, precum se atestă la Pinot noir;
- Conţinutul redus al 3,5-diglucozid malvidin (până la 7,0 mg/kg);
- Conţinut de pentoze şi pentozane nu mai redus de 1,5g/kg;
- Aroma pronunţată florală în boabe precum o are Traminer;
- Maturarea boabelor concomitent cu ciorchinii şi raportul mic al acestora pentru evitarea
îmbogăţirii cu compuşi fenolici, ca la Pinot noir;
- Rezistentă la boli, vătămători şi îngheţuri;
- Componenţa mecanică cu randamentul mare de must, pieliţa medie, sucul incolor, aderenţa
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boabelor la ciorchini medie cu desciorchinare bună până la zdrobire.
Cerinţe uvologice înaintate pentru struguri destinaţi procesării vinurilor roze (tab.3.) vor da
posibilitate de a extinde sortimentul vinurilor roze din soiuri autohtone de calitate superioară.
Tabelul 3. Indicatorii recomandaţi pentru strugurii destinaţi procesării vinurilor roze
Nr.

Indicatorii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zaharitatea
Aciditatea titrabilă
Substanţe fenolice
Antociani , nu mai mult <
Azot total /aminoacizi >
Pentoze/pentozani
pH
Catehini / malvedină
Ciorchini / seminţe
Suculenţa
IMT, zahar x pH2

Unităţi de măsură

Conţinutul

g/dm3
g/dm3
g/dm3
mg/dm3
mg/dm3
g/kg

180 - 200
8-10
1,2-1,4
600
1800 / 700
1,0 / 1,5
3,0 - 3,4
30 / 25
3,0 / 2,5
85
160 - 220

% din antociani
%
%
%

CONCLUZII
1. Din cauza conţinutului execesiv de antocieni nocivi: 3,5-diglicozid malvidol, se exclud din
schemele de procesare pentru vinuri roze aşa soiuri ca: Başcanschii crasnîi, Chentavr, Dimetra,
Goluboc, Mendeleium; Monastârschi, Saperavi- Severnîi, Zemfira;
2. Soiurile autohtone de struguri roşii Feteasca neagră, Rara neagră, Negru moale, Codrinschi,
Negru de ialoveni, împeună cupajate (15-20 %) cu unul din soiurile noi de struguri interspecifice:
Viorica, Floricica, Legenda, Alb de Oniţcani, Riton, Romulus pot fi recomandate pentru a extinde
sortimentul şi volumul producţiei de vinuri roze seci, demiseci şi demidulci;
3. Din strugurii roşii exotici şi de selecţie nouă din alte regiuni vitivinicole se recomandă pentru
vinuri roze soiurile: Buchet, Muscat Dunavski, Rubin (Bulgaria) Alexandrouli, Odjaleşi, Tavkveri
(Georgia), Aleatico, Malvazia, Griniolino, Nebiolo (Italia), Alâi-Terskii, Țimleanskii ciornîi,
Crasnostop zolotovschii (Rusia) [11].
4. În baza mai multor cercetări efectuate de savanţii moldoveni [2,4,7,9,10] cu privire la
potenţialul soiurilor din Moldova pentru producţia vinurilor roze de calitate superioară se conturează
necesitatea tipizării vinurilor pe podgorii (IGP) pentru a menţine calitatea de firmă-producătoare de
mare prestigiu, iar vinurile excepţionale – „vinuri mari” să se vândă la preţuri liberalizate de licitaţie.
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CZU: 634.85(478-22)
CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA SOIRILOR PENTRU VIN ÎN REGIUNEA
VITIVINICOLĂ ŞTEFAN VODĂ
MOGÎLDEA Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The wine sector of the Republic of Moldova is a strategic sector, also the main
resource in the national budget
At present, over 90 varieties of vines are accepted for cultivation, including 29 white wine
varieties and 13 black wine varieties.
At the same time, there are more than 160 clones of the basic wine varieties and over 20 varieties
with the temporary admission status for testing under production conditions. Vineyard plantations with
wine varieties predominate the varieties - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir,
Chardonnay, Sauvignon and others.
In the Purcari Region there are some wine varieties from all list, because it’s a region with
special traditions.
The National Vine and Wine Office is making an enormous effort to promote Moldovan wine on
the world wine market. But this can only be done with the local varieties specific to Moldovan climate
conditions - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rara neagră etc.
The purpose of this study is to analyze the wine varieties from Purcari Region.
Key words: Cabernet sauvignon, Chardonnay, Merlot, Purcari, Rară neagră, Republic of
Moldova, Wine regions, Wine variety.
Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova este unul strategic, dar și bază principală de resurse în
bugetul național
La etapa actuală în Republica Moldova sunt acceptate pentru cultivare peste 90 soiuri de viță de
vie, inclusiv 29 soiuri albe pentru vin și 13 soiuri negre pentru vin.
Totodată sunt peste 160 clone ale soiurilor de bază și peste 20 soiuri cu statut de admise
temporar pentru încercare în condiții de producere. În plantațiile viticole cu soiuri pentru vin
predomină soiurile - Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon ș.a.
Plaiul Purcari din Regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă, este un plai cu tradiții multiseculare.
Oficiul Național al Viei și Vinului depune un efort enorm în promovarea vinului moldav pe piața
vitivinicolă mondială. Dar, aceasta poate fi realizat doar cu soiurile locale specifice condițiilor
climatice moldave - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rară neagră ș.a.
Scopul acestui studiu constă în analiza comparativă a soiurilor pentru vin din plaiul Purcari în
Regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul a avut la bază soiul autohton de struguri pentru vin – Rară neagră, cultivat în patru
plantații în diferite Regiuni vitivinicole – Bugeac, Leova (Regiunea Valul lui Traian), Purcari
(Regiunea Ștefan Vodă), Mircești (Regiunea Codru).
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Tabelul 1. Caracteristica plantațiilor cu soiul rară neagră pe loturile experimentale
IGP Ștefan Vodă (Vinăria Purcari SRL, Ștefan Vodă, Purcari)
Feteasca neagră

obișn

B x R SO4

2010; 2,75 x 1,3 m; 2797 butuci / ha

Cazenave

Merlot

cl. 181

B x R SO4 cl. 5

2006; 2,5 x 1,2 m; 3333 butuci / ha

Cazenave

Cabernet Sauvignon

cl. 341

Ru 110

2004; 2,75 x 1,3 m; 2797 butuci / ha

Royat

Rară neagră

obișn

B x R SO4

2010; 2,75 x 1,4 m; 2597 butuci / ha

Cazenave

Chardonnay

cl. 548

B x R SO4 cl. 5

2006; 2,5 x 1,2 m; 3333 butuci / ha

Cazenave

Feteasca albă

obișn

B x R SO4

2010; 2,5 x 1,2 m; 3333 butuci / ha

Cazenave

Studiul a fost realizat cu susținerea financiară de către Oficiul Național al Viei și Vinului în
perioada 2017-2018, în cadrul proiectului - „Struguri de calitate” - “Diseminarea bunelor practici prin
intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 1. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră

Figura 2. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească neagră
Starea iernării
coardelor anuale:

Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
70,3 - 99,3%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 53,3 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 90,7%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct
de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
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revine în mediu la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi
fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 3. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Rară neagră

Figura 4. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Rară neagră
Starea iernării
coardelor anuale:

Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
90,3 - 99,7%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 80 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 97%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct
de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
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revine în mediu la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un ochi
fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării
Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 5. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Merlot

Figura 6. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Merlot
Starea iernării
coardelor anuale:

Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în
limitele 65,7 - 100%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a
fost în limitele 70 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 91,3%, ceea ce reflectă
o iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din
punct de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la
30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe
ce revine în mediu la un ochi este în limitele 0,1 - 0,9. Recolta potențială la un
ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
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Starea iernării
organelor de schelet:

Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 7. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Cabernet sauvignon

Figura 8. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Cabernet sauvignon
Starea iernării coardelor Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în
anuale:
limitele 77,3 - 99,3%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea
acestora a fost în limitele 53,3 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 93,2%, ceea ce reflectă
o iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din
punct de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la
30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe
ce revine în mediu la un ochi este în limitele 0,2 - 0,9. Recolta potențială la
un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
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Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării organelor Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
de schelet:
sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 9. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Chardonnay

Figura 10. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Chardonnay
Starea iernării
coardelor anuale:

Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună, fiind în limitele
62,7 - 96,7%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.), viabilitatea acestora a fost în
limitele 56,7 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 87,3%, ceea ce reflectă o
iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii butucilor, din punct
de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de inflorescențe ce
revine în mediu la un ochi este în limitele 0,2 - 0,8. Recolta potențială la un ochi
fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
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Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în general sunt
Starea iernării
organelor de schelet: sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul iernii.

Figura 11. Viabilitatea și fertilitatea ochilor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească albă

Figura 12. Depunerea inflorescențelor pe lungimea lăstarului la soiul Fetească albă
Starea iernării coardelor anuale:

Starea ochilor pe lungimea coardei pentru ochii 1-15 este bună,
fiind în limitele 85,3 - 97,3%. Pentru lăstarii analizați (150 buc.),
viabilitatea acestora a fost în limitele 80 - 100%.
Viabilitatea ochilor pentru lăstarii analizați constituie 94%, ceea ce
reflectă o iernare bună a ochilor de iarnă.
Din aceste considerente nu sunt necesare corectări a sarcinii
butucilor, din punct de vedere a viabilității, pierderea ochilor fiind
în limitele de până la 30%.
Coeficientul de fertilitate relativ (CFR), sau numărul mediu de
inflorescențe ce revine în mediu la un ochi este în limitele 0,2 0,9. Recolta potențială la un ochi fiind în limitele 0 - 0 gr. per ochi.
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Liberul este viu de culoare verde, nu arată semne de vătămare.
Starea iernării organelor de schelet: Organele de schelet - tulpina, punțile de rod (pe alocuri), în
general sunt sănătoase nu sunt afectate de gerurile din timpul
iernii.

Figura 13. Fertilitatea și viabilitatea embrionară a ochilor, %
Conform datelor reflectate în figura 13 se constată că, cât fertilitatea, atât și viabilitatea
embrionară a ochilor de iarnă, a fost diferită de la soi la soi, de la sector la sector.
Fertilitatea embrionară pentru întreaga experiență a fost cuprinsă de valori între 87,3 %
(Chardonnay) și 97% (Rara neagră).
Dacă de analizat limitele fertilității după sectoare, atunci acestea au înregistrat la acest indice
valori în limitele - M-96,2…98,5%; B-93,5…98,1%; P-87,3…90,7%; L-80,5…86,6%.
Viabilitatea a fost în limitele 60,4-68,5%.

Figura 14. Gradul de pornire a ochilor de iarnă în creștere
Numărul de ochi la tăiere, pentru fiecare butuc a fost în conformitate cu forma existentă (Guyot,
Cazenave, Royat), și formele ce urmează a fi obținute (tranziția), în limitele 18,7-30,7 ochi la butuc.
Gradul de pornire in creștere a ochilor de iarnă a constituit valori între 64,1-88,7%.

Figura 15. Nivelul de dezvoltare și fertilitatea lăstarilor
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Nivelul de dezvoltare a lăstarilor fertili a fost proporțional numărului total de lăstari... în limitele
14,8-27,1 lăstari fertili.

Figura 16. Lăstari fertili, %
Nivelul de dezvoltare a lăstarilor fertili a constituit 91,7-93,1%

Figura 17. Suprafaţa foliară în calcul la 1 kg struguri, sectorul Purcari, m2/kg

Figura 18. Numărul de inflorescențe în mediu la un butuc, buc.
Dezvoltarea inflorescențelor, un indice important în determinarea recoltei potențiale a constituie
3,8-24,9 inflorescențe la butuc.
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Figura 18. Greutatea medie a strugurelui, (conform anului 2017, și a datelor din literatură)
Reieșind din datele figurii 3.2. se constată o diferență variată dintre datele din literatura de
specialitate și datele obținute în anul 2017 cu privire la greutatea medie a strugurilor. În același timp se
constată și diferență între soi cu privire la acest indice în funcție de sector. Probabil că aceasta este
influențată pe lângă condițiile pedoclimatice în complex, și de tehnologia de îngrijire a plantației, dar
nu în ultimul rând de originea și calitatea materialului săditor viticol.

Figura 19. Recolta potențială în anul 2018 în funcție de greutatea strugurelui (în baza datelor 2017 și
din literatura)
Reieșind din datele figurii 3.2. se constată o diferență variată dintre Având în vedere că datele cu
privire la greutatea strugurilor din literatura de specialitate, la soiurile studiate, este diferită de cea
determinată în anul 2017, am reflectat recolta potențială pentru anul 2018 în baza acestor date, și
anume în baza datelor 2017 aceste valori au fost în limitele 2,5-6,4 și în baza datelor din literatură 1,511,0.
La toate soiurile recolta estimativă în baza calculelor a datelor din literatura de specialitate este
mai mică de cât cea calculată în baza datelor reale ale anului 2017, și doar la soiul Rara neagră
prevalează datele din literatura de specialitate, comparativ cu datele reale ale anului 2017.
CONCLUZII
În rezultatul studiului conchidem următoarele:
1. S-a constatat o fertilitate sporită a soiurilor studiate.
2. În funcție de soi, cea mai înaltă fertilitate a ochilor s-a afirmat la soiul Fetească neagră.
3. Dacă de analizat limitele fertilității după sector, atunci acestea a înregistrat la acest indice
valori în limitele - P-87,3…90,7%.
4. Viabilitatea a fost în limitele sporite.

313

5. S-a constat o diferență variată dintre datele din literatura de specialitate și datele obținute în
anul 2017 cu privire la greutatea medie a strugurilor. În același timp se constată și diferență între soi cu
privire la acest indice în funcție de sector. Probabil că aceasta este influențată pe lângă condițiile
pedoclimatice în complex, și de tehnologia de îngrijire a plantației, dar nu în ultimul rând de originea
și calitatea materialului săditor viticol.
6. La toate soiurile recolta estimativă în baza calculelor a datelor din literatura de specialitate
este mai mică de cât cea calculată în baza datelor reale ale anului 2017, și doar la soiul Rara neagră
prevalează datele din literatura de specialitate, comparativ cu datele reale ale anului 2017.
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Abstact. In this paper was studied the influence of training systems on grape quantity and
quality of Seyve Villard 18-402, an interspecific grapevine variety, known also with biological
resistance. The experience was placed in the Didactic Collection of UASVM Cluj-Napoca, Cluj
County, Transylvania, Romania and was of the monofactorial type (V1 - classic system; V2 - Guyot
with periodic replacement arms; V3 - Lenz-Moser bilateral cordon; V4 - Lenz-Moser unilateral
cordon). The determinations included the calculation of the fertility and productivity elements and the
analysis of the sugar concentration and the total acidity level. From the point of view of productivity,
S.V. 18-402 showed the highest values of average weight of bunches, absolute and relative
productivity indexes on Guyot with periodic replacement arms training system. The sugar
concentration ranged between 156.65 g/l on Lens Moser bilateral cordon and 174.89 g/l on classic
system. Acidity was between 4.14 g/l H2SO4 in Lenz Moser unilateral cordon and 5.81 g/l H2SO4 on
classic system. The most suitable training system for S.V. 18-402 is Guyot with periodic replacement
arms in Cluj-Napoca climatic conditions.
Keywords: grapes, S.V. 18-402, Lenz-Moser bilateral cordon, Lenz-Moser unilateral cordon,
Guyot with replacement arms.
INTRODUCTION
Interspecific hybrids with disease-related resistance are varieties obtained by complex
hybridizations between varieties of Vitis vinifera and varieties belonging to other species of the genus
Vitis (Raddova et al., 2016). Interspecific hybrids of vines began to be cultivated due to resistence of
diseases of fungal origin (powdery mildew, downy mildew and black rot) or of the grapevine root and
leaf aphid Phylloxera, compared to the noble vine, which was largely destroyed with the introduction
of those pests into Europe (Pop, 2010). Due to the low taste quality of wines prepared from the hybrids
of the first generation, they were gradually restricted by legal regulations. In the first half of the 20th
century, a new interest in breeding interspecific hybrid arises, on so-called French second-generation
hybrids (Raddova et al. 2016). Kraus et al., 2005, states the second-generation hybrids are crosses
native genotypes among themselves or with cultural European varieties. The breeder Seyve-Villard is
mainly associated with these hybrids. Genetically, the first generation hybrids contained less than half
of the genome of the European varieties and are characterized by low quality of wines (Raddova et al.,
2016). Hybrids of the second generation contain 55-68% of the genome of European varieties,
meaning an increasing in the quality of the wine (Kraus et al., 2005). The wines obtained from these
varieties have lower malvidin content and can reach up to 10.5-11% volume alcohol. In France and in
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other European countries, a ban on the cultivation of interspecific varieties was declared and similar
restrictions by setting penalties for their planting, enhanced by awarding bonuses for their grubbing
(Jackson, 2008). Bavaresco, 1990 states that, in 1990, in Europe, the cultivated vine area with hybrids
was greatly reduced to 0.04%, especially concentrated in Romania. Nowadays, the hybrid varieties are
the most promising tool for low input, low cost and time-saving viticulture due to their tolerance to
diseases and insects (Lisek, 2010). In many extra-European Union countries are in use a high
percentage of interspecific varieties with good results in the wine industries and funding specific
breeding programs (Fisher, 2000). In Canada, USA, Switzerland, Germany and Hungary several
interspecific wines are commercialized (Daniela et al., 2013). In Romania, according to the legislation
(Law on Vine and Wine 244/2002 and G.D. 769/2010) in the settlements outside the wine-growing
areas, the planting of interspecific hybrids can be made on an area of no more than 0.1 ha of economic
agent or family, only to ensure family consumption. Bucur, 2011 states that in Romania, most areas
cultivated with interspecific hybrid varieties are found in family farms, where wine is largely produced
for self-consumption. The wine resulting from the processing of interspecific hybrid grapes with
resistance to disease is classified as table wine (alcoholic strength of at least 8.5% vol.) and are free to
trade according to G.D. 769/2010 or they can be used to obtain distillates (Bunea et al., 2014).
Training systems represent a physical manipulation of the canopy of the plant. There is evidence that
training systems have been used in ancient vineyards in the Middle East, Greece and Rome (Reynolds
and Vanden Heuvel, 2009). The first training systems were designed so that grapes do not reach the
ground and facilitate harvesting.
Grapevine training systems are determined by natural environmental factors, cultivated varieties,
the canopy management practiced, and the maintenance work that applies to plantations (Deloire,
2012, Nicolaescu, 2010).
The theme of this paper is to try to establish an optimal method of training of interspecific hybrid
cultivation (S.V. 18-402), which is consistent with the climatic changes that have occurred over the
last years. Due to those facts, in the last years it is possible to grown black grapes in the northern areas
of Romania, including the Transylvanian region.
The purpose of the research was to determine the influences of the various training systems on
the quantity (100 berries weight, average bunch weight, yield) and quality (sugar content and acidity
expressed in g/l of H2SO4 at harvest) of interspecific hybrid S.V. 18-402 under the same climatic
conditions of the year 2016 in Cluj-Napoca, Cluj County.
MATERIALS AND METHODS
Seyve-Villard 18-402 (S.V. 18-402) is a interspecific hybrid, of second generation, being a cross
between Plantet (Seibel 5455) and Seyve-Villard blanc (S.V. 12-375), created after 1930 (Bunea et al.,
2013b). In Romania, those interspecific hybrids are also called improved hybrids or hybrids with
biologic resistance. The bunch grape has cylindro-conical shape, often winged, with an average weight
of 175-205 g. S.V. 18-402 is a grape with late ripening, reaching a sugar content at harvest around 161
g/l and an acidity of 5.9 g/l H2SO4, producing an intensely colored and perfumed wine. The insured
yields are quite high reaching 14-15 to/ha (Baniță et al., 1979). The grape berries are oval, medium in
size, black-purple, and more lean in bunch. It has good resistance to frost in winter, powdery mildew
and downy mildew, and a medium resistance in botrytis. In most years it can be grown without the
application of anti-cryptogrammic treatments. It is also tolerant to the phylloxera attack - the radicular
form, so it can also be cultivated on own roots (without grafting) on any soil type (Grecu, 2010).
The experimental field was located in the Didactic collection of UASVM Cluj-Napoca Cluj
County, Transylvania, Romania. The vines were planted on 1.2 x 1.8 m distance between vines and
between rows. The vineyards was established in 2013 on grafted on SO-4 with a planting density of
4629 vines/ha. The trellis system is monoplan with a three-row wires
(1-simple, 2-double, 3double). The same trellis system was used for all training systems in the experiment field.
The experiment was organized on 4 training system (variants) with 3 replicates each (10
vines/repetition).
V1 - Classic system - mixt pruning system (spurs and canes) - 2 spurs of 2-3 buds and 3 canes of
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6-7 buds placed on a lower truck (25 cm height)
V2 - Guyot with replacement arms - mixt pruning system - 2 replacement spurs and 2 canes of
10-11 buds (this training system is particular for Transylvanian vineyards, after pruning the canes were
conducted on double wire in semicircle)
V3 - Lenz-Moser bilateral cordon - spur pruning - spurs with 2-3 buds, 4-5 spurs/cordon.
V4 - Lenz-Moser unilateral cordon - spur pruning - spurs with 2-3 buds, 8-10 spurs/cordon.
Fertility elements were determined by calculations of the absolute (A.F.C.) and relative (R.F.C.)
fertility coefficients. The bunches average weight was determined by successive weighing of 50
grapes/repetition using the analytical balance. The absolute (A.P.I.) and relative (R. P.I.) productivity
indices were obtained from the product of A.F.C. and R.F.C., respectively, and the bunches average
weight (g). The 100 berries weight resulted from the analytical balance. The yield (to/ha) was
calculated on the basis of the number of bunches on a vine, the average weight of a bunch and the
number of vines on 1 ha. The sugar content at harvest was determined by the refractometric method.
The acidity level in grapes at full maturity was measured by the titrimetric method (Mureșan, 2008).
Statistical analysis. The data were expressed as mean ± standard deviation (SD) from three
replicates for each variant. The statistical interpretation of the data was performed using the Duncan
test, SPSS Version 23 (SPSS Inc., Chicago, IL., USA). The analysis of variance (ANOVA) was used
to interpreted data and calculate de F (Fisher) factor. The average separation was performed with the
DUNCAN test at p ≤ 0.05.
RESULTS AND DISCUTIONS
The town of Cluj-Napoca, have an area of 179.5 km², and is located in central Transylvania in
the Someş Mic Corridor, situated within three major geographical units: the Transylvanian Plain, the
Someş Plateau and the Apuseni Mountains, which influence the climatic conditions throughout the
year (Boancă et al., 2018). The climate in Cluj-Napoca is temperate-continental, with slight oceanic
influences. Being a hilly town, located on several altitudes, temperatures and precipitation may vary
from one neighborhood to another. The average annual temperature in Cluj-Napoca is 9.3ͦ C, and the
average precipitation of 551 mm (Lung, 2012). During the year 2016, at Didactic collection of
UASVM Cluj-Napoca were recorded a precipitation level of 764 mm (rainy year for Cluj-Napoca
area), with a 191 day precipitation and an average temperature of 10.1ͦ C. In experimental plot the soil
type is typical preluvosoil, with a clay-sandy texture, which ensures a good supply of plants with water
(Lung, 2012).
The quality of grapes is primarily influenced by climatic conditions of the year (Bora et al.,
2014) and secondly by the microclimate created around clusters influenced by the training system.
Reynolds and Vanden Heuvel, 2009, states that the training system has a significant influence on
quantity, rather than on the quality of yield.

Figure 1. Absolute fertility coefficient (A.F.C),
Figure 2. The absolute productivity index(A.P.I.)
relative fertility coefficient (R.F.C.) and glucoand the relative productivity index (R.P.I.) of
acidimetric index (G.A.I.) of S.V. 18-402,
S.V. 18-402, in four training systems
in four training systems
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Al-Joumayly, 2003, reported that fertility coefficients are genetically determined and only
slightly conditioned according to season. The absolute fertility coefficient showed the highest value at
V1 (1.40) and V3 (1.45), while V4 (1.23) had the lowest value. The relative fertility coefficient
showed the highest value at V3 (0.49) followed by V2 (0.39), V4 (0.36) and V1 (0.27) (Figure 1). Our
result are in according with Daniela et al., 2013, which show that some interspecific hybrids such as
Seibel 7052, G.M. 7743-8 and S.V. 39639 exhibited high fruitfulness potential, frequently presenting
three bunches per shoot, recording a better performances than the Vitis vinifera cultivar (Pinot Gris),
while others such as S.V. 12390 and GA 52-42 exhibited the worst performance.
Fisher et al., 1996 highlight the importance of knowing the fruitfulness of the first basal buds
when consider the manual and mechanical spur pruning. In our study, S.V. 18-402 recorded for all
variants (mixt and spur pruning) a good fruitfulness, revealed by the values of fertility coefficients.
Daniela et al. (2013) states that interspecific hybrids such as Seibel 7052,
S.V. 39639 and GA
52-42 were unsuitable for spur pruning due to their low fruitfulness in the first 4 buds.
The absolute productivity index was the highest for V2 (227.37), and the lowest in V1 (164.6).
The relative productivity index ranged between 24.69 (V1) and 67.63 (V2) (Figure 2). The results in
this study are lower than those obtain by Vișan et al., 2015, for others interspecific hybrids Valeria and
Muscat de Pölöskei (table varieties) and Seyval, Valérien and Purpuriu (wine varieties), in Southern
Romania, may be due to more favorable climatic conditions for grapes varieties in that area. Glucoacidimetric index values ranged between 3.01 (V1) and 3.52 (V4) (Figure 1).
Table 1. The analysis of the main grapes quality parameters obtained in Didactic Collection of
UASMV Cluj-Napoca in 2016
Variant
parameter
100 berries
weight (g)
Sugar (g/l)
Acidity
(g/l H2SO4)
Average bunch
weight (g)
Yield (to/ha)

Classic
system
V1
262.54 c
±7.32
174.87 a
±2.55
5.76 a
±0.28
90.72 d
±2.54
10.33 c
±0.96

Guyot with
replacement
arms
V2
310.22 b
±11.37
167.23 b
± 4.85
4.95 b
±0.36
170.68 a
±3.58
15.13 a
±0.84

Lens Moser
bilateral
V3

Lens Moser
unilateral
V4

262.96 c
±4.00
156.65 c
±3.93
4.13 c
±0.19
114.01 c
±3.77
13.17 b
±1.07

335.74 a
±2.16
166.37 b
± 3.97
4.72 b
± 0.21
136.24 b
±2.83
12.08 bc
±0.99

Fisher Factor

Significance

77.133

p≤0.000

11.409

p≤0.000

19.636

p≤0.000

507.561

p≤0.000

12.983

p<0.000

Average values, ± standard deviation (n=3).
*The difference between two values in the same row, followed by a common letter is insignificant
(Duncan test p<0.5)
The 100 berries weight (Table 1) showed a variability of the data, confirmed by the factor F =
77.133, p≤0.000. V4 had the highest value (335.74 g) of 100 berries weight, the difference being
significant from the following V2 (310.22 g). The values observed in V1 (262.54 g) and V3 (262.96 g)
did not show statistical differences. Our results have much higher values for this parameter compared
with those obtained by Bunea et al., 2013b (165.0 - 211.3 g), for the same interspecific hybrid (S.V.
18-402), in the same area (Cluj-Napoca). Those differences may be explained by the aged of vineyard,
the training system, canopy management, the type of planting material (ungrafted/grafted) and the
climatic conditions in experimental field.
The annual climate conditions and the cultivar have a strong effect on yield quality Pavloušek
and Kumšta, 2011. The sugar content in grapes was similar for V2 (167.23 g/l) and V4 (166.37 g/l),
with no statistical differences between them. It was observed that for V3 the sugar content had the
lowest value (156.65 g/l), with the highest sugar content being recorded for V1 with 174.87 g/l of
sugar being statistically different of all the other analyzed variants. Our values are much lower
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compared with Bunea et al., 2013b (193.5 g/l - 237.6 g/l) for S.V. 18-402 and Bunea et al., 2013a
(161.6 - 208.8 g/l) for Chambourchin in the same area (Cluj-Napoca), those differences are due to
climatic conditions of experimental years and vineyard management.
Pavloušek and Kumšta, 2011, revealed that, also the year and the cultivar have a powerful effect
on titratable acid contents. The highest acidity level was determined at V1 (5.81 g/l H2SO4), the value
obtained being statistically different from the other studied variants. The lowest acidity level was
recorded for V3 (4.14 g/l H2SO4). Similar results were recorded by Bunea et al., 2013b (for S.V. 18402) and Bunea et al., 2013a (for Chambourchin), but lower than Daniela et al, 2013 for some
interspecific hybrids in Italy (6-7 g/l H2SO4).
The cluster weight had the highest variability between the four training systems, also confirmed
by the high value of the factor F = 507.561, p≤0.000. The clusters had the highest weight at V2
(170.68 g) and the smallest at V1 (90.72 g), the training system had a great influence on this
parameter. The results are comparable with those revealed by Daniela et al., 2013, for several
interspecific hybrids in Italy, where the S.V. 12390 and Villard Blanc showed the cluster weight of
217 g and 181 g, respectively, but other hybrids such as Seibel 5178, Phoenix, GF 138-3, GA 52-42
and S.V. 39639 recorded values at nearly 100 g.
Grape production was the highest in V2 (15.10 to/ha), and the lowest in V1 (10.08 to / ha). The
yield obtained for V3 (13.17 to / ha) was higher than that obtained for V4 (12.07 to / ha). The small
clusters on V1 determine low yield for classic system. The results are comparable with those obtained
by Daniela et al., 2013, when testing 19 interspecific hybrids found a great variability on yields. The
authors recorded significantly high yields, with over 20 to/h obtained for the most productive hybrids
and also 4 - 5 to/ha obtained for the least productive varieties. The vine spacing was 3 × 1.7 m (1960
vines/ha), and the vines were trained using the Sylvoz system, with 3 canes of 10 - 12 buds each.
The values obtained in this study are comparable to other authors, who noted significant
differences between the quantitative and qualitative parameters of the grapes harvested from the vines
cultivated in different training systems, within the same climatic year (Reynolds and Vanden Heuvel,
2009; Peterlunger et al., 2002).
CONCLUSIONS
The training system had an important influence on quantity and quality of production for S.V.
18-402 in climatic conditions of Cluj-Napoca. Each analyzed parameter has variability through the
training systems. The largest amount of sugar in grapes was determined the classic system, may be due
to the low cluster weight and the low yield. Also, the ratio between sugar content and acidity level in
grapes was well balanced in classic system. Under the climatic conditions of Cluj-Napoca, it can be
recommended to use the classic system to obtain a quality yield. Instead, in order to obtain a large
production, the most suitable training system that can be used in this area is Guyot with periodic
replacement arms.
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IMBOGĂȚIREA PÎINII PREPARATĂ DIN FĂINĂ DE GRÎU
CU FIBRE DE HRIŞCĂ
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Rezumat: Lucrarea dată include un studiu asupra suplimentării produselor de panificaţie cu
făină de hrişcă. Au fost efectuate cercetări în vederea stabilirii unor caracteristici tehnologice şi fizicochimice a probelor cu acestă materie, stabilirea unei doze optime pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor finite. Cercetările au demonstrat valoarea nutritivă şi alimentară a adaosului de făină de
hrişsă la fabricarea unor produse de panificaţie cu caracteristici organoleptice şi fizico-chimice
superioare.
Cuvinte cheie: făină de grâu, pâine, ameliorare, hrişcă, uscare, proba de coacere.
Evoluţia ştiinţifică şi tehnică a ultimilor ani a influenţat şi influenţează vizibil modul de viaţă al
generaţiei actuale. Aceste influenţe se reflectă în modul de alimentaţie al omului modern. Hrana
consumată este prelucrată, rafinată, concentrată, astfel încât să fie cât mai uşor de preparat şi
consumat, pentru a produce senzaţii gustative şi pentru a atenua senzaţia de foame, fără a ţine seama
de necesităţile organismului şi de efectele pe termen lung asupra stării de sănătate [1].
Cercetările în domeniu sănătății au demonstrat că în cele mai multe țări în alimentația zilnică a
oamenilor lipsesc, sau sunt în cantități insuficiente: vitamine, fibre alimentare, macro- și
micronutrienți, săruri minerale, aminoacizi esențiali, dar care sunt foarte importanți și necesari pentru
viața și sănătatea omului.
Pâinea și produsele de panificație sunt unele dintre alimentele principale, iar calitatea lor nu
întotdeauna corespunde cerințelor moderne ale științei nutriționale. Una dintre modalitățile de a
rezolva această problemă este de a creea noi produse de panificație de importanță funcțională pentru
corectarea nutriției persoanelor, care are scopul de a asigura sănătatea populației, produse alimentare
în condiții de siguranță și crearea condițiilor pentru a asigura nevoile diferitelor grupuri de populație,
în alimentație rațională, sănătoasă .
În ultimul timp se fac diverse cercetări în domeniu alimentației pentru a crea produse alimentare
naturale care ar spori valoarea nutritivă a produselor și ar compensa necesarul de elemente funcționale
în alimentația populației. O soluție în această problemă ar putea fi utilizarea produselor reprocesate din
material vegetal netradițional, datorită prezenței în el a unui număr mare de elemente nutritive: fibre
alimentare, pectină, vitamine, acizi organici, polifenoli, macro- și microelemente șa.
În zilele noastre, numeroşi producători oferă o mare varietate de produse de panificaţie.
Produsele de panificație cu diverse adaosuri au devenit din ce în ce mai populare printre consumatori.
Aceste adaosuri pot fi de diverse tipuri începând cu cele care au rol decorativ pâna la cele cu rol de a
îmbunătăți calitatea și valoarea nutritivă a pâinii. Aceste produse sunt din ce în ce mai solicitate, dar și
necesare pentru om, deoarece în ultima perioadă putem atesta o alimentație din ce în ce mai
nesănătoasă, lipsită de vitamine și elemente esențiale. De aceea, fibrele de hrișcă a prezentat un
interes și poate fi utilizată în pâine ca un adaos natural pentru a o îmbogăți cu diverse substanțe și
vitamine care sunt de neînlocuit în alte produse.
Fibre de hrişcă (făina de hrișcă) prezintă un produs obţinut prin prelucrarea bobului de hrişcă prin
măcinare. Făina de hrişcă nu este înrudită cu grâul şi nu reprezintă bob.
Făina de hrişcă, în comparaţie cu cea de grâu, deţine o capacitate mai mare de asimilare, o
valoare nutritivă mai mare, ea conţine mai multe proteine, grăsimi şi substanţe minerale precum: K,
Mn, Cu, Zn şi fosfor, ea este bogată în toţi aminoacizii necesari şi vitaminele grupei B.
Privilegiile de bază ale făinii de hrişcă este lipsa totală a glutenului.
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Lipsa glutenului în făina de hrişcă o deosebeşte de celelalte tipuri de făină, obţinute din cereale
(grâu, secară, ovăs, orz şi altele ).
Scopul acestor cercetări – îmbogățirea pâinii preparată din făină de grâu de calitate superioară cu
fibre de hrişcă și influența acestor asupra calității produsului finit.
Pentru realizarea scopului propus au fost puse următoarele obiective:
• aprecierea proprietăţilor materiei prime;
• cercetarea influenţei dozării diferitor cantităţi de făină de hrişcă asupra calităţii pâinii preparată
din făină de grâu de calitate superioară;
• analiza influenţei componentelor auxiliare din reţetă asupra calităţii pâinii preparată din făină de
grâu de calitate superioară;
•aprecierea influenţei diferitor cantităţi de sare de bucătărie asupra calităţii pâinii pregătită din
amestec de făină de grâu de calitate superioară şi făină de hrişcă;
• cercetarea influenţei substanţelor formatoare de structură şi amelioratorilor de panificaţie,
asupra calităţii pâinii preparată din amestec de făină de calitate superioară şi făină de hrişcă.
Calitatea făinii de grâu de calitate superioară şi făinii de hrişcă a fost apreciată în baza indicilor
fizico-chimici.
În cadrul cercetării s-a utilizat făina de grâu de calitate superioară cu umiditatea de 14 %, cu
gluten (cantitatea 23,2 % şi calitatea -57,5 unit.ИДК ) de o putere bună şi se referă la grupa I de
apreciere a calităţii, făina de hrişcă (fibre) după indicii fizico-chimici (umiditatea de 12 %, cantitatea
de cenuşă -1,5 %) corespunde cerinţelor tehnologice.
Pâinea preparată din făină de grâu de calitate superioară cu adaos de fibre de hrişcă a fost
apreciată după indicii de calitate în corespundere cu sistema de baluri: suprafaţa exterioară, forma,
starea şi culoarea cojii, porozitatea miezului, gustul şi mirosul.
Pentru a determina influenţa fibrelor de hrişcă asupra calităţii pâinii s-au efectuat probe de
coacere în laborator. Aluatul pentru coacerea probelor de laborator s-a pregătit pe calea amestecării
făinii de hrişcă şi făinii de grâu de calitate superioară în raport ( % ): 5:95, 7:93, 10: 90, 15:85, 20:80,
30:70, 50:50, 70:30, respectiv. Aluatul s-a preparat prin metoda monofazică. Proba de control (etalon)
o reprezenta pâinea fără adaos de făină de hrişcă.
A fost cercetată influenţa fibrelor de hrişcă dozate în diferite cantităţi (5-70 %), asupra calităţii
pâinii (volumul specific, porozitatea, aprecierea după punctaj).
Analiza rezultatelor au arătat că fibrele de hrişcă influenţează asupra calităţii pâinii preparată din
făină de grâu, și anume cantitatea fibrelor de hrișcă raportată la masa făinii de grâu în rețetă. Astfel,
prin adaos de fibre de hrişcă în cantitate de 5-15 %, calitatea pâinii practic nu se schimbă în comparaţie
cu proba-martor, ceea ce ne demonstrează indicii volumul specific, porozitatea şi aprecierea
organoleptică. Mărirea cantităţii (20 până la 70 %) de fibre de hrişcă în amestec duce la înrăutăţirea
indicilor organoleptici ai pâinii, deasemenea la micşorarea volumului specific al pâinii cu 4-57 %,
porozitatea cu 2-36 %, aprecierea după punctaj cu 7-46 %, în comparaţie cu proba-martor.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI PENTRU VINURI ROȘII DE CALITATE ÎN
ECOSISTEMUL VITICOL AL PODGORIEI IAȘI
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Abstract. În urma încălzirii globale, pretabilitatea ecologică a soiurilor pentru vinuri roșii se
modifică puternic. Astfel, dorim să studiem potențialul unor soiuri pentru vinuri roșii cosmopolite la
limita nordică de cultura de viță de vie. Tema aleasă are ca scop studiul soiurilor Cabernet Saugvinon,
Pinot Noir și Merlot în condițiile podgoriei Iași, centrul viticol Copou. Vor fi analizate condițiile
climatice specifice anului 2017 și influența acestora asupra producției (masa strugurilor, zaharuri,
aciditate, masa a 100 de boabe, etc).
Cuvinte cheie: condiții climatice, soiuri pentru vinuri roșii, podgoria Iași.
INTRODUCERE
Ecosistemul viticol este influențat în mod direct de factorii climatici (Rotaru et al., 2013), ce au
efecte asupra dezvoltării vegetative dar și calitative a producției. Soiurile destinate producerii vinurilor
roșii de calitate necesită factori climatici specifici, ca de exemplu: insolație cu valori mai ridicate,
precipitații mai scăzute și veri și toamne lungi (Irimia, 2012). Influențele climatice ale unei anumite
zone au un impact semnificativ asupra tipurilor de soiuri de struguri cultivate într-o regiune și asupra
tipului de practici viticole care vor fi utilizate (Dobrei et al., 2005). Prezența soarelui, a căldurii și a
apei, toate în cantități adecvate, sunt vitale pentru creșterea și dezvoltarea viței de vie în timpul
sezonului de creștere (Alexandrov et al., 2017). Studiul de față analizează influența factorilor climatici
asupra soiurilor de struguri Pinot Noir, Merlot și Cabernet Sauvignon în Podgoria Iași, în condițiile
anului 2017.
MATERIAL ȘI METODĂ
Materia primă analizată (strugurii soiurilor Cabernet Sauvignon, Merlot și Pinot noir) a fost
recoltată în cadrul fermei didactice Adamachi a USAMV Iași, în data de 25.09.2017. Factorii climatici
specifici anului 2017 au fost înregistrați la Centrul Meteorologic Regional Moldova, Iași și la centrul
AgroExpert al SCDVV Iași, iar extragerea datelor s-a efectuat cu ajutorul personalului de la SCDVV
Iași.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În lunile de vară, perioadă specifică maturării strugurilor, temperatura medie înregistrata în aer și
la suprafața solului a fost mai mare decât cea normală, fiind considerată o vară secetoasă, fenomenul
repetându-se și în luna septembrie 2017.
Precipitațiile au avut valori sub limita cerințelor soiurilor în perioada iunie-septembrie, însă au
depășit valorile din punct de vedere cantitativ în lunile în care necesarul de apă este indispensabil
pentru pornirea în vegetație a viței-de-vie (respectiv martie-mai).
Insolația reprezintă durata de strălucire a soarelui, cuantificată în ore, iar pentru anul 2017, a fost
mai mare decât valoarea normală în perioada de vegetaţie, respectiv 2137,7 ore, faţa de valoarea
normala anuală de 2044,3.
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Figura 1. Temperatura aerului în lunile de vegetație în cadrul podgoriei Iași în 2017
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Figura 2. Precipitațiile în anul 2017 în podgoria Iași
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Tabelul 1. Sinteza principalelor elemente climatice ale anului 2017 comparativ cu mediile multianuale
(1981-2010)
Elemente climatice analizate
Bilanţul termic global ∑t*g
Bilanţul termic activ

Media multianuala
3167.8
3048.3
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2017
3335.2
3216.3

Elemente climatice analizate
Bilanţul termic util
Temperatura medie din luna iulie
august
septembrie
Temp.min.absolută în aer
Temp.min.absolută la suprafaţa solului
Temperatura medie anuală
∑ precipitaţiilor anuale milimetrice
∑ precipitaţiilor din perioada de vegetaţie
milimetrice
∑ orelor de insolaţie din perioada de vegetaţie, ore
Media temperaturilor maxime din luna august
Temperatura medie din decadele I şi II iunie
Numărul de zile cu temperaturi maxime > 30
Durata perioadei bioactive, nr zile
Indicele heliometric real(IHr)
Coeficientul hidrotermic CH
Indicele bioclimatic al viţei de vie(Ibcv)
Indicele aptitudinei oenoclimatic(IAOe)
Indicele heliotermic Huglin(IH)
Indicele de răcire a nopţilor IF
Caracterizarea anului

Media multianuala
1385.8

2017
1566.3

21.0
20.3
15.6
-27.2/28.12.1996
-35.0/26.01.2010
9.8
579.6

21.8
22.8
17.1
-18.7/20.01.2017
-27.1/11.02.2017
10.8
546.6

398.1

293.4

1448.2
26.9
19.1
˙17.3
169.0
2
1.3
7.1
4106.1
-

1580.4
29.8
20.3
39
166
2.5
0.9
10.5
4753.9
2237
11.6
Secetos

Anul 2017 a fost caracterizat ca un an secetos, cu influenţe directe asupra valorilor cantitative si
chimice ale producţiei de struguri pentru vin.
Determinările biometrice şi chimice pentru soiurile Cabernet Sauvignon, Pinot Noir și Merlot au
fost realizate în cadrul laboratorului de Oenologie de la Staţiunea Didactică ,,V. Adamachi” Iaşi în
următoarele etape, cu următoarele rezultate:

Soi
Cabernet Sauvignon
Merlot
Pinot Noir

Tabelul 2. Greutatea strugurilor în 2017
Greutatea medie a unui strugure
Greutatea medie a unui
Literatura de specialitate(grame)
strugure(grame), 2017
110-125
120
110-120
110
75-95
90

În condițiile climatice ale anului 2017, când s-au înregistrat cantități de precipitații insuficiente și
neuniform repartizate, greutatea soiului Merlot a depășit greutatea prevăzută în literatura de
specialitate; acest lucru se explică prin prisma faptului că precipitațiile au avut valori sub limita
cerințelor soiurilor în perioada iunie-septembrie, însă au depășit valorile din punct de vedere cantitativ
în lunile în care necesarul de apă este indispensabil pentru pornirea în vegetație a viței-de-vie
(respectiv martie-mai). De altfel, indicele heliotermic real (IHr) a atins valoarea de 2,5 (limitele fiind
de 1,35-2,70, conform literaturii), ceea ce indica o evoluție pozitivă a valorilor heliotermice și a
condițiilor optime de maturare la soiurile tardive, lucru care a influențat în sens ascendent valoarea
cantitativă.

Soi
Cabernet Sauvignon
Merlot
Pinot Noir

Tabelul 3. Masa și volumul a 100 de boabe
Masa a 100 de boabe (g)
Volumul a 100 de boabe (cm3)
133
177
178
155
139
121

Conţinutul de zaharuri a fost ridicat în anul 2017, faţă de alţi ani, deoarece a fost clasificat drept
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un an secetos, iar factorii climatici au prezentat o favorabilitate scăzută din punctul de vedere al
indicelui hidric, însă ridicată în ce privește zaharurile din struguri, care au o implicaţie puternică în
evoluţia calitativă a vinurilor obţinute (Antoce et al., 2008; Cotea et al., 2000).
Tabelul 4. Conținutul în zaharuri și aciditatea soiurilor luate în studiu la recoltare
Conţinutul
Aciditatea
Aciditatea
Conţinutul de
Conţinutul
de zaharuri
determinată la
conform
zaharuri în
in zaharuri
din
nivelul anului
literaturii de
condiţii de
Soi
în anul
literatura de
2017 (g/l
specialitate (g/l
supramaturare
2017(g/L)
specialitate
H2SO4)
H2SO4)
(g/L)
(g/L)
Cabernet
200-220
270-300
200
4-6
5,1
Sauvignon
Merlot
190-200
220-240
215
4,4-4,6
4,5
Pinot Noir
200-210
250-270
222
4.3-5,7
4,6
CONCLUZII
În concluzie, se poate aprecia că anul 2017 a fost caracterizat de aspecte importante din punct de
vedere climatic, iarna fiind rece şi cu o temperatură înregistrată, în luna ianuarie, sub limita normală (5 oC, faţă de -2,2 oC), existând temperaturi minime absolute sub pragul de îngheţ la mugurii de viţă-devie.
În lunile de primăvară au fost înregistrate temperaturi medii cu valori apropiate de cele normale,
dar au avut loc fenomene extreme precum vijelii, ninsori, brume şi îngheţuri târzii, toate ducând la
pierderi de producție. Media multianuală a temperaturilor a fost de 9,8 oC, însă media anuală a fost cu
un grad mai mare în aer.
Precipitaţiile au fost repartizate neuniform, înregistrându-se luni cu cantitaţi mici, precum
ianuarie, mai , lunie, iulie şi august, şi luni în care au fost cantităţi mai mari faţă de cele normale,
precum luna martie şi aprilie.
Pe baza acestor date statistice climatologice, anul a fost considerat unul secetos, însă acest
fenomen a influenţat atât negativ cât și pozitiv producţia de struguri pentru vin, în cadrul podgoriei
Copou, Iaşi.
Condiţiile climatice studiate în cadrul podgoriei Iaşi au influențat pozitiv acumularea zaharurilor,
dar și menținerea unei acidități echilibrate a strugurilor. Masa acestora a variat în limitele date de
iteratura de specialitate. Trebuie însă luate în calcul și pierderile de muguri suferite în primăvară, acest
fapt influențând pozitiv calitatea.
Anul 2017 nu a fost limitativ pentru cultivarea soiurilor pentru vinuri roșii, în cadrul zonei
viticole din regiunea Moldova, Iaşi.
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Abstract. Red wines maturation is considered a crucial stage of refinement, in which a series of
physical, chemical and biological transformations take place, which improve wines stability and also
modify the compositional and organoleptic characteristics. Research related to this paper was
conducted in order to study the effects of different maturation processes, traditional (barrels) and
accelerated/alternative (chips and staves) on volatile compounds of Fetească neagră red wines. Based
on gas chromatographic research was quantified for the first time the volatile composition of Fetească
neagră autochthonous wines maturated by various processes. Using the traditional maturation method
(barrels) and two alternative methods (staves and chips) were identified aromatic compounds (key)
from two different chemical classes: furan compounds (furfural, 5-methylfurfural and 5hydroxymethylfurfural), and wood compounds (trans-whiskey lactone and cis-whiskey lactone).
Key words: Fetească neagră, traditional and alternative ageing process, aromatic compounds, SBSEGC-MS.
INTRODUCERE

Una dintre cele mai importante practici în producerea băuturilor alcoolice este procesul de
maturare, unde au loc o serie de transformări fizice, chimice și biologice, care îmbunătățesc stabilitatea
vinurilor și, de asemenea, apar modificări de compoziție și organoleptice. Rolul lemnului este crucial,
deoarece în timpul procesului de maturare au loc schimbări importante: (a) complexitatea aromei
crește datorită eliminării unor compuși prezenți în lemn; (b) compușii fenolici din lemn sunt
solubilizați; și (c) oxidarea ușoară a unor compuși fenolici cu oxigenul atmosferic, care trece prin porii
lemnului, când rezultă o reducere a astringenței și a modificării culorii. Pe măsură ce vinul se
maturează în baric, recipientul acționează ca un plămân. Aerul pătrunde încet prin porii doagelor
oxigenând vinul, iar în urma acestui proces, culoarea vinului se stabilizează, gustul i se rafinează și
devine corpolent, extractiv cu arome de vanilie, ciocolată, nucă de cocos, migdale, prăjit și fum. Prin
urmare, proprietățile organoleptice elaborate în timpul procesului de maturare fac produsul finit foarte
apreciat.
Maturarea tradițională este costisitoare, necesită perioade lungi de timp, spațiu de depozitare în
cramă și, de asemenea o întreținere adecvată. Aceste aspecte au determinat dezvoltarea unor sisteme
alternative mai simple și mai accesibile de maturare, cum ar fi utilizarea de piese din lemn de stejar,
cunoscute sub numele de chips-uri de stejar care accelerează procesul de maturare, reduc costurile şi,
în acelaşi timp, se păstrează calitatea vinului (García-Carpintero și colab., 2012). Produsul final este
determinat nu numai de caracteristicile diferite ale pieselor de stejar adăugate, cum ar fi originea lor,
mărimea, procesul de prăjire, dar şi de doza utilizată şi de perioada de contact cu vinul.
Aroma vinului este definită drept rezultantă a patru componente care corespund etapelor
tehnologice ale vinificaţiei: aroma varietală, aroma prefermentativă, aroma de fermentare şi aroma
postfermentativă (de maturare) (Polášková și colab., 2008).
Astfel, scopul principal al cercetării a devenit cel de a studia efectele diferitelor procedee de
maturare, tradițională (în baricuri) și accelerată/alternativă (chips-uri și stave-uri) asupra compuşilor
volatili a vinurilor roşii de Fetească neagră.
MATERIAL ȘI METODĂ

În vederea realizării lucrării de faţă s-au luat în studiu struguri negri autohtoni, de Fetească
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neagră, recoltați în toamna anului 2013, din podgoria Dealurile Fălciului, Şuletea. Strugurii au fost
vinificaţi în cadrul staţiei pilot a Laboratorului de Oenologie din cadrul Facultăţii de Horticultură a
U.Ș.A.M.V. Iaşi, respectând tehnologia clasică de vinificaţie.
Vinul cu care s-a realizat experimentul a fost obținut din struguri din soiul Fetească neagră ce
prezentau o concentrație în zaharuri de aproximativ 250 g/L. Strugurii au fost zdrobiți și
desciorchinați, iar mustuiala obținută a fost supusă unui proces de macerare–fermentare la temperatura
de 10–12 ºC, timp de 7 zile. După aceasta, mustuiala a fost presată și vinul obținut a fost trecut
cantitativ într-o cisternă de fermentare pentru desavârșirea fermentației alcoolice și malolactice. După
stabilizarea vinului obţinut, acesta a fost împărţit în 19 variante experimentale: câte 5 L de vin s-au
introdus în vase din sticlă la care s-au adăugat câte 3 g/L, respectiv 5 g/L fragmente din stejar (chipsuri şi stave-uri) şi, de asemenea, s-au introdus câte 225 L de vin în 3 baricuri noi cu 3 grade de prăjire
diferite (lejer, mediu şi mediu plus) (figura 1).
În vederea cuantificării realizării scopului propus, probele de vin au fost analizate după 1,5 luni
de maturare, de asemenea după 3 luni de maturare.

Figura 1. Maturarea tradițională și alternativă utilizând: a) baricuri; b) chips-uri; c) stave-uri
Pentru extragerea compușilor volatili nepolari din vin a fost folosită o bară magnetică (Twister®)
acoperită cu un înveliș de polidimetilsiloxan (PDMS) de 0,5 mm grosime și 10 mm lungime, produsă
de GerstelGmbH, MülheimandderRühr (Germania). Compușii volatili au fost transferați într-un gaz
cromatograf Agilent 7890A prevăzut cu o coloană capilară din silice topită (HP-5MS) cu o lungime de
30 m, 0,25 mm diametru interior și 0,25 µm grosimea stratului de silice (Agilent Technologies,
Delaware, USA) și cuplat cu un detector de masă Agilent 5975C (Agilent Technologies, PaloAlto
California, USA). Compușii volatili minoritari au fost cuantificați după metoda Dumitriu și colab.
2017.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Folosind metoda tradițională de maturare (baricuri) și două metode alternative (stave-uri și
chips-uri) s-au identificat compuși aromatici markeri (cheie) din două clase de substanțe chimice
diferite: compuși furanici: furfural (F), 5-metilfurfural (5-MF) și 5-hidroximetilfurfural (5-HMF);
compuși ai lemnului: trans-whisky lactonă și cis-whisky lactonă.
Compușii furanici
Derivații furanului sunt generați prin reacția Maillard pornind de la celuloza și hemiceluloza
lemnului în timpul etapei de prăjire, fiind responsabili pentru aroma caracteristică de migdale și
migdale prăjite (Zamora, 2005). Acești compuși au un prag ridicat de percepție, prin urmare, nu par a
participa direct la aroma vinului, dar pot spori aroma altor compuși, cum ar fi lactonele (Reazin, 1981).
Cu toate acestea, se presupune că existența furfuralului în vinurile maturate nu se datorează exclusiv
baricului de stejar ci, poate fi format și din carbohidrații care apar în timpul perioadei de maturare a
vinurilor.
Compușii majoritari ai derivaților furanici identificați în vinurile de Fetească neagră au fost:
furfuralul, 5-metilfurfuralul și 5-hidroximetilfurfuralul și au fost identificați în toate procedeele de
maturare. Excepția se întâlnește în cazul compusului 5-HMF care a fost identificat doar în probele
maturate în baricuri la 3 luni.
Cantitatea de furfural și 5-metilfurfural în vinuri depinde de vârsta baricului precum și de gradul
de prăjire al lemnului. Furfuralul extras din lemnul de stejar participă la multe reacții, cea mai
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cunoscută fiind formarea de alcool furfurilic.
După cum observăm în figura 2 concentrația de furfural a crescut la 3 luni de maturare atât la
variantele maturate cu stave-uri, cu chips-uri, în baricuri cât și la varianta martor.
De asemenea, putem constata că variantele cu concentrațiile cele mai ridicate de furfural se
întâlnesc la grade de prăjire forte și mediu plus. Astfel, la 3 luni de maturare, odată cu intensificarea
gradului de prăjire are loc creșterea concentrației de furfural.
Ca trend general, valorile cele mai ridicate sunt înregistrate la variantele maturate cu stave-uri
(V1, V2 și V3) și în baricuri (V16, V17 și V18). Valorile variantelor maturate cu diferite doze, grade
de prăjire și tipuri de chips-uri nu influențează semnificativ cantitatea de furfural.
Compusul 5-metilfurfural (figura 3), cu o aromă plăcută de migdale prăjite, apare o dată cu
furfuralul ca urmare a degradării hemicelulozei în timpul procesului de prăjire a lemnului. În general,
putem observa tendința de creștere a concentrației la toate procedeele de maturare, după 3 luni.
Excepție face varianta martor în care concentrația de 5-metilfurfural scade la analizele efectuate la 3
luni față de determinările de la 1,5 luni. În cazul acestui compus putem observa că concentrațiiile cele
mai ridicate sunt înregistrate la variantele maturate cu stave-uri, aproximativ 1400 µg/L.
5-metilfurfuralul se pare că se extrage mai bine când se utilizează procedeul de maturare cu
stave-uri. În ceea ce privește chips-urile și baricurile, putem menționa că valorile sunt apropiate
indiferent de doza și gradul de prăjire utilizate. Se poate observa că variantele V4 și V5 prezintă
cantități reduse de 5-metilfurfural, datorită faptului că aceste tipuri de chips-uri nu sunt prăjite.

Fig. 2. Concentrația de furfural identificată la vinurile roșii (Fetească neagră) maturate
1,5 și 3 luni

Fig. 3. Concentrația de 5-metilfurfural identificată la vinurile roșii (Fetească neagră) maturate 1,5 și
3 luni
În cele din urmă, a fost identificat în cadrul grupului de derivați ai furanului
5-hidroximetilfurfural (5-HMF) care, de asemenea, derivă din celuloză dar, datorită pragului de
percepție mare (8000 µg/L), este cel mai puțin odorant din cei trei compuși amintiți mai sus.
Compusul 5-HMF a fost identificat doar în variantele maturate timp de 3 luni în baricuri (figura
4). Acesta prezintă concentrații cuprinse între 92 µg/L la varianta V17, cu grad de prăjire mediu și 125
µg/L la varianta V18, cu grad de prăjire mediu plus.
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Figura 4. Concentrația de 5-hidroximetilfurfural identificată la vinurile roșii (Fetească neagră)
maturate 1,5 și 3 luni
Vinul de Fetească neagră maturat în baricuri prezintă cantități reduse de gaiacol, pe când vinurile
maturate cu stave-uri și chips-uri prezintă cantități mult mai ridicate. După cum se observă,
concentrația de gaiacol la toate variantele maturate 3 luni au crescut, cu excepția întâlnită în cazul
variantei V7, unde concentrația a scăzut ușor.
Compușii lemnului
În general, s-a considerat că izomerii cis și trans ai β-metil-γ-octalactonei (lactona de stejar sau
whiskylactona) sunt în mare măsură responsabili pentru caracterul maturat în vinuri, în principal cu
note ce amintesc de nuca de cocos, vanilie și lemn prăjit.
Putem observa din figura 5 că în varianta martor trans-whisky lactona nu a fost identificată dar,
în rest, la toate celelalte procedee de maturare acest compus a fost cuantificat, iar concentrațiile au
crescut odată cu timpul de maturare.
În cazul vinurilor maturate cu chips-uri, remarcăm cele mai mari valori ale compusului transwhiskylactona când nivelul dozei a fost de 5 g/L (V13–155 µg/L și V15–178 µg/L), comparativ cu 3
g/L (V12–132 µg/L și V14–160 µg/L) și când tipul de chips utilizat a fost cel american.
În cazul vinurilor maturate în baricuri, concentrația celor trei variante este constantă la 1,5 luni,
pe când la 3 luni concentrația crește o dată cu creșterea gradului de prăjire a baricului. Astfel, V16
prezintă o concentrație de 80 µg/L, V17 de 105 µg/L, iar V18 de 131 µg/L.
În cazul vinurilor maturate cu stave-uri, concentrația cea mai ridicată o identificăm la varianta
V1–55 µg/L, la 3 luni.
Ca trend general putem obseva că dintre cele trei procedee de maturare, cel cu chips-uri din
stejar american este indicat pentru extracția compusului trans-whisky lactona.

Figura 5. Concentrația de trans-whisky lactona identificată la vinurile roșii (Fetească neagră)
maturate 1,5 și 3 luni
În figura 6 este reprezentat conținutul în cis-whisky lactona și putem observa că în variantele
V0, V4, V5, V8 și V9 acest compus nu a fost identificat și cuantificat. Concentrațiile variantelor sunt
mai ridicate la 3 luni, decât cele de la 1,5 luni și sunt în general mult mai mari decât la trans-whisky

329

lactona.
Vinurile maturate cu chips-uri prezintă concentrația cea mai mare de 618 µg/L la varianta V13
unde s-a folosit doza de 5 g/L. Vinurile maturate în baricuri prezintă același trend compusului transwhisky lactona, concentrația cea mai ridicată înregistrându-se la varianta cu grad de prăjire mediu plus
(V18–297 µg/L).
De asemenea, în cazul stave-urilor, varianta V1 prezintă concentrația cea mai ridicată, de 401
µg/L, gradul de prăjire al acestei variante fiind mediu.

Figura 6. Concentrația de cis-whisky lactona identificată la vinurile roșii (Fetească neagră) maturate
1,5 și 3 luni
Dintre cele trei procedee de maturare, varianta V13, unde s-a folosit chips din stejar american
mediu plus, prezintă concentrația cea mai ridicată de cis-whisky lactonă.
CONCLUZII

ü Concentrația de furfural a crescut la 3 luni de maturare atât la variantele maturate cu stave-uri,
cu chips-uri, în baricuri cât și la varianta martor. Astfel, la 3 luni de maturare, odată cu intensificarea
gradului de prăjire, are loc creșterea concentrației de furfural.
ü 5-metilfurfuralul se pare că se extrage mai bine când se utilizează procedeul de maturare cu
stave-uri. În ceea ce privește chips-urile și baricurile, putem menționa că valorile sunt apropiate
indiferent de doza și gradul de prăjire utilizate.
ü Compusul 5-hidroximetilfurfural a fost identificat doar în variantele maturate timp de
3 luni în baricuri.
ü În varianta martor trans-whisky lactona nu a fost identificată dar, în rest, la toate celelalte
procedee de maturare acest compus a fost cuantificat, iar concentrațiile au crescut odată cu timpul de
maturare. Ca trend general putem obseva că dintre cele trei procedee de maturare, cel cu chips-uri din
stejar american este indicat pentru extracția compusului trans-whisky lactona.
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Abstract. Compușii volatili prezintă o importanță majoră în definirea calității vinului. Principalii
compuși volatili care participă la formarea aromei vinului sunt alcoolii și acizii, urmați de esteri,
aldehide, cetone, terpene, acizi grași liberi, lactone, fenoli volatili. Prezența acestor substanțe depinde
de tehnologia de cultivare, caracteristicile geografice și pedo-climatice și tehnologia de vinificație
aplicată.
Lucrarea are ca scop principal cuantificarea compușilor volatili care dau aroma vinurilor albe
obținute din soiurile Sauvignon Blanc și Fetească Regală din podgoria Iași. Strugurii au fost recoltați la
maturitate tehnologică în toamna anului 2017 și prelucrați la ferma “Vasile Adamachi” din Iași.
Probele de vin au fost analizate fizico-chimic (densitate, concentrație alcoolică, aciditate volatilă,
aciditate totală, pH, zaharuri reducătoare, dioxid de sulf liber și total) și senzorial în cadrul
Laboratorului de Oenologie al Facultății de Horticultură, U.S.A.M.V. Iași. Identificarea compușilor
volatili a fost realizată printr-o metodă cromatografică în fază gazoasă, utilizând un echipament
Shimadzu HS20trap – GC 2010plus – MS040TQ. Principalii compuși care au contribuit la formarea
aromei probelor analizate au fost reprezentați de alcooli și acizi.
Cuvinte cheie: compuși volatili, alcooli, acizi.
INTRODUCERE
Aroma vinului este determinată de prezența unui grup de compuși volatili care stimulează
receptorii olfactivi. Potențialul aromatic al soiurilor este dat de prezența a două tipuri de compuși de
aromă: în stare liberă – monoterpenoide (linaloolul, geraniolul, nerolul și formele lor oxigenate:
hotrienol, citronerol, α-terpineol) și în stare legată de zaharuri (precursori de aromă), neavând
proprietăți odorante (Furtună, 2012).
Compușii ce imprimă un anumit caracter olfactiv vinurilor depind de soiul viței de vie, condițiile
climatice ale anului, caracteristicile solului dar și de tehnologia de vinificație utilizată. Substanțele
volatile extrase din pielițele boabelor în timpul diferitelor etape din vinificație contribuie la formarea
personalității, autenticității și tipicității vinului obținut (Colibaba, 2012). În timpul operațiunilor de
vinificație, compușii aromatici sunt eliberați în urma reacțiilor de hidroliză chimică și enzimatice
(Jiang, 2013).
Cunoașterea compoziției de compuși volatili ai vinului prezintă un interes deosebit însă din
multitudinea de compuși care pot fi identificați în struguri și vin doar câțiva contribuie la formarea
aromei acestuia. Principalii componenți care participă la formarea aromei vinului sunt reprezentați de
alcooli, acizi și esteri. Cantitățile reduse de alcooli superiori contribuie pozitiv la formarea calității
vinului. Esterii și acizii grași contribuie la formarea buchetului (Zhu și col., 2015). Cuantificarea
alcoolilor superiori reprezintă un factor deosebit de important în tehnologia de obținere a vinurilor albe
semiaromate. Esterii contribuie de asemenea la formarea aromelor și obținerea de vinuri cu arome mult
mai pronunțate (Tana, 2014).
Fetească Regală este cel mai cultivat soi de struguri din țara noastră, un soi semiaromat din care
se obțin vinuri elegante, cu o bună aciditate, cu note florale și nuanțe fructate (în special citrice și
caise) (Moroșanu și col., 2017).
Sauvignon Blanc este unul din cele mai apreciate soiuri Vitis Vinifera. Este un soi semi-aromat
din care se obțin vinuri fine, echilibrate, cu note vegetale, ierboase, aromă de grapefruit, fructul
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pasiunii și nuanțe de urină de pisică (Jouanneau, 2011).
Scopul lucrării este de a identifica și cuantifica compușii volatili principali care dau aroma
vinurilor albe obținute din soiurile Sauvignon Blanc și Fetească Regală din podgoria Iași.
MATERIAL ȘI METODĂ
Strugurii materie primă au fost recoltați manual în toamna anului 2017 și prelucrați în cadrul
Laboratorului de Oenologie al Facultății de Horticultură din Iași. Pentru realizarea probelor
experimentale s-a folosit metoda clasică de obținere a vinurilor albe. După recepția cantitativă și
calitativă strugurii au fost supuși operației de zdrobire-desciorchinare și apoi presați cu autorul unei
prese hidraulice. Mustul obținut a fost încărcat în vase de sticlă de 50 L și însămânate cu levura
Saccharomyces Cerevisiae, specifică obținerii de vinuri nearomate, care să nu influențeze
caracteristicile profilului aromatic al soiurilor analizate. După finalizarea fermentării, vinul a fost filtrat
cu plăci de filtre sterile, îmbuteliat și etichetat manual în butelii de sticlă de 750 mL.
Probele de vin au fost analizate din punct de vedere fizico-chimic urmărindu-se parametrii
precum: densitatea, concentrația alcoolică, aciditatea totală, aciditatea volatilă, zaharuri reducătoare,
extract nereducător. Analizele fizico-chimice au fost realizate în conformitate cu reglementările
Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Analiza compușilor volatili a fost realizată cu ajutorul
gaz-cromatografiei utilizând un echipament Shimadzu HS20trap – GC 2010plus – MS040TQ.
Pentru prepararea probelor, în 2 flacoane de 20 mL se adaugă: 7 mL probă de analizat + 70 µL
soluție standard (4-metil-2-pentanol); b) 6 mL probă de analizat+ 60 µL soluție standard + săruri
(
,
, NaCl).
Metoda gaz cromatografică permite obținerea de rezultate performante în ceea ce privește
identificarea și cuantificarea compușilor volatili, fiind necesar ca probele de analizat să fie stabile din
punct de vedere termic, până ajung în stadiul de volatilizare. Determinarea se bazează pe faptul că unii
compuși organici sunt aduși în stare de vapori și transportați cu ajutorul unui gaz purtător de-a lungul
unei coloane cromatografice până la nivelul detectorului, având în componență și o fază staționară.
Gazul purtător este inert, nu reacționează în nici un fel cu proba sau cu faza staționară, găsindu-se întro butelie cu presiune ridicată de 150 atm și adus cu un reducător de presiune la 2-3 atm. Proba se
injectează cu o seringă în evaporatorul aflat la capătul coloanei. Componentele sunt rapid evaporate și
absorbite de faza staționară inertă din coloană. Detectorul va transpune un semnal reprezentând
variația constantelor, va înregistra cromatograma care ajută la calcularea cantităților de compuși
aromatici prezente în probă. Compușii volatili de aromă separați prin gaz cromatograf sunt raportați
sub formă de procente de arie (% Arie) (Pop, 2015).
Testarea organoleptică a fost realizată de către 10 degustători specializați, cu vaste cunoștințe în
domeniul oenologiei și instruiți asupra tehnicilor de degustare și notare a vinurilor. În acest sens sau
folosit scheme grafice, cu notare de la 0 la 9. Răspunsurile degustătorilor au contribuit la realizarea
profilului universal al vinurilor analizate. Caracteristicile aromatice principale ale vinurilor sunt puse
în evidența în diagrama din figura 1.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Aciditatea volatilă a unui vin este un parametru extrem de important în aprecierea calității și în
controlul sănătății acestuia. În general, valoarea acidității volatile la vinurile de consum curent trebuie
sa aibă valori mai mici de 1,5 g/L acid tartric, probele analizate înregistrând valori normale ale acestui
parametru (0,19 și 0,03 g/L acid tartric).
Aciditatea totală reprezintă un indicator de importanță majoră pentru definirea calității vinului,
conform Legii Viei și Vinului nr. 164/2015 acesta trebuie să aibă valori cuprinse între 4,5 și 9 g/L acid
tartric, probele analizate prezintă valori în limitele normale reglementate, ceea ce indică o bună stare
de sănătate și o bună evoluție a vinului.
În ceea ce privește gradul alcoolic, vinurile analizate au înregistrat valori cuprinse între 12,9 și
13,5% vol alcool, încadrându-le în categoria vinurilor de calitate superioară.
sunt: 210 mg/L
total și 50
Limitele admise de legislația în vigoare privind conținutul de
mg/L
liber. Probele analizate au prezentat valori sub limitele prevăzute. (Tabelul 1).
332

Tabelul 1. Principalele analize fizico-chimice ale vinurilor analizate
Proba
analizata
Fetească
Regală
Sauvignon
Blanc

pH

Aciditate
volatilă
(g/L
)

Aciditate
totală
(g/L
)

SO2 liber
(mg/L)

SO2
total
(mg/L)

Densitate
relativă

11

3,2

0,19

6,1

28,16

51,2

0,994

3

3,4

0,03

5,8

28,16

48,64

0,983

Concentrația
alcoolică
(% vol. alc.)

Zaharuri
reducătoare
(g/L)

12,9
13,5

Identificarea compușilor volatili a vinului obținut din soiuri semiaromate conduce la stabilirea
caracteristicilor tipice soiurilor în arealul lor de cultivare, reprezentând baza de comparație pentru
cercetările ulterioare.
În urma analizării compușilor volatili, a fost identificat un număr de 15 compuși principali,
prezentați în tabelul 2.
Tabelul 2. Principalii compuși volatili identificați în probele analizate
Soiul analizat
Compuși volatili
Aroma imprimată
ALCOOLI
Sauvignon Blanc, Fetească
3-metil-1-butanol
Miros caracteristic fermentației,
regală
brânză, de rânced
Sauvignon Blanc
2,6-dimetil-4-Heptanol
Sauvignon Blanc, Fetească
1-Hexanol
Verde, ierbos
regală
Sauvignon Blanc
1-ciclohexil-etanol
Sauvignon Blanc, Fetească
2,3-butandiol
Fructat
regală
Sauvignon Blanc
Benzenetanol
Miere, trandafir
Fetească Regală
Alcool feniletilic
Polen, miere, flori de câmp,
trandafir
ESTERI
Sauvignon Blanc
Caprilat de etil
Ananas
Sauvignon Blanc
Etil ester al acidului octanoic
Piersici,banane, pere
Sauvignon Blanc, Fetească
Caprat de etil
regală
Fructe, măr, strugure
Sauvignon Blanc, Fetească
Lauratul de etil
regală
Sauvignon Blanc
9-hexadecanoic de etil
Fructat, anason
ACIZI
Sauvignon Blanc, Fetească
Acid hexanoic
Brânză, rânced, tutun, picant,
regală
acru
Sauvignon Blanc, Fetească
Acid decanoic
Miros greu, neplăcut, rânced,
regală
fenolic
Sauvignon Blanc, Fetească
Acid octanoic
Rânced, brânză, gras
regală
Aroma unui vin depinde de numeroși factori de mediu, condiții climatice specifice fiecărui an,
management, soiul strugurilor, gradul de maturare al acestora, tehnologia de vinificație, drojdia
aplicată. Alcoolii reprezintă principala grupă de compuși volatili care contribuie la formarea aromei
vinului (Cheng și col., 2015). Calitatea vinului este cu siguranță legată și de nivelul în compuși de
aromă secundari, determinat în principal prin drojdiile implicate în procesul de fermentație.
Benzenetanolul imprimă vinului mirosul petalelor de trandafir. Alcoolul 1-hexanol este bine exprimat
în ambele probe, imprimând vinului caracter vegetal, ierbos.
În timpul fermentației alcoolice rezultă numeroși compuși secundari, 2,3-butandiol fiind printre
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cei mai abundenți, reprezentând o importantă sursă de aromă. Găsit în concentrații ridicate în vin
acesta imprimă gust ușor amar (Romano și col., 1998).
Fenil-etil alcoolul imprimă probei de Fetească regală parfum plăcut floral. 3-metil-1-butanol este
prezent în ambele probe, dându-le un miros caracteristic fermentației, de rânced. Proba de Sauvignon
Blanc a înregistrat un nivel mai ridicat în acest compus.
Însușirile organoleptice ale vinului sunt influențate semnificativ de prezența acizilor. Aceștia
apar ca produși secundari în urma procesului de fermentație alcoolică (acizii octanoic, hexanoic,
decanoic). Acizii octanoic și decanoic sunt recunoscuți pentru aroma de miere pe care o conferă
vinurilor albe, fiind determinați la ambele probe analizate.
Esterii ocupă al doilea loc major între constituienții volatili, contribuie la formarea buchetului de
învechire imprimând vinului note florale și fructate.
Acizii grași sunt produși de drojdii și bacterii în timpul fermentației alcoolice, aceștia contribuie
la formarea buchetului. În cazul probei de Sauvignon Blanc au fost identificati și esteri ai unor acizi
graşi (etil ester al acidului octanoic) responsabili de mirosul greu vinului și de senzaţia de gras (Nistor,
2017)..

Figura 1. Rezultatele analizei senzoriale pentru probele analizate
Acidul decanoic nu este asociat de obicei cu noțiunea de calitate a vinului însă joacă un rol
important în conturarea complexității aromelor. Este prezent în ambele probe analizate, în cantități mai
ridicate la Sauvignon Blanc.
Profilul senzorial al vinurilor relevă tipicitatea specifică soiului, probele analizate s-au arătat a fi
echilibrate gustativ. Nuanțele fructate, florale sunt specifice pentru ambele vinuri analizate.
Aroma vegetală, ierboasă apreciată la ambele probe analizate, însă mai intensă la Sauvignon
Blanc, conferă prospețime vinurilor. Sauvignon Blanc s-a arătat a fi un vin echilibrat, cu note
proaspete de citrice, fructe verzi, cu miros delicat de flori de câmp și ușor condimentat.
Proba obținută din soiul Fetească regală a fost apreciat ca fiind un vin tânăr, cu nuanțe vegetale,
de fân cosit, aromă de citrice, fructe coapte și flori de câmp. Feteasca regală s-a arătat a fi mai acid
decât proba de Sauvignon Blanc, dar cu o textură și o persistență mai bună.
CONCLUZII

Profilul aromatic al vinurilor analizate este influențat de soi, compoziția chimică a strugurilor
folosiți, de activitatea drojdiilor însămânțate și tehnologia de vinificație aplicată. Evidența potențialului
aromatic al vinurilor devine o necesitate pentru definirea și controlul calității vinurilor. Rezultatele
obținute confirmă impactul factorilor geografici, climatici, tehnologici și al soiului asupra compușilor
activi aromatici.
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Cele două probe analizate au prezentat un profil aromatic asemănător, fiind identificați aceeași
compuși: alcooli (3-metil-1-butanol, 1-Hexanol, 2,3-butandiol), esteri (Caprat de etil, Lauratul de etil),
acizi (Acid hexanoic, Acid octanoic Acid decanoic), însă în proporții diferite.
Notele prospete de citrice, ananas, fructe verzi și mirosul de flori de câmp am vinului obținut din
soiul Sauvignon Blanc s-au evidențiat prin prezența compușilor: 2,6-dimetil-4-Heptanol, 1-ciclohexiletanol, Benzenetanol, Caprilat de etil, 9-hexadecanoic de etil. Proba de Fetească Regală s-a diferențiat
prin prezența alcoolului feniletilic, principalul responsabil de mirosul intens de flori de câmp,
trandafiri și de miere.
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Abstract. În vederea realizării acestei lucrări au fost analizate atât din punct de vedere senzorial
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cât şi fizico-chimic vinuri albe aparţinând podgoriei Cotnari (Grasă de Cotnari, Tămâioasă
Românească şi Frâncuşă), cât şi vinuri de origine cipriotă (Xynisteri, Saint Pantelimon, Morokanella,
Promara).
În urma analizei senzoriale s-a remarcat în cazul vinurilor cipriote un caracter mai intens vegetal
(în special la vinul Morokanella), pentru vinul Promara fiind bine evidențiat caracterul mineral. Dintre
vinurile românești s-a remarcat Tămâioasa românească pentru aromele intense de fân cosit și ușoare
note de flori de câmp, dar și Grasa de Cotnari pentru aromele de citrice și fructe exotice.
Analizele fizico – chimice au fost realizate în laboratorul de oenologie din cadrul USAMV Iaşi,
conform prevederilor Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului şi au vizat următorii parametri:
-dioxidul de sulf liber şi total (mg/L), analiză ce a scos în evidență faptul că vinurile provenite
din Cipru prezintă un conţinut cu mult redus de dioxid de sulf (liber sau total) comparativ cu vinurile
din România, valorile variind între 5.71 mg/L
liber şi 47.71 mg/L
total în cazul vinului
Morokanella, iar valoarea cea mai mare înregistrându-se pentru Tămâioasa Românească 2008 (38.4
liber şi 161.2 mg/ l
total);
mg/ l
-aciditatea volatilă (g/L acid acetic) şi totală (g/L acid tartric) sunt paramentri ce au indicat de
asemenea valorile cele mai mici în cazul vinurilor cipriote (Morokanella înregistrând cea mai scăzută
valoare - 4.72 g/L ac. tartric), comparativ cu cele românești (Grasa de Cotnari cea mai ridicată - 7.1
g/L ac. tartric);
-concentraţia alcoolică (% vol alc.) a înregistrat valori variind între 11.5 % vol. alc., cum este
cazul vinului Promara și 16.67 % vol. alc. pentru Grasa de Cotnari;
-densitatea (dr) a indicat cea mai scăzută valoare pentru vinul Xynisteri (Saint Pantelimon), în
timp ce Tămâioasa românească a dat cea mai mare valoare;
-zahahurile reducătoare (g/L) este indicele ale cărui valori au variat între 1.28 g/L (vinul
Xynisteri) și 62.1 g/L (Tămâioasă Românească).
-extractul sec nereducător (g/L), indice ale cărui valori - atât minimă cât și maximă - au fost
înregistrate la două vinuri cipriote: Saint Pantelimon (13.37 g/L) și Xynisteri (23.72 g/L).
Cuvinte cheie: vin, analiză senzorială, analiză fizico-chimică, Tămâioasă Românească,
Xynisteri.
INTRODUCERE

Vinul este o băutură alcoolică rezultată în urma fermentării alcoolice a mustului de struguri.
Tăria alcoolică efectivă nu poate fi mai mică de 8,5% vol. alc. La nivel mondial, producţia vinului este
de aproximativ 260 mil. hL, rezultată de pe o suprafaţă de 7,8 mil ha. Ţări precum Italia şi Franţa s-au
remarcat în producerea vinului, înregistrând între 60 şi 55 mil de hL vin anual. România ocupă locul al
7-lea în lume la producţia de struguri şi vin (Cotea V., 2009).
Pe teritoriul României, viticultura reprezintă o activitate de tip tradiţional, cu o deosebită
importanţă economică. Potrivit datelor O.I.V. consumul de vin este de aproximativ 14 litri/an/locuitor
la nivelul României şi de 20 litri/an/locuitor în Cipru.
Podgoria Cotnari este poziţionată în regiunea viticolă a Podişului Moldovei, pe coasta CotnariHârlău, între 47 17’ şi 47 35’ latitudine nordică. Regiunea se evidenţiază prin personalitatea viţei de
vie şi versanţii însoriţi, prin fineţea şi rafinamentul vinurilor rezultate din dragostea și tradiţia locului,
făcând parte din grupul podgoriilor europene aflate la limita nordică de cultură economică a viţei de
vie alături de Tokaj (Ungaria), Rheingau (Germania) şi Champagne (Franţa) (Cotea V. D, 2006).
Soi de viţă nobilă, Tămâioasa Românească este considerată un soi autohton ţării noastre, destinat
vinurilor albe superioare şi aromate. Se cultivă cu preponderenţă în podgorii precum Cotnari,
Pietroasa, Drăgăşani, Dealu Mare. Grasa de Cotnari se dezvoltă mai bine pe terenuri uşor înclinate, cu
expunere sudică, şi răspunde bine unei fertilizări moderate. Strugurii sunt recoltaţi târziu, în funcţie de
gradul de stafidire al boabelor. Soiul Frâncuşă este cultivat de sute de ani în podgoriile Moldovei, în
prezent fiind întâlnit numai în podgoria Cotnari. Frâncuşa valorifică bine solurile profunde, strugurii
au dimensiune medie, prezintă pieliţă subţire ce este acoperită cu un strat fin de pruină, pulpa este
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zemoasă, cu gust uşor ierbos (Rotaru, 2009).
Cipru este o ţară insulară în Marea Mediterană, situată la
latitudine nordică şi
longitudine estică, la intersecţia dintre Europa, Africa şi Asia. Producţia anuală de
struguri oscilează în jurul valorii de 150000 tone struguri, din care 70% sunt folosiţi în industria
vinului, 10% sunt dedicaţi consumului local de struguri iar restul de 20% sunt dedicaţi exportului sub
formă de alcool brut (Panayiotou, 1980). Cultura viţei de vie este favorizată de condiţiile climatice şi
geomorfologice ale insulei. Zonele propice viilor sunt localizate în sudul şi vestul insulei, în regiunile
Limassol şi Paphos, pe pantele munţilor Troodos. Producătorii din aceste zone se limitează mai mult la
soiurile locale, evitând introducerea unor soiuri din afară.
Xynisteri este un soi indigen de vin alb cultivat cu preponderenţă în Cipru, pe pantele munţilor
Troodos. Din soiul Xynisteri se obţin vinuri, luminoase, cu un nivel redus al acidităţii şi un conţinut
scăzut de alcool. Strugurii nu prezintă arome intense iar vinurile obţinute nu se pretează la păstrare un
timp îndelungat. Promara este un soi de vin alb, deosebit de rar, rezistă foarte bine la secetă şi se
pretează solurilor calcaroase din podgoriile cipriote. Morokanella este un soi indigen, foarte rar întâlnit
în prezent. Din acest soi se obţin vinuri elegante, de calitate, cu ușoare nuanțe de citrice (lime) şi pere.
Vinurile luate în studiu au fost supuse atât analizelor fizico-chimice cât și unei analize
senzoriale. Așadar, obiectivul principal al acestei lucrări îl reprezintă caracterizarea şi compararea din
punct de vedere fizico-chimic şi senzorial a unor vinuri albe româneşti şi cipriote.
MATERIAL ȘI METODĂ

În vederea realizării studiului au fost luate în analiză 4 vinuri albe românești din soiurile: Grasă
de Cotnari, Frâncușă și Tămâioasă Românească și 4 vinuri cipriote din soiurile: Promara, Morokanella,
Saint Pantelimon și Xynisteri, obținându-se astfel cele 8 variante experimentale:
- - Frâncuşă (Cotnari), sec, 2016;
- - Xynisteri (KEO), sec, 2015;
- - Morokanella (Gerolemo), sec, 2016;
- - Promara (Vouny Panaya Winery), demisec, 2015.
- - Grasă de Cotnari, (Cotnari) demisec, 2015;
- - Tămâioasă românească (Cotnari) demisec, 2016;
- – Xynisteri, Saint Pantelimon (KEO), demidulce, 2016;
- - Tămâioasă românească (Cotnari), dulce, 2008
Analiza senzorială a urmărit evidenţierea caracteristicilor de calitate a vinurilor, cu ajutorul
simţurilor: văz, miros şi gust, iar aceasta s-a desfășurat în sala de degustare ce aparține Universității de
Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași. Vinurile au fost prezentate în
ordinea: sec, demisec, demidulce şi dulce, iar la degustare au participat 25 de persoane specializate în
domeniul oenologiei și cu experiență în tehnica degustării, Aceștia au acordat puncte de la 0 la 9, în
funcţie de intensitatea resimțită pentru fiecărui aromă, rezultatele fiind înregistrate în fișele de
degustare.
Analizele fizico-chimice s-au desfăşurat conform prevederilor Organizaţiei Internaţionale a Viei
şi Vinului (“Compendium of International methods of wine and must analysis”, 2017).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Datele obținute în urma analizelor fizico-chimice de laborator au fost centralizate și sunt
prezentate în Tabelul 1.
Vinurile provenite din Cipru prezintă un conţinut cu mult redus de dioxid de sulf
(atât liber
cât și total) comparativ cu vinurile româneşti, toate valorile încadrându-se în limitele admise de
legislaţia în vigoare. Valoarea minimă a fost înregistrată la vinul Morokanella
cu 5.71
liber mg/L şi 47.71 mg/L
total, iar valoarea cea mai mare la Tămâioasă Românească vin vechi
(38.4 mg/ l
liber şi 161.2
total).
Aciditatea joacă un rol important în conservarea vinurilor, împiedicând dezvoltarea bacteriilor
dăunătoare și totodată, culoarea vinului este direct influenţată de valoarea acidităţii totale. O aciditate
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optimă imprimă vinului prospeţime, valorile scăzute fac vinul plat, fără personalitate, pe când excesul
îi conferă o tentă pietroasă (asprime) (Cotea, 2006). La vinurile luate în analiză se poate observa că
cele cipriote prezintă o aciditate mai redusă comparativ cu cele româneşti, vinul Morokanella
înregistrând cea mai scăzută valoare (4.72 g/L ac. tartric) iar Grasa de Cotnari cea mai ridicată (7.1 g/L
ac tartric). O posibilă explicaţie ar fi altitudinile mai ridicate la care se găsesc podgoriile cipriote.
Alcoolul conferă vinului dulceaţă, onctuozitate, căldură şi putere. Astfel, un vin dulce va fi mai
armonios cu cât aciditatea şi concentraţia alcoolică sunt mai ridicate (Stoian, 2006). Vinurile cipriote
analizate au prezentat o concentraţie alcoolică mai redusă comparativ cu cele româneşti. Acest lucru se
datorează cantităţii ridicate de zaharuri eliberate, transformate apoi în alcool etilic. Clima are astfel o
influenţă decisivă, temperaturile mai ridicate determinând concentraţii alcoolice mai mari. S-a obervat
că cea mai ridicată concentraţie alcoolică a fost înregistrată în cazul Grasei de Cotnari (16.67 % vol.
alc.) iar cea mai redusă în cazul vinului Promara (11.5 % vol. alc.).
Densitatea relativă este direct influenţată de cantitatea de zaharuri existente în vinul analizat.
Cea mai mare densitate a prezentat-o vinul Tămâioasă Românească (vin vechi), iar cea mai redusă
Xynisteri (Saint Pantelimon).
Zaharurile potenţează aromele din vinuri, având un rol important în caracterizarea senzorială a
acestora (Nechita, 2010). Referitor la vinurile analizate, se observă o concentraţie mult mai ridicată în
zaharuri a vinurilor româneşti comparativ cu cele din Cipru. Astfel, cea mai mică valoare a
concentraţiei în zaharuri reducătoare a fost înregistrată în cazul vinului Xynisteri (1.28 g/L) iar cea
mai mare cantitate a fost determinată la
Tămâioasă Românească–2008 (62.1 g/L).
Extractul sec nereducător pune în valoare caracteristicile senzoriale ale vinului, conferind
corpolenţă şi personalitate acestuia (Ardelean, 2015). Valorile extractului sec nereducător la vinurile
analizate, împreună cu aciditatea totală şi tăria alcoolică dobândită, confirmă potenţialul regiunilor
viticole pentru producţia de vinuri albe de calitate superioară. Cea mai scăzută valoare a extractului sec
nereducător a fost înregistrată în cazul vinului Saint Pantelimon (13.37 g/L), iar cel mai pronunţat
extractiv a fost vinul Xynisteri (23.72 g/L), ambele din Cipru.
În urma analizei senzoriale a vinurilor au fost determinate profilele olfactv și respectiv gustativ
ale acestora, care sunt înregistrate în tabelul 2.
Tabelul 1. Parametrii fizico-chimici ai probelor analizate
VINURI/
PARAMETRII
FIZICO-CHIMICI
liber (mg/L)
total (mg/L)
Aciditate volatilă (g/L ac.
acetic)
Aciditate totală (g/L ac.
tartric)
Densitate (dr)
Alcool (% vol.alc.)
Zaharuri (g/L)
Extract sec nereducător
(g/L)

30.7
140.8
0.29

5.94
117.57
0.22

5.71
47.71
0.17

13.01
100.22
0.19

33.30
138.20
0.29

33.3
136
0.29

7.99
82.18
0.19

38.4
161.2
0.37

5.92

5.21

4.72

5.31

7.10

6.22

5.26

6.82

0.9915
12.5
2.57
18.10

0.9938
12.5
1.28
23.72

0.9954
12.2
3.48
17.92

0.9962
11.5
2.62
22.68

0.9953
12.67
10.16
20.54

0.9952
12
8.7
20

0.9913
12.05
5.63
13.37

1.0166
11.80
62.10
21.3

Aroma de miere este de obicei asociată vinurilor de desert, mai bogate în gust şi cu o densitate
mai ridicată și deasemenea vinurilor din recoltă târzie. Odată cu învechirea vinurilor, nuanţele de miere
se intensifică (Burdock, 2002). Ideea este întărită de faptul că vinul Tămâioasă Românească-2008 este
definit printr-o aromă intensă de miere.
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Aroma de fân poate apărea ca o aromă secundară asociată cu drojdiile din vin sau ca aromă
terţiară, indicând maturitatea unui vin (Ribéreau-Gayon, 2006). În tabelul 2. putem observa că vinul
Tămâioasă românească (2016) prezintă cea mai intensă aromă de fân cosit.
Aroma de flori de câmp este remarcată în special la vinurile albe dulci. Este de obicei asociată cu
note de miere şi florale (Ribéreau-Gayon, 2006). Vinul Tămâioasă Românească (2016) prezintă cea
mai intensă notă de flori de câmp.
Vinul Frâncuşă analizat se caracterizează prin aciditate ridicată (4,125 g/L acid tartric), plin de
prospeţime şi fructuozitate, cu note minerale însoţite de nuanţe vegetale, fân cosit, citrice şi fructe
coapte.
Xynisteri este un vin extractiv, corpolent, caracterizat prin aciditate ridicată, cu note minerale,
vegetale şi aromă placută de citrice, fructe uscate şi flori de câmp.
Promara este un vin extractiv, cu o bună persistenţă, cu note minerale, vegetale şi aromă intensă
de fructe coapte şi exotice.
Grasa de Cotnari este un vin onctuos, cu o bună persistenţă, aromă intensă de citrice, fân cosit,
miere şi note minerale.
Vinul Tămâioasă Românească (vin tânăr) se caracterizează printr-o bună persistenţă, arome
intense de flori de câmp, fân proaspăt cosit, miere şi fructe exotice.
Vinul Saint Pantelimon obținut din soiul Xynisteri este un vin demidulce, suplu, cu o bună
persistenţă, cu arome puternice de citrice, fructate şi florale (flori de câmp).
Vinul Tămâioasă Românească (2008) a prezentat cel mai mare indice de persistenţă, structură şi
onctuozitate, arome intense de fructe exotice, miere, trandafir şi fructe uscate.
Tabelul 2. Punctaje atribuite caracteristicilor senzoriale ale vinurilor analizate

PROFIL
GUSTATIV

PROFIL OLFACTIV

Caracteristici
verde
mineral
citric
fructe coapte
fructe exotice
fructe uscate
fructe verzi
fân cosit
trandafir
flori de câmp
miere
acid
dulce
onctuos
structura
persistenta

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

3.375
4.5
3.75
4.25
2.75
2.5
1.625
3.25
0.75
2.875
2.5
4.125
1.375
2.75
4.125
5.125

2.875
3.125
2.75
3.5
3.5
3.625
2.25
2.375
1.125
3.625
2.875
4.125
2.125
4.125
5
4.625

4.125
3.5
3.5
2.875
4.375
2.75
3.625
3.25
0.625
3.5
2.125
4.125
3.25
3.25
4.375
4

3.25
3.625
3.125
4.125
3.875
3.75
2.75
3
1.375
3.25
2.125
3.875
1.75
2.25
3.875
3.75

3.125
3.625
4.125
3
4
2.875
3.375
3.625
2
2.75
3.25
3.75
3.125
3
4.5
4.625

2.375
2.25
4
4.5
4.125
3.5
1.375
4.25
3.625
4.75
3.875
3.5
3.75
3.625
4
4.75

2.5
2.875
3.375
3.25
4
3.125
3.375
3.375
1.5
4.375
1.625
2.75
5.125
3.75
4.125
4.5

1.875
2.125
3.875
5.375
4.625
4
1.375
3.625
5.125
3.875
5.25
3.375
6.75
5.375
5.5
7.125

CONCLUZII
Condiţiile climatice prezintă o influenţă decisivă în acumularea zahărului din boabele strugurilor,
generând astfel concentraţii alcoolice şi valori ale acidităţii diferite la vinurile româneşti comparativ cu
cele cipriote. Un climat mai călduros, cum este cel specific Ciprului, va conferi vinurilor o aciditate
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moderată, pe când climatul temperat continental specific ţării noastre imprimă o aciditate mai ridicată
vinurilor.
Un alt factor important, cu influențe asupra calității vinului îl reprezintă solul. Acesta contribuie
la formarea aromei, la structura şi longevitatea vinurilor. Astfel, solurile calcarose (specifice Ciprului)
vor da vinuri fructuoase, suple, cu arome îndrăzneţe. Solurile specifice României (cernoziomuri
levigate) ajută la formarea unor vinuri cu extract puternic şi conferă o coloraţie intensă, corpolenţă şi
catifelare.
În urma analizelor senzoriale efectuate, am remarcat următoarele trăsături ale vinurilor:
- caracterul vegetal a fost mai intens la vinul Morokanella;
- profilul mineral a caracterizat cel mai bine vinul Promara şi Grasa de Cotnari.
- aroma de citrice a reprezentat o caracteristică primară a vinului Grasă de Cotnari;
- cea mai intensă aromă de miere a prezentat-o vinul Tămâioasă Românească – vechi (2008);
- cea mai intensă aromă de fân cosit a fost conferită de vinul Tămâioasă Românească (2016);
- cea mai intensă notă de flori de câmp a prezentat-o vinul Tămâioasă Românească (2016).
Valoarea maximă de zaharuri reducătoare înregistrate la vinurile cipriote a fost 5.63 g/L, iar la
cele româneşti de 62.10 g/L. Vinurile cipriote analizate au prezentat o concentraţie alcoolică ușor mai
scăzută comparativ cu cele româneşti. Astfel, cea mai ridicată concentraţie alcoolică la vinurile cipriote
a fost de 12.5 % vol.alc., iar la cele româneşti de 12.67 % vol.alc.
Vinurile provenite din Cipru au prezentat un conţinut cu mult redus în dioxid de sulf (liber sau
total) comparativ cu vinurile româneşti, toate valorile încadrându-se în limitele admise de legislaţia în
vigoare. În cazul vinurilor cipriote, valoarea maximă înregistrată pentru dioxidului de sulf total este de
117.57 mg/L iar la cele româneşti de 161.2 mg/L.
Aciditatea totală cea mai scăzută a fost de 4.92 g/L acid tartric la vinurile cipriote, comparativ cu
5.92 g/L acid tartric la cele româneşti. Cea mai ridicată valoare a extractului sec nereducător a fost de
23.72 g/L la vinurile cipriote şi 21.3 g/L la cele româneşti.
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CZU:634.8:631.543(477.7)
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ КУСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА ПРИ ЗАГУЩЕННОЙ СХЕМЕ ПОСАДКИ НА ТЕРРАСАХ В
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
И. ИЩЕНКО, Э. ХРЕНОВСКОВ, Ю. САВЧУК,
Одесский государственный аграрный университет, Украина

The article presents the data obtained during seven years of cultivating technical varieties of
grapes on artificially created terraces in the coastal zone of the Black Sea. A distinctive feature this
plantations is the increased landing density and the use of drip irrigation.
Based on the data obtained, it can be argued that when growing grapes on terraces with a landing
scheme of 1 x 1 m, it is possible to obtain a stable high-quality harvest of technical varieties of grapes,
and a good development of bushes with active accumulation of the vegetative mass of plants.
Key words: grapes, wine grapes, bush, terrace, planting scheme, productivity, yield, condition of
harvest
Поиск качественных вин и виноматериалов привел частных обеспеченных сельхоз
производителей к закладке небольших виноградных насаждений площадью 0,5-7 га, а в 2018
году еще и изменение законодательной базы Украины [1] в сфере малых винодельческих
предприятий по нашему мнению, привели к появлению еще большего количества небольших
виноградовинодельческих производств, и эта категория насаждений закладывается в очень
разнообразных рельефных условиях, не исключением стали и склоны большой крутизны вдоль
береговой линии Черного моря.
Как известно из многочисленных литературных источников, статистических сводок,
данных виноградного кадастра Украины [3], основная масса виноградников нашей страны,
размещена на равнинных территориях, где условия произрастания позволяют в полной мере
применять весь набор существующих средств механизации работ в виноградарстве, начиная от
обработки почвы до ухода за приростом кустов и уборки винограда (чеканочные машины,
предобрежчики, подвязчики, уборочные комбайны). Это объясняется тем, что освоение склонов
и выращивание на них винограда сопряжено с большими материальными затратами, большим
количеством ручного труда, и высокой энергоемкости технологии [2, 3, 4, 5], но при этом есть
достоверные данные о получении более качественного урожая особенно если это южные
склоны до определенной высоты над уровнем моря [2, 6]
Целью исследований было создание высокопродуктивного виноградника на террасах при
уплотненной схеме посадки. Основные задачи заключались в установлении закономерностей
влияния схемы посадки на рост и развитие кустов винограда клонов сортов VCR – Каберне
Совиньон, Санджовезе Гросу и Мерло, а также урожай и его качество.
Опыты проводили на опытном участке, который расположен в поселке Лески Лиманского
района Одесской области с 2011 года.
Террасы созданы искусственно, с целью берегоукрепления с использованием методов
капитального строительства. На южном склоне оборудовано 6 террас под окрашенные сорта: 4
террасы шириной 4 м длиной 80 м 2 террасы шириной 3 м х 80 м. (рис. 1). Такое же количество
террас отведено и под белые сорта винограда. На террасах на глубину 1,5 м извлекли глину.
Все полотно террас заполнено и уплотненно почвенной смесью: чернозем и перегной в
соотношении 2: 1. После установки опор (шпалера одноплоскостная из металопрофиля с
высотой первой проволоки 80 см и два ряда спаренных проволок) установлена система
капельного орошения. Форма кустов – одноплечий Гюйо. Сорта привиты на подвое BхR Кобера
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5ББ. Расстояние насаждений от зеркала моря 127 м. Температура в зимний период выше на 35°С чем на равнинной территории поселка лески.
Все работы по уходу за кустами и почвой проводились вручную, согласно
технологической карте. Технологической картой предусмотрены: обязательная чеканка
побегов, для облегчения ухода за насаждениями, некорневые подкормки, полив.

Рис.1 Общий вид насаждений после закладки

Рис. 2 Насаждения состоянием на вегетацию 2018 года. (справа Мерло)
Учеты, наблюдения и анализы используемые при проведении опытов общепринятые для
виноградарства.
Для оценки продуктивности сортов рассмотрим данные начиная с 2014 года (3 год
плодоношения насаждений).
В результате проведенных учетов за три года средняя нагрузка кустов побегами по сорту
Каберне Совиньон, который приняли в качестве контроля формировалась в пределах 14 – 15
побегов при этом площадь листвой поверхности была достаточной для формирования
качественного урожая, продуктивность листьев изменялась по годам исследований, наиболее
высокой она была в 2015 году, как и продуктивность побега.
Наиболее интересными данными для нас являлись показатели по сорту Санджовезе
Гроссо, данных о произрастании которого на территории Одесской области нет. По сравнению
с распространенными в насаждениях сортами Каберне Совиньон и Мерло, этот сорт при
одинаковой нагрузке глазками, развивал меньшее количество побегов, которые при этом
отличались большей силой роста, и формировало большую продуктивность побега которая в
среднем составляла 0,425 кг на побег при продуктивности побегов у сортов Каберне Совиньон
и Мерло 0,206 и 0,263 кг соответственно (табл. 1).
По основным показателям развития площадь листовой поверхности и объем однолетнего
прироста провели статистическую обработку, в результате которой выявлены закономерности
более сильного развития сортов Санджовезе Гроссо и Мерло по сравнению с контролем.
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Степень вызревания лозы высокая, независимо от сорта.
Наиболее оптимальное отношение между развитием листового аппарата и величиной
урожая наблюдается у сорта Мерло.
Таблица -1. Площадь листовой поверхности и объем однолетнего прироста кустов технических
сортов винограда при уплотненной схеме посадки на террасах

Варианты

Год

Каберне
2014
Совіньон - 2015
контроль
2016
Средн.
Санджовезе 2014
Гроссо
2015
2016
Средн.
Мерло
2014
2015
2016
Средн.
НСР05
2014
2015
2016

Количество
побегов,
шт.
13,39
15,43
14,60
14,47
11,64
13,65
11,89
12,39
16,52
17,45
19,34
17,77

Площадь
листовой
поверхности
куста, м2
3,22
4,94
6,04
4,74
7,69
10,40
6,88
8,32
8,68
11,69
8,93
9,76
0,15
0,30
0,55

Продуктивность
листовой
поверхности
кг\м2
0,627
0,810
0,485
0,629
0,693
0,654
0,533
0,633
0,491
0,482
0,465
0,479

Объем
однолетнего прироста
куста, см3
637,64
746,82
791,74
725,40
745,31
816,22
674,42
745,32
818,35
912,57
1467,92
1066,28
11,89
40,69
79,94

Продуктивность
побега, кг

Степень
вызревания
побегов, %

0,151
0,259
0,201
0,206
0,458
0,498
0,309
0,425
0,258
0,323
0,215
0,263

100
98,3
100
99,43
98,5
95
99
97,50
97
95,9
100
97,63

Указанные нами условия произрастания при площади питания растений в 1 м2 при
постоянном поддержании до начала созревания оптимальной влажности почвы, обеспечили
получение высокого урожая с куста. Наибольшими показателями, урожайности по всем трем
сортам, отличался 2015 год, кроме того что мы получили наибольший урожай с куста,
качественные показатели при этом у сортов Каберне Совиньон и Сенжевезе Гроссо были
наиболее высокими по сравнению с 2014 и 2016 годом исследований.
Самой большой массой грозди среди исследуемых сортов отличается сорт Санджовезе
Гроссо (рис. 3), при этом в 2014 -2016 году урожай с куста был существенно выше на 0,74- 3,31
кг чем у сорта Каберне Совиньон (рис. 4), и выше в 2014-2015 году на 1,07-1,17 по сорту
Мерло, в 2016 году сорт Мерло обеспечил более высокий урожай по сравнению с остальными
сортами (табл. 2).
Ко всему следует отметить, что клон сорта Санджовезе Гроссо ряд лет подряд превышал
характеристики сорта по массе грозди, как и сорт Мерло.
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Рис. 3. Санджовезе Гроссо
Рис. 4 Каберне Совиньон
При расчете урожайности гектара насаждений получены очень высокие показатели, что
объясняется высоким содержанием питательных веществ в почвенном субстрате.
Таблица 2. Урожай, качество ягод технических сортов винограда на террасах при загущенной
схеме посадки
Варианты
Каберне
Совиньон
контроль

Год

2014
- 2015
2016
Ср.
Санджовезе
2014
Гроссо
2015
2016
Ср.
Мерло
2014
2015
2016
Ср.
НСР05
2014
2015
2016

Количество
гроздей,
шт.
13,7
25,3
13,9
17,6
10,10
15,32
9,50
11,64
23,0
24,3
18,5
21,9

Масса
грозди,
г

Урожай с
куста, кг

148,0
158,4
210,8
172,3
528,0
443,8
386,3
452,7
185,6
231,8
224,7
214,0
0,55
1,30
3,79

2,02
4,00
2,93
2,98
5,33
6,80
3,67
5,27
4,26
5,64
4,15
4,68
0,13
0,22
0,54

Урожайность
(рассчетная),
т/га

Сахаристость сока
ягод, г/дм3

Концентрация
титруемых
кислот, г/дм3

20,2
40,0
29,3
29,8
53,3
68,0
36,7
52,7
42,6
56,4
41,5
46,8

188,0
230,0
210,0
209,3
183,0
215,9
210,0
202,9
239,0
226,4
230,5
232,0

7,8
7,4
7,5
7,6
8,1
7,9
7,7
7,9
7,8
7,8
7,7
7,7

Наиболее высокой интенсивностью сахаронакопления в насаждениях выделяется сорт
Мерло, концентрация в соке которых по годам изменялась от 226,4 до 239,0 г\дм3.
В среднем за три года концентрация сахаров у исследуемых сорто-клонов была выше
200 г\дм3 при достаточной концентрации титруемых кислот в пределах 7,4-7,9 г\дм3.
Из полученного урожая изготавливают сухие вина, которые отличаются высокой
насыщенностью и спиртуозностью до 13 % об.
Таким образом, на основании полученных данных, можно утверждать, что при
выращивании винограда на террасных площадках при загущенной схеме посадки 1 х 1 м можно
получать стабильный высококачественный урожай технических сортов винограда Каберне
Совиньон, Санджовезе Гроссо и Мерло. При этом наблюдается хорошая перезимовка кустов, и
высокая степень закладки плодоносных глазков.
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ПОВЫСИТЬ ОТДАЧУ МАТОЧНИКА ПОДВОЙНЫХ ЛОЗ ЗА СЧЕТ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОНКОМЕРНОЙ ФРАКЦИИ ЧЕРЕНКОВ
БЕЛИНСКИЙ Ю.А.
ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН

Summary. The article provides information on the importance of the fine fraction of rootstock
cuttings of grapes with a thickness of 5.0-6.5 mm to increase the return of the mother of rootstock
vines, improve the results of the output of seedlings from the schools and their quality, as well as the
possibility of planting in a permanent place (bypassing the schools) of grafted rootstock seedlings of
grapes.
Key words: grapes, rootstock, graft, stratification, seedling, stalk, prepare.
ВВЕДЕНИЕ
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, ежегодная потребность
в привитых саженцах винограда на закладку виноградников при плане 1000 га составляет 3,7
млн.шт. [5].
Собственная питомниковедческая база, включающая два профильных хозяйства ООО
«Качинский+» и «Инвест+», произвели в сезон 2018 г. соответственно 1,2 и 0,53 млн. шт.
привитых черенков. Суммарно будет произведено 1,0 млн. шт. привитых саженцев.
Недостающее количество саженцев будет импортировано из Франции, Германии, Австрии, а
ведь последние две страны, находясь в северном климате, имеют погодные условия намного
хуже, чем у нашего региона.
Для достаточного производства собственного посадочного материала в республике
планируется, а отчасти уже и реализуется, профилирование ряда предприятий: ИП Фурсенко,
ООО «Инвест-Алко» (Бахчисарайский р-н), ООО «Стандарт А» (Белогорский р-н).
В настоящее время в Крыму имеется в наличие 76 га маточника подвойных лоз категории
элитные (сертифицированные). При бережном отношении к каждому подвойному черенку мы
вполне можем обойтись собственными силами. Простые расчеты показывают, что объем
производства черенков, пригодных для прививки, составит 3,8 млн.шт, а тонкомерная фракция
с той же площади дополнительно дастт еще 2,2 – 2,3 млн.шт.
Ряд исследователей, как зарубежные [6], так и отечественные [4], указывают на
существенное преимущество окорененных подвойных саженцев перед обычными черенками,
особенно для подвоев группы Берландиери×Рипариа. Они могут быть использованы для
ремонта виноградников и расширения маточников подвойных лоз, а также для производства
привитого посадочного материала.
Кроме того, А.Г.Мишуренко [4] указывает на тот факт, что тонкомерные черенки
занимают в удельном весе до 25-30% в структуре маточника. Хорошо вызревшие тонкие
черенки легко окореняются, а полученные подвойные саженцы обеспечивают, по сравнению с
обычными черенками, более высокий выход привитого посадочного материала из школки
превосходного качества. Следует отметить, что с ужесточением требований к черенковому
материалу, пригодному для прививки, изложенных в ОСТ 46-12-80, по сравнению с ОСТ 46-1271, доля тонкомерной фракции может достичь 40-50% и более. Заметное влияние на выход
тонкомерных черенков с единицы площади оказывает технология выращивания подвойной
лозы (формировка, схема посадки, шпалера) [1].
Цель работы – повысить результативность маточника подвойных лоз и выход привитых
саженцев в школке на основе рационального использования тонкомерной фракции подвойных
черенков (толщиной 5,0 – 6,5 мм).
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МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на питомнике ООО «Качинский+», расположенном в
Западном предгорно-приморском природно-виноградарском районе Крыма, в период 20162017 гг. В более ранних работах 2008-2010 гг. был проведен учет по выходу стандартных
черенков, как пригодных для прививки, так и тонкомеров [1].
Тонкомерная фракция черенков толщиной 5,0 – 6,5 мм и длиной 45 см, в количестве 500
шт. была подвергнута стратификации в последние две декады апреля. Стратификация
проводилась во влагоудерживающем материале (опилки) при температуре 22-24°С. Цель
стратификации – добиться образования зачаточных корней, позволяющих черенковый материал
высадить в школку открытым способом. Срок посадки - середина второй декады мая. Посадка
проводилась в канавки глубиной 15-20 см и шириной 10 см. Уход за молодыми растениями в
школке обычный (поливы, рыхление почвы, удаление при необходимости побегов на
корнештамбе). Осенью подвойные саженцы были выкопаны, отсортированы и отправлены на
хранение, до следующей прививочной компании. Подготовка саженцев к прививке заключалась
в укорачивании корней до 2-3 см, удаления прироста, насыщения материала водой.
Объектом исследования служил привойный сорт Мускат белый, привитый на подвое
Берландиери×Рипариа 5ББ в двух вариантах.
Контрольный вариант – прививка на обычных черенках толщиной 8-10 мм. Испытуемый
вариант – прививка на подвойных саженцах толщиной корнештамба 8-10 мм.
Прививка была осуществлена на машине Омега «Стар». В варианте 300 шт. привитых
черенков, повторность трехкратная.
Прививочный материал прошел стратификацию во влагоудерживающем материале при
температуре 24-28 С.
После стратификации и закалки прививочный материал был высажен в школку на
окоренение. Способ посадки аналогичный, как и при окоренении подвойных черенков.
В сезон 2017 г. после стратификации прививок вариант с применением подвойных
саженцев, минуя школку, был высажен в поле. В этом случае контролем служили стандартные
привитые саженцы. Повторность 3-х кратная по 50 шт. саженцев в повторности.
Были проведены следующие учеты:
- определение выхода первосортных привитых черенков после стратификации;
- определение выхода стандартных привитых саженцев из школки;
- оценка качества привитых саженцев согласно требований ГОСТ 31783–2012 [ ];
- учет приживаемости привитых саженцев на винограднике по вариантам;
- агробиологическая оценка молодых растений в конце вегетации.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
С изменением нормативных требований к черенковому материалу винограда,
предназначенный для размножения методом прививки, минимальный диаметр черенков привоя
и подвоя составляет 7 мм. Такие меры закономерно привели к увеличению фракции черенков
толщиной 5,0 – 6,5 мм с маточного куста, а также с единицы площади. В зависимости от
технологии возделывания маточника подвойных лоз (схемы посадки, формы куста,
конструкции шпалеры и др.) доля тонкомерных черенков возросла до 50 – 60% и более.
На практике усложняется применение для прививки тонкомерных черенков в силу
отсутствия в стандартах многих стран (Молдовы, Украины, России) конкретных норм для них,
как это четко изложено в требованиях западных стран.
Технологическая ценность тонкомерных черенков иллюстрируется данными таблицы 1.
Если черенковый материал подвергнуть стратификации, способствующей активизации
регенерационных процессов (образование зачаточных корней и побегов), достигается высокая
приживаемость материала в школке (близко к 100%). По завершению вегетации подвойный
саженец имеет хорошо развитые однолетний прирост и корневую систему. В среднем длина
побегов составляет 107 см при высокой степени их вызревания. В базальной части подвойного
саженца формируется хорошо развитая корневая система, состоящая в среднем из 4-5 шт.
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корней, при этом достигается главная цель – утолщение корнештамба до 8-9 мм, делая их
полностью пригодными для прививки.
Таблица 1. Выход корнесобственных подвойных саженцев из школки и их
агробиологическая оценка у подвоя Берландиери×Рипариа 5ББ,
2016-2017 гг
Выход Длина обегов, см
саженцев,
%

2016
2017
2016-17

90,6
86,2
88,5

Степень
вызревания
побегов, %

вызре
вшая
часть

общая

Годы

103,8
110,9
107,4

86,3
94,0
90,2

83,2
84,3
83,8

Диаметр, мм
побегов
у
в средней
основания
части
7,3
3,5
7,5
3,5
7,4
3,5

корнештамба
8,4
8,3
8,4

Количество
пяточных
корней толщиной
более 2мм, шт.
4,5
4,4
4,5

В сезон 2017 года целенаправленно был взят сорт Мускат белый (хорошо известный
питомниководам как объект проблематичный для размножения методом прививки), который
был привит на обычном черенковом материале и подвойных саженцах. Результаты приводятся
в таблице 2. Выход стандартных саженцев из школки по вариантам варьирует от 64,6 до 84,2%.
Показатели значительно лучше, если используются для прививки подвойные саженцы. По
сравнению с контролем выход саженцев из школки на 20 пунктов процентов больше. Следует
отметить, что сорт Мускат белый выделяется слабым ростом в школке и в первый год
вегетации на постоянном месте. Однако, в случае прививки сорта на подвойных саженцах,
молодые растения в школке контрастно выделяются по своему развитию от контрольного
варианта. У них мощнее однолетний прирост, т.е. превалирует как длина, так и толщина
побегов. По вызреванию побегов саженцы и в контрольном, и в испытываемом варианте
полностью отвечают требованиям ГОСТ 31783–2012. Степень вызревания побегав в обеих
вариантах превышает 80%, благодаря продолжительной и теплой осени, а также сумме
активных температур в пределах 4000°С.
Таблица 2. Выход привитых саженцев из школки и их агробиологическая оценка.
Сортоподвойная комбинация Мускат белый/5ББ, 2017г.
Подвой-ная
основа

Выход
саженцев,
%

Черенки
Саженцы

64,6
84,2

Длина побегов, см
общая
вызревшая
часть
29,0
42,3

Степень
вызревания
побегов, %

23,2
34,0

81,2
80,4

Диаметр побегов, мм
у основания
в
cредней
части
6,4
3,6
7,6
5,4

Количество
пяточных
корней толщиной
более 2мм, шт.
4,9
5,2

Учитывая, что сорта, привитые на подвойных саженцах, обеспечивают высокие
результаты по приживаемости в школке, было принято решение часть посадочного материала
высадить непосредственно на постоянное место (виноградник). Результаты приживаемости и
развития однолетних растений приводятся в таблице 3. Как в контрольном варианте
(однолетние привитые саженцы), так и в испытываемом варианте (простратифицированные
привитые подвойные саженцы) были получены максимально высокие результаты по
приживаемости. Посадка была произведена в середине мая в хозяйстве «Гурзуф»,
территориально расположенном в зоне ЮБК, с присущими местности видами почв - глинистые
сланцы (шиферные почвы).
Таблица 3. Приживаемость привитых саженцев винограда на постоянном месте
(винограднике). Сортоподвойная комбинация Мускат белый/5ББ. Филиал «Гурзуф» ФГУП
ПАО Массандра Республика Крым, 2017г.
Посадочный
материал
Однолетние
саженцы (К)

Приживаемость,
%

Средняя длина
побегов, см

Толщина
побегов, мм

Степень вызревания
побегов, %

100

54,0

3,7

87,1
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Посадочный
материал
Привитые подвойные
саженцы
после
стратификации

Приживаемость,
%

100

Средняя длина
побегов, см

51,0

Толщина
побегов, мм

Степень вызревания
побегов, %

3,0

85,6

Простратифицированные привитые подвойные саженцы, имеющие развитую корневую
систему с всасывающими корнями, имеют преимущество перед однолетними саженцами
(контролем). Они с первых дней посадки проявили хороший потенциал роста аналогично
вегетирующим саженцам. В конце вегетации молодые растения, как в контрольном, так и в
испытываемом варианте, мало различались по своему развитию. Длина побегов составила 51 –
54 см, а степень их вызревания – 85-87%, что присуще данной местности.
ВЫВОДЫ
Тонкомерная фракция подвойных черенков толщиной 5,0 – 6,5 мм после стратификации
хорошо окореняется в школке и обеспечивает выход подвойных саженцев, пригодных для
прививки, на уровне 88%, что дает значительную прибавку посадочного материала в расчете на
1 га маточника подвойных лоз, увеличивает выход привитых саженцев из школки близко к
100%, а при посадке на постоянное место не уступает однолетним саженцам.
Для широкого внедрения в производство привитого посадочного материала с
использованием подвойных саженцев, необходимо в действующий стандарт ввести нормы по
длине и толщине тонкомерных подвойных черенков используемых после окоренения для
прививки, аналогично западным странам.
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APLICAREA PREPARATULUI GOBBI GIB 2LG ÎN TEHNOLOGIA CULTIVĂRII A
SOIULUI APIREN BEAUTY SEEDLESS
DERENDOVSKAIA Antonina, NICOLAESCU Gh., MIHOV D.,
SECRIERU Silvia, GODOROJA Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The studied of actions preparation Gobbi Gib 2LG (GA3) in doses of GA3 100 and
125 ppm in the productivity and quality of fruit seedless table grapes Beauty Seedless at different
technologies of application.
It is shown that for conditions RM it is the most acceptable use of a preparation Gobbi Gib 2LG
(GA3) for the treatment of zone inflorescence in phases of postfertilisation (3-5 days after flowering)
which leads to an increase in weight of bunches and the berries 1.6-1.9 times and yield grades for 2,3348

3,9 kg /bush, compared to the control.
Key words: Gibberellic acid, Preparation Gobbi Gib 2LG, Productivity, Table seedless grape
variety
INTRODUCERE
În practica multor ramuri a agriculturii, inclusiv în viticultură, este implementat un nou procedeu
eficient – aplicarea regulatorilor de creştere sau substanţelor biologic active.
Regulatorii de creştere (naturali sau sintetici) sunt substanţe organice, care în concentraţii mici
pot cauza modificări esenţiale în procesele de creştere şi dezvoltare a organismului vegetal. O
particularitate specifică a acţiunii regulatorilor de creştere este capacitatea lor de a influenţa unele
procese biologice, care nu pot fi schimbate prin procedee agricole obişnuite [20; 2; 3; 14].
În practica viticolă în plantaţiile pe rod cu soiuri apirene (fără seminţe), cu flori funcţional
feminine şi soiuri cu seminţe, predispuse spre meiere sau mărgeluire se utilizează următorii regulatori
de creştere: giberelina (GA3), gibersib (amestec GA11+ GA7 + GA11), α-ANA (acid α-naftil acetic),
amestecuri GA3 + α-ANA etc. [12; 19; 10].
Cercetările lui K.V. Smirnov [15; 16; 18], A.A.Batucaev [7; 6], A.H.Agafonov şi alt. [4],
S.I.Crasohina [11], A.I.Derendovskaia şi alt. [8] au demonstrat că aplicarea giberelinei la soiurile de
masă duce la sporirea dimensiunilor şi greutăţii strugurilor şi boabelor, îmbunătăţirea aspectului
exterior al strugurilor, modificarea structurii strugurilor şi a boabelor, a procesului de acumulare a
zăharurilor, formarea boabelor apirene la unele soiuri de viţă de vie cu seminţe etc.
Aplicarea giberelinei în tehnologia cultivării soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă în
majoritatea ţărilor viticole din lume (Japonia, Statele Unite ale Americii, Rusia, Italia, Ucraina,
Bulgaria şi alt.) este un procedeu agricol obligatoriu. Tratarea inflorescenţelor (în perioada înfloririi, la
etapa postfecundării) duce la modificări semnificative a particularităţilor morfologice şi mecanice ale
strugurilor şi boabelor, majorarea productivităţii şi modificarea calităţii boabelor. În legătură cu
aceasta, a fost studiată acţiunea preparatului Gobbi Gib 2LG (GA3), firmei „L Gobbi SRL” Italia,
asupra productivităţii şi calităţii soiului de masă apiren de viţă de vie în condiţiile Republicii Moldova
(RM).
MATERIAL ŞI METODĂ
Investigaţiile s-au efectuat în perioada de vegetaţie a anului 2013 în plantaţiile gospodăriei SRL
„Terra-Vitis”, care se situează în raionul Cahul, sudul Republicii Moldova. S-a studiat acţiunea
preparatului Gobbi Gib 2LG (GG2LG) în cadrul încercărilor de stat, în calitate de regulator de creştere
la viţa de vie necesar pentru majorarea productivităţii şi calităţii strugurilor. Cercetările s-au efectuat la
soiul de viţă de vie fără seminţe (apiren) Beauty Seedless, care a fost altoit pe portaltoiul Berlandieri x
Riparia SO4 (SO4 –Selecţia Oppenheim 4). Butucii au fost conduşi după forma protejată evantai
unilateral. Variantele experienţei au fost repartizate prin metoda - amplasarea consecutivă într-un
singur rând. Fiecare variantă include 3 repetiţii cu 5 butuci în fiecare parcelă. Aplicarea preparatului
GG2LG a fost efectuată după două scheme. Dozele sumare ale preparatului, recalculate după GA3 în
ambele scheme fiind identică (GA3 -100ppm şi GA3- 125ppm), dar s-au deosebit prin numărul de
tratamante:
I schemă (tehnologia Italiană), prin stropirea butucilor de viţă de vie multiplă, preparatul
aplicîndu-se în rate:
• până la înflorit de 2 ori - 04.05.2013; 15.05.2013;
• în perioada înflorii de 3 ori - 20.05.2013; 25.05.2013; 30.05.2013;
• la etapa postfecundării de 2 ori - 12.06.2013; 23.06.2013.
II schemă (tehnologia autohtonă), prin stropirea zonei amplasării a strugurilor, aplicând
preparatul într-o etapă:
• la etapa postfecundării - 12.06.2013.
Tratarea plantelor s-a efectuat cu stropitoare portabilă în orele fără vânt de dimineaţă. În procesul
de cercetare a preparatului GG2LG la soiul de masă apiren Beauty Seedless au fost efectuate
următoarele observaţii, evidenţe şi analize: analiza strugurilor şi boabelor [5; 13; 1]; structura
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strugurelui: greutatea strugurelui, boabelor şi ciorchinelui, în g.; numărul de boabe: total, normal
dezvoltate şi nedezvoltate, în buc.; indicele de compoziţie a strugurelui (greutatea boabelor/greutatea
ciorchinelui); dimensiunile strugurilor (lungimea şi lăţimea – 1/3 sup., 1/3 mijl., 1/3 inf.), în cm;
dimensiunea boabelor şi pedicelului, în mm; structura bobului: greutatea pieliţei şi pulpei; greutatea
medie a 100 boabe, inclusiv a pieliţei şi a pulpei, în g.; indicele de compoziţie a bobului (greutatea
pulpei/greutatea pieliţei); proprietăţile mecanice ale boabelor – duritatea la strivire, în g/cm2; recolta,
kg/but.; numărul de struguri, buc./but.; calitatea recoltei: conţinutul de substanţe uscate în sucul
bobiţelor, în %, conţinutul acizilor titrabili, g/dm3 [17]; calcularea concentraţiei în masă a zăharurilor
şi acizilor titrabili în conformitate cu SM 84.
Prelucrarea matematică a rezultatelor cercetărilor a fost efectuată după B.A. Dospehov [9], în
programa Microsoft Excel – Microsoft Office, 2003
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Beauty seedless (Frumoasa fără seminţe sau Beauty seedless). Sinonime - Blek Beauty. A fost
obţinut la staţiunea Devis (California, SUA) de profesor N.P.Olmo în 1954 în urma încrucişării Regina
viţei de vie x Chişmiş negru.

Figura 1. Beauty seedless
Caracterele morfologice:
Frunze mari cu o nuanţă albăstrie-verde. Strugurii de mărime mare, de formă conică, rămuroasă destul
de lungi. Boabele medii şi mărunte, negre, cu gust armonios, cu aromă caracteristică soiului. Pulpa
fermă, pieliţa fină.
Particularităţile agrobiologice:
Perioada de la dezmugurit pînă la maturarea de consum a boabelor este 120-125 de zile, cu
acumularea sumei temperaturilor active de 2300-24500C. Soi apiren, vigoarea de creştere este mare, cu
epoca de maturare timpurie, cu o productivitate înaltă. Este pretabil tăiatul scurt, fără a pierde
capacitatea de fructificare. Nu este rezistent la îngheţuri şi boli. Strugurii se consumă în stare
proaspătă, uscată (stafide), la producerea vinului.
Înaintea înfloritului definitiv a fost stabilit numărul de inflorescenţe pe butuc, în mediu 15-18
inflorescenţe la un butuc (vârsta butucilor 4 ani).
În varianta martor greutatea medie a strugurilor a constituit 251,7 g, greutatea boabelor în
strugure – 248,0 şi a ciorchinei 3,7g, iar indicele structurii strugurelui (greutatea boabelor/ greutatea
ciorchinelui) - 67,0. Dimensiunile strugurelui au constituit: lungimea – 19,5, lăţimea în parte
superioară – 14,5 ; în partea medie – 8,7 şi bazei – 3,8 cm. Numărul de boabe în strugure – 239,0 buc.,
inclusiv 24,7 buc. mărgeluite, ceea ce constituie aproximativ 10,0%. Boabele sunt de mărime medie,
de formă ovală, negre. Greutatea 100 de boabe constituie 113,8g. Indicele de compoziţie a bobului
(greutatea pulpei/ greutatea pieliţei) – 4,9; duritatea la strivire constituie 1432 g/cm2 de forţă (tab.1.,
fig.2).
Recolta în varianta martor a constituit 3,9 kg/butuc. Conţinutul zăharurilor 17,3%, acidităţii
titrabile - 11,7g/dm3.
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Tabelul 1. Reacţia soiului Beauty seedless la tratarea cu preparatul Gobbi Gib 2LG (recalculat potrivit
concentraţiei de giberelină - GA3*). SRL „Terra vitis”, 2013, (Tehn.It.)
Variantele experienţei

Indicii

Greutatea strugurilor, g
inclusiv boabelor
ciorchinelui
Indicele de structură a strugurelui (greutatea
boabelor /greutatea ciorchinelui)
Dimensiunea strugurului, cm
- lungimea
- lăţime/de sus
de mijloc
de jos
Dimensiunea pedicelului, мм
Numărul boabelor în strugure, buc, total
inclusiv mărgeluite
Mărimea boabelor, мм
- lungimea
- lăţimea
Greutatea 100 boabe, g
Indicele de compoziţie a bobului (greutatea
pulpei/ greutatea pieliţei)
Duritatea la strivire a boabelor, g/cm2
Recolta, kg/butuc
Conţinutul, g/dm3
- zăharurilor
- acidităţii titrabile

Martor-Н2О

GA3 -100 ppm

GA3 -125 ppm
DL 0,95

x

x

% faţă
martor

x

% faţă
martor

251,7
248,0
3,7

404,8
399,1
5,7

160,8
160,9
154,1

424,4
417,0
7,4

168,6
168,2
200,0

-

67,0

70,0

-

56,4

-

-

19,5
14,5
8,7
3,8
3,2

19,5
16,3
9,8
5,0
4,7

100,0
112,4
112,6
131,6
146,9

19,7
18,3
13,0
7,6
3,3

101,0
126,2
149,4
200,0
103,1

-

239,0
24,7

245,0
5,0

102,5
-

227,7
1,7

95,3
-

-

11,6
10,2
113,8

15,2
12,1
175,4

131,0
118,6
154,1

15,6
12,5
191,4

134,5
122,5
168,2

-

4,9
1432
3,9

7,1
1968
6,2

137,4
159,0

7,7
1437
6,5

100,3
166,7

0,58

161
11,7

154
10,8

-

171
10,9

-

-

* doza GA3 -100 ppm se obţine dizolvînd 50 ml de preparatul GG2LG în 10 l de apă, iar doza
GA3 -125 ppm dizolvînd 50 ml de preparatul GG2LG în 8 l de apă;
După tehnologia italiană, eficacitatea acţiunii preparatului GG2LG s-a evidenţiat prin mărirea
greutăţii strugurilor de 1,6-1,7 ori, în dependenţă de doza preparatului. Are loc mărirea greutăţii
boabelor de 1,6-1,7 ori şi greutatea ciorchinelui de 1,5-2,0 ori în raport cu martorul. Indicele de
compoziţie a boabelor a fost la nivelul martorului sau puţin a scăzut (tab.1, fig.2).
Aplicarea preparatului, pe lîngă majorarea greutăţii strugurelui şi a boabelor, duce la sporirea
greutăţii ciorchinelui şi a dimensiunilor lui (mai ales în partea de vârf şi mijlocie), ceea ce micşorează
gradul de compactitate a strugurilor şi permite repartizarea liberă a boabelor în strugure, mai ales în
varianta GA3 - 125 ppm.
Numărul boabelor nu s-a modificat esenţial comparativ cu martorul. În acelaşi timp, se măresc
dimensiunile boabelor, şi creşte greutatea 100 boabe de 1,5 (GA3-100 ppm) şi 1,7 (GA3-125 ppm) ori.
În variantele date recolta creşte cu 2,3-2,6 kg/butuc. Conţinutul zăharurilor este la un nivel cu martorul
sau se majorează neesenţial, iar concentraţia acidităţii titrabile scade.
În varianta martor duritatea boabelor la strivire a constituit 1432 g/cm2, în varianta
GA3-100
ppm s-a majorat de 1,4 ori în comparaţie cu martorul, iar duritatea boabelor la strivire în varianta GA3
– 125 ppm s-a aflat la nivelul martorului şi a constituit 1437 g/cm2.
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Tabelul 2. Reacţia soiului Beauty seedless la tratarea cu preparatul Gobbi Gib 2LG (recalculat potrivit
concentraţiei de giberelină GA3*) la etapa postfecundării.
SRL „Terra vitis”, 2013, (Tehn.autoh.)
Variantele experienţei
Indicii
Greutatea strugurilor, g
inclusiv boabelor
ciorchinelui
Indicele de structură a strugurelui
(greutatea
boabelor
/greutatea
ciorchinelui)
Dimensiunea strugurului, cm
- lungimea
- lăţime/de sus
de mijloc
de jos
Dimensiunea pedicelului, мм
Numărul boabelor în strugure, buc, total
inclusiv mărgeluite
Mărimea boabelor, мм
- lungimea
- lăţimea
Greutatea 100 boabe, g
Indicele de compoziţie a bobului
(greutatea pulpei/ greutatea pieliţei)
Duritatea la strivire a boabelor, g/cm2
Recolta, kg/butuc
Conţinutul, g/dm3
- zăharurilor
- acidităţii titrabile

Martor-Н2О

GA3 -100ppm

454,8
446,0
8,8

% faţă
martor
180,7
179,8
237,8

67,0

50,7

19,5
14,5
8,7
3,8
3,2
239,0
24,7

GA3-125ppm.

DL
0,95

508,3
499,9
8,4

% faţă
martor
202,0
201,6
227,0

-

-

59,5

-

-

21,7
16,0
11,8
5,2
4,0
238,0
-

111,3
110,3
135,6
136,8
125,0
99,6
-

21,8
16,3
11,3
5,5
3,5
242,0
1,7

111,8
112,4
129,9
144,7
109,4
101,3
-

-

11,6
10,2
113,8

16,4
12,6
196,3

141,4
123,5
172,5

16,8
14,5
217,6

144,8
142,2
191,2

-

4,9
1432
3,9

9,3
1766
7,0

123,3
179,5

8,9
2073
7,8

144,8
200,0

0,58

161
11,7

148
11,5

-

148
11,8

-

-

x

x

251,7
248,0
3,7

x

* - doza GA3 -100 ppm se obţine dizolvînd 50 ml de preparatul GG2LG în 10 l de apă, iar doza
GA3 -125 ppm dizolvînd 50 ml de preparatul GG2LG în 8 l de apă;
Aplicarea preparatului GG2LG în perioada de vegetaţie, în rate, cu doze mici duce la micşorarea
gradului de compactitate a strugurilor, majorarea parametrilor strugurelui, mărirea greutăţii 100 boabe,
creşterea recoltei de 1,6 (GA3-100 ppm) - 1,7 (GA3-125 ppm) ori şi modificarea calităţii boabelor,
concentraţia optimă a preparatului constituind – GA3-100 ppm.
După tehnologia autohtonă, aplicarea GA3 în doza de 100 ppm a dus la majorarea
considerabilă a greutăţii strugurilor, greutăţii boabelor în strugure de 1,8 ori comparativ cu martorul. În
acelaşi timp, s-a observat creşterea greutăţii ciorchinelui de 2,4 ori, ceea ce duce la micşorarea
indicelui de structură a strugurelui (greutatea boabelor/ greutatea ciorchinelui). Aceiaşi legitate se
observă şi la aplicarea preparatului în doză de 125 ppm (tab.2, fig.2).
Sub acţiunea preparatului GG2LG la soiul Beauty seedless s-au majorat dimensiunile
strugurelui, mai ales în partea de mijloc şi de jos şi parametrii pedicelului. La tratarea locală a
inflorescenţelor cu preparatul GG2LG numărul boabelor în strugure este la nivelul martorului, în
acelaşi timp cresc dimensiunile boabelor (lungimea, lăţimea), boabele iau o formă alungită. Greutatea
100 boabe se majorează până la 2 ori faţă de martor şi creşte indicele compoziţiei bobului (greutatea
pulpei/greutatea pieliţei) de 1,8 ori. Se majorează duritatea la strivire a boabelor de 1,2 ( GA3 -100
ppm) respectiv1,5 (GA3-125 ppm) ori.
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Figura 2. Influenţa preparatului Gobbi Gib 2LG (potrivit concentraţiei giberelinei – GA3)
asupra aspectului exterior al strugurilor. Soiul Beauty seedless, SRL “Terra vitis”, 2013 г.
Variantele experienţei:1-Martor–Н2О; 2- GA3 -100 ppm; 3- GA3 -125 ppm
(Tehn.It.); 4- GA3 -100ppm; 5- GA3 -125ppm (Tehn.autoh.)
Recolta butucilor la aplicarea preparatului GG2LG, în comparaţie cu varianta martor s-a
majorat de 2 ori. În varianta GA3 – 100 ppm - a constituit - 7,0 kg/butuc, iar în varianta GA3 – 125
ppm – 7,8 kg/butuc.
În boabe s-a micşorat nesemnificativ conţinutul substanţelor uscate (zaharuri), iar valorile
acidităţii titrabile nu depăşesc cele ale martorului.
Aşadar, aplicarea preparatului GG2LG, în zona amplasării strugurilor, într-o singur tratament,
în doze de GA3 de 100 şi 125 ppm, duce la majorarea greutăţii şi parametrilor strugurilor până la 2 ori,
la majorarea dimensiunilor boabelor şi a greutăţii 100 boabe de 1,7-1,9 ori, iar numărul boabelor în
strugure se află la nivelul martorului. Creşterea dimensiunilor boabelor duce la compactarea strugurilor
şi ca urmare la deteriorarea boabelor la ambalarea şi transportarea lor.
Prin urmare, aplicarea preparatului GG2LG, indiferent de metoda de aplicare şi concentraţie
duce la creşterea productivităţii butucilor de 1,6-1,7ori (Tehn.It.) şi 1,8-2,0 ori (Tehn.autoh.) şi
îmbunătăţirea calităţii producţiei. În acelaşi timp, aplicarea multiplă a preparatului GG2LG, majorează
cheltuielile de cultivare, ceea ce în final diminuează nivelul de rentabilitate la cultivarea strugurilor de
masă în condiţiile Republicii Moldova.
CONCLUZII ŞI RECOMADĂRI
În rezultatul datelor obţinute putem constata că aplicarea preparatului Gobbi Gib 2LG la soiul
apiren Beauty seedless a dus la:
1. Majorarea parametrilor strugurilor de 1,6-2,0 ori, creşterea greutăţii boabelor de 1,6-1,7 ori,
creşterea greutăţii ciorchinelui de 1,5-2,4 ori, micşorarea indicelui de structură a strugurelui (greutatea
boabelor/greutatea ciorchinelui);
2. Majorarea dimensiunilor boabelor, a greutăţii 100 boabe de 1,5-1,7 ori, şi creşterea durităţii la
strivirea a boabelor;
3. Sporirea recoltei cu 2,3-3,9 kg/butuc (de 1,6-2,0 ori, mai mare comparativ cu varianta martor)
şi îmbunătăţirea calităţii boabelor;
4. Aplicarea multiplă a preparatului Gobbi Gib 2LG majorează cheltuielile, care diminuează
nivelul de rentabilitate în producerea soiurilor de masă apirene în condiţiile RM.
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Secţiunea: SILVICULTURĂ ŞI GRĂDINI PUBLICE
CZU 630*17:582.475.4:581.4
AMELIORAREA PLANTELOR DECORATIVE - REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
Sîrbu TATIANA
Grădina Botanică Națională (Institut) Al. Ciubotaru

Abstract: This article reflects the results from the field of decorative plants improvement of

Floriculture Laboratory of GBN (I) Al. Ciubotaru. The methods used are the classic ones: mutation
induction, guided hybridization, spontaneous mutation selection. Over five decades over 300
cultivars have been obtained and documented. At present, about 180 forms, hybrids, varieties are
preserved in the collections.
Key words: amelioration, variety, breeding methods, decorative plants.
INTRODUCERE

Ameliorarea plantelor floricole este o disciplină biologică, a cărui obiectiv principal este
obţinerea formelor, hibrizilor şi soiurilor noi cu valoare decorativă şi economică superioară celor
existente. Ea este ştiinţa şi totodată arta realizării frumosului în lumea vegetală. (Neagu, 1976).
Dezvoltarea ameliorării plantelor în general, şi a celor decorative în special, e veche ca însăşi
civilizaţia. Cultivate de milenii, plantele decorative sunt o revelaţie, un simbol, dar şi o forţă enormă
în tendinţa omului spre mai bine.
Astăzi, când se conturează tot mai mult tendinţa de aplicare a unor procedee tot mai
diversificate în ameliorarea plantelor decorative, e necesar de luat în considerare şi stringenţa
problemelor de folosire raţională a resurselor biologice naturale, şi totodată menţinerea şi
conservarea lor.
Cu certitudine putem afirma că ameliorarea plantelor este faza ce urmează procesului de
aclimatizare, de adaptare. Academicianul Țițin N. considera că fenomenul adaptării (aclimatizării)
plantei în noile condiţii ale mediului poate fi inclus în procesul evolutiv universal al lumii organice.
În condiţiile aclimatizării, omului îi revine rolul evoluţiei (citat după Grodzinskii, 1980).
Actualmente grădinile botanice dispun de un număr destull de important de specii din
diverse regiuni fito-geografice, dar şi de o diversitate considerabilă de soiuri cultivate. Aşadar,
procesul ameliorării plantelor poate şi trebuie să fie dirijat pe principii ştiinţifice. Însuşi ameliorarea
plantelor se impune ca un remediu de îmbunătăţire fie a calităţilor decorative (în cazul plantelor
ornamentale), fie a rezistenţei la diferite boli şi dăunători, fie ca un ajutor acordat organismului
vegetal întru sporirea adaptării lui în condiţii noi pedoclimatice. Spre exemplu, numai prin metodele
de ameliorare putem astăzi admira plantele din genurile Kniphofia Moench., Galtonia Decne, careşi au originea din sudul Africii, sau Cosmos Cav., Gaillardia Fouger. – din Mexic, care rezistă în
condiţiile hiemale din regiunea noastră cu climă temperată. Iar Hosta Tratt. (originară din China,
Japonia), Belamcanda DC. (din Extremul Orient) rezistă şi se dezvoltă normal în condiţiile de
insuficienţă de umiditate, atât terestră, cât şi aeriană. Aşadar, prin intermediul ameliorării se pot
obţine rezultate remarcabile întru diversificarea sortimentului floricol. Incontestabil, se impune o
selectare riguroasă prealabilă a materialului, care va fi expus ameliorării. Totodată se va ţine cont de
cerinţele generate de gustul consumatorului. La diferite etape de dezvoltare a civilizaţiilor, evident,
s-au perindat o diversitate excesivă de mostre florale, deoarece exista o „modă” şi în lumea florilor,
care denotă un complex anumit de gusturi şi preferinţe.
MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

În calitate de material iniţial pentru ameliorare au servit soiuri din colecţiile plantelor
ornamentale ale Laboratorului Floricultură: de Canna, Chrysanthemum, Hemerocallis, Iris, Paeonia
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etc. cu origine diversă din selecţia mondială (soiuri ale amelioratorilor francezi, olandezi, japonezi,
americani etc.). Formele parentale, în cazul hibridărilor, au fost selectate riguros, conform indicilor
decorativi, rezistenţă, fertilitate, productivitate, perioadă de înflorire, durata florilor etc. În
ameliorarea plantelor decorative, ca de altfel şi al plantelor agricole sau horticole, la general, se
utilizează următoarele metode: selecţia mutantelor spontane şi induse; hibridarea liberă, naturală și
selectarea individuală; hibridarea dirijată intra- şi interspecifică.
Ritmurile de dezvoltare la formele şi hibrizii obţinuţi au fost urmărite conform metodelor
observaţiilor fenologice pentru grădinile botanice (1975). Hibridarea intraspecifică şi interspecifică
- conform metodelor şi procedeelor: Neagu (1976), Dreagina şi Cudreaveţ (1986), Crasnov (1971),
Dumitraşco (1984), Dvoreaninova (1982), Cernei (1998).
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Ameliorarea plantelor floricole trebuie să fie într-o concordanţă nemijlocită atât cu
specificul lor biologic, cât şi cu modul lor de utilizare. Astfel, pentru plantele ornamentale care se
cultivă pentru flori tăiate, unul din obiectivele decisive îl constituie realizarea acelor însuşiri
decorative care ţin inevitabil de frumuseţea, graţia şi aspectul florii sau al inflorescenţei, de
originalitatea şi textura elementelor florale, de evidenţierea cromatică, de abundenţa şi durata fazei
florescente, de suavitatea şi fineţea parfumului etc.
Pentru plantele ornamentale care se vor utiliza în amenajarea spaţiilor peisagere obiectivul
principal care va sta în faţa amelioratorului, incontestabil, va ţine de portul şi talia plantei, de
decorativitatea foliajului, de cantitatea tijelor florale, în care florile-şi vor etala frumuseţea în toată
splendoarea, şi evident, de perioada şi durata înfloririi. Nu mai puţin semnificative sunt şi
obiectivele ce ţin de însuşirile biologice ale plantelor ornamentale. Deci în procesul ameliorării unor
specii, soiuri, cultivaruri vom spori asupra acelor caractere, care ţin de amlificarea rezistenţei
acestor plante la condiţii de secetă, de ger, la diferite maladii (virale, micotice etc.) şi dăunători.
Deosebit de important este şi obiectivul care ţine nemijlocit de procesul de mărire a eficacităţii
(productivităţii) vegetative sau semincere şi a calităţii atât a aspectului plantei, cât şi a producţiei
floricole.
Realizările oportune în domeniul ameliorării plantelor au fost condiţionate permanent de
unitatea indiscutabilă ale acestor obiective. Deci, nu se pot obţine succese notorii, dacă se face
accent numai pe unul din obiective şi nu se iau în consideraţie celelalte, deoarece nu pot fi
omologate sau incluse în producţie soiurile care denotă, să zicem, calităţi decorative florale, dar
planta este mereu afectată de boli sau dăunători, sau se evidenţiază, spre exemplu, printr-o
productivitate considerabilă, dar nu dispune de un colorit adecvat, sau are o perioadă foarte redusă
de înflorire.
În scopul obţinerii unor indici înalţi în recoltă şi calitatea soiurilor este necesar ca la toate
etapele procesului de ameliorare sa fie asigurată tipicitatea şi precizia experienţei: studiul şi testarea
soiurilor să fie efectuat în condiţii pedoclimatice şi agrotehnice caracteristice pentru zona
preconizată spre cultivare. În procesul de testare trebuie evitată neuniformitatea fertilităţii solului,
prelucrării lui etc. (Palii, 2014).
Stringenţa rezolvării problemelor ameliorării plantelor decorative este dictată de imperativul
timpului, deoarece oferta soiurilor moderne este în permanentă creştere. Aşadar, rolul şi
perspectivele metodelor principale în ameliorarea plantelor ornamentale au o importanţă prioritară.
În ameliorarea plantelor decorative au fost utilizate, după cum am menționat mai sus, metodele
clasice. Actualmente pe larg sunt utilizate deja metodele noi, ce țin de ingineria genică, de
intervenții la nivel de ADN. Astfel în 2004 a fost obținut trandafirul albastru de către compania
japoneză Suntory și compania australiană Florigene, după 14 ani de eforturi. Gena ce răspunde de
sinteza delfinidinei (pigmentul albastru) a fost extrasă din petalele de petunie. În 2009 acest soi a
apărut deja pe piețele din Japonia. (http://www.stiinta.club.)
Timp de aproape şapte decenii este continuat lucrul de ameliorare în Laboratorul
floricultură, cu diversă amplitudine şi eficacitate. Rezultatele obţinute de cercetătorii noştri în acest
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domeniu sunt remarcabile. Ameliorarea plantelor ornamentale a evoluat în concordanţă cu
tendinţele moderne, de obţinere a soiurilor noi, mai rezistente, productive şi mult mai decorative.
Prin utilizarea metodelor de ameliorare specificate anterior: hibridare intraspecifică şi
interspecifică, inducerea mutaţiilor prin iradiere cu razele-gama, prelucrare cu mutageni chimici,
selectarea mutaţiilor spontane etc., au fost obţinute sute de forme, hibrizi, care mai târziu au fost
testaţi şi recunoscuţi, ca soiuri. În prezent în colecții sunt menținute marea majoritate a soiurilor de
plante perene, dar și a cultivarurilor anuale, culturilor ce nu iernează în teren deschis. În figura 1
este prezentat raportul dintre soiurile străine și cele obținute în grădina botanică..
Din anii 70 ai sec. XX au fost obţinute prin hibridare şi utilizarea razelor-gama soiuri de
Canna x hortorum hort.: ′Lucica′, ′Chişinău′, ′Dumbrăveanca′, ′Focuşor′, ′Frumoasa′, ′Cătălina′,
′Gingăşie′, ′Gama′, ′Jubileu′, ′Dumbrăveanca′ ș. A. (Daşcheev, 1975).
Introducerea unui genofond bogat de ruji de toamnă (Sava, 2007) a permis selectarea
soiurilor de înaltă decorativitate şi productivitate, care au servit ca părinţi în lucrările de ameliorare.
Metodele de bază utilizate în selecţia acestei culturi este hibridarea dirijată şi naturală. Soiurile de
Callistephus chinenesis ′Albiniţa′, ′Ciocârlia′, ′Mărţişor′, ′Maria Bieşu′, ′Speranţa′, ′Steaua′,
′Sidefina′, ′Codreanca′, ′Scufiţa Roşie′, ′Piramida Albă′, ′Piramida Roză′, ′Piramida Violetă′,
′Nuvela′ ş.a. au fost prezentate şi menţionate în cadrul expoziţiilor internaţionale şi naţionale.
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Figura 1. Reprezentativitatea cultivarurilor de plante ornamentale din colecțiile generice
O colecţie valoroasă este cea de Iris sp., care a servit drept bază în ameliorarea acestei
culturi. Un rol deosebit îi revine metodei de hibridare intraspecifice, dar și interspecifice a căror
utilizare permite obţinerea indivizilor cu caractere diverse şi valoroase. Rezultatele încrucişărilor au
permis evidenţierea celor mai preţioase soiuri şi obţinerea a 200 hibrizi, incluşi în cercetare. Metoda
hibridării distante a fost aplicată în cadrul grupului horticol Spuria-Iris, reprezentaţi în colecţie prin
8 soiuri şi 12 specii. Totodată seminţele acestui grup de stânjenel au fost prelucrate cu raze-gama.
Drept obiecte de studiu au servit 7 specii de stânjenel. În urma selectării indivizilor obţinuţi s-au
evidenţiat peste 40, care au fost promovaţi. În acest fel au devenit soiuri recunoscute un şir de forme
şi hibrizi: ′Alunel′, ′Bacovia′, ′Calea Izvoarelor′, ′Rândunică-Rândunel′, ′Candida′, ′Poleiri
Selenare′, ′Irida′, ′Îngerul Vestitor′, ′Veronica Micle′, ′Taina Luceafărului′, ′Grafie Magică′, ′DoinaDorului′, ′Lia-Ciocârlia′, ′Graţiela′, ′Fulguire Stelară′, ′Candoare′, ′Dragoş Vodă′, ′Vraja Luminii′
etc.(Cernei, 1998).
Metoda hibridării artificiale a fost și este de bază în obţinerea soiurilor de Hemerocallis x
hybrida hort., deoarece nu are polenizatori naturali în condiţiile climei noastre. Actualmente
selecţia crinului galben este orientată spre obţinerea soiurilor cu flori, în special, albe şi albastre,
miniaturale sau gigantice şi variate ca formă. Lucrările de selecţie în laborator s-au axat pe
obţinerea soiurilor cu divers termen de înflorire: de la cele mai timpurii până la cele tardive şi cu
efect remontant în înflorire. Rezultatul ameleorării crinului galben s-a reliefat în soiurile ′Avântul′,
′Farmec′, ′Columna′, ′Licurici′, ′Lămâiţă′, ′Auriu′, ′Coral′, ′Zamfira′ etc. (Manole S., 2001, 2016).
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În ameleorarea bujorilor erbacei (Paeonia x hybrida hort.) s-a efectuat şi continuă munca de
ameliorare, care a rezultat în numeroase soiuri, forme şi hibrizi autohtoni, echivalente după indicii
decorativi şi rezistenţă cu soiurile originatorilor străini. Metodele utilizate în selecţia bujorului:
inducerea mutaţiilor, hibridarea intra- şi interspecifică şi selecţia formelor obţinute ca rezultata al
polenizării naturale. Tendinţele în ameliorarea acestei culturi este obţinerea soiurilor cu tufe
compacte, durata înfloririi cât mai extinsă şi mai tardivă, prevalează coloritul pastelat şi desigur,
perfecţiunea, decorativitatea florii (Dumitrașco, 1984; Sîrbu, 2014). Putem menţiona un şir de
soiuri, care s-au afirmat prin eleganţă şi frumuseţe, fiind deja omologate şi incluse în Registrul de
Stat pentru încercarea soiurilor al Ministerului Agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului:
′Eminesciana′, ′Baladă′, ′Cântec Etern′, ′Sollo′, ′Cetatea Albă′, ′Viteazul′, ′Horia′, ′Smaranda′,
′Dochia′, ′Angeline′, ′Amurgul Dunării′, ′Valentine′, ′Adonis′, ′Dulcele Foc′, ′Imensitate′, ′Moldova′,
′Veselie′, ′Leonida′, ′Mioriţa′, ′Prichindel′, ′Domniţa′, ′Doina′, ′Haiducul Bujor′ etc.
Obţinerea soiurilor precoce, mai compacte, cu talie joasă, destinate amenajărilor peisagistice
şi evident a soiurilor pentru flori tăiate – constituie tendinţa principală în selecţia crizantemei. Pe
parcursul acestor decenii, prin hibridare dirijată şi naturală, au fost elaborate numeroase soiuri de
Chrysanthemum indicum şi C. morifolium: ′Dorinţa′, ′Amurg′, ′Joc′, ′Mărunţele′, ′Alba′, ′Balerina′,
′Noroc′, ′Plai′, ′Roua Dimineţii′, ′Memorie′, ′Iulia′, ′Miraj′, ′Luceafărul′, ′Leana′, ′Izvor′, ′Steluţa′,
′Succes′, ′Ochişor′ (Dvoreaninova K. 1977, Şarova N., Sava V., Constantin E. 1978, 2004; Voineac
I. 2017). Metodele utilizate pentru obţinerea soiurilor noi de dumitriţe şi crizantemă este hibridarea
dirijată şi cea naturală.
Colaboratorii noştri au făcut tentative foarte reuşite în ameliorarea unor culturi mai puţin
cunoscute, netradiţionale cum ar fi Eremurus, Galtonia, Hosta, Kniphofia, Aster care s-au soldat cu
rezultate interesante şi unele, deja cu soiuri omologate.
În ultimii cinci ani au fost promovate către Agenţia pentru Proprietate Intelectuală, în scop
de brevetare şase soiuri de culturi floricole, care au obţinut brevetele de soi: Hemerocallis x hybrida
′Melancolie′ şi ′Zamfira′; Paeonia lactiflora Pall. ′Ruxanda′. şi ′Traian′; Chrysanthemum indicum
′Zefir′ şi ′Făclia′. Soiurile de plante decorative obţinute de cercetătorii și specialiștii laboratorului
posedă adeverinţe de autor, unele brevete, fiind apreciate înalt cu medalii de aur şi argint, diplome
de excelenţă la diverse concursuri, expoziţii internaţionale şi naţionale. Pentru viitor ne propunem
continuarea lucrului de ameliorare al plantelor ornamentale cu următoarele obiective: completarea
colecțiilor cu soiuri noi și selectarea riguroasă a genitorilor. Utilizarea metodelor tradiționale în
selecția culturilor de Hosta, Kniphofia, Hemerocallis, Paeonia, Iris, Chrysanthemum. Deasemenea
vom menţine, multiplica şi promova cultivarurile obţinute în anii precedenţi.
CONCLUZII

Metodele clasice de ameliorare a plantelor: hibridarea dirijată intra și interspecifică,
inducerea mutaţiilor, selectarea mutaţiilor spontane, hibridarea liberă, naturală spontană, însoțită de
selecția individuală continuă să fie utilizate cu succes şi astăzi, în epoca ingineriei genetice.
Evidenţierea taxonilor cu potenţial genetic valoros şi utilizarea lor în procesul de ameliorare
constituie veriga de bază în acest proces şi de fapt, cea mai principală în obţinerea unui rezultat
esenţial, dirijat.
Soiurile, hibrizii şi formele de plante ornamentale obţinute în grădina botanică, posedă indici
ai decorativităţii, productivităţii şi rezistenţei înalţi în condiţiile de climă şi sol locale, fiind
omologate cu succes şi în unele ţări vecine. Recomandăm cultivarurile obținute pentru decorațiuni
în spațiile verzi și pentru producția de flori.
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Abstract: To achieve sustainable development, effective microorganisms (EMs) are widely

used as a tool for agriculture and forestry sector in recently. EM is a commercial bio-fertilizer that
contains a mixture of co-existing beneficial microorganism such as photosynthetic and lactic acid
bacteria, yeast and actinomyces. The present study was conducted to evaluate the effect of EM
application on seedling morphological and physiological characters of Taurus cedar seedlings. In
the research, four different EM (EM-1, EM-A, EM-5 and EM-GOLD) with different dozes
(Control-low-medium-high; Control-10%, 30% - 20%, 60% - 30%, 90%) applied on seedlings and
potting. Morphological and physiological characters were determined as to measurements and
calculations made in 3+0 aged containerized seedlings of Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich).
Morphological characters such as seedling height (SH), root collar diameter (RCD), number of
branches (NB), number of buds at terminal shoot (NBTS), root length (RL), stem fresh weight
(SFW), root fresh weight (RFW), total seedling fresh weight (TSFW), stem dry weight (SDW), root
dry weight (RDW), total seedling dry weight (TSDW), dry root percentage (DRP), Sturdiness
quotient (SI), SDW/RDW ratio, Dickson quality index (DQI) and physiological characters such as
chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll (a + b), relative humidity (%) and transpiration rate
are examined. For analysing of the data, multiple tests were used with variance analysis. As a result
of the research; EM applications significantly enhanced of RCD and SI positively. In addition, EM1 application effected on DRP more positively according to Control and the other EMs applications.
EM applications effected on chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll (a + b), relative
humidity (%) and transpiration rate, significantly. However, EM applications were not found
statistically significant on SH, SFW, TSFW, SDW, RDW, TSDW, and RL. In general, it has been
concluded that EM applications are more effective than the morphological characters on the
physiological characteristics of seedlings.
Key words: Cedrus libani, effective microorganism, containerized seedling, seedling
characters,
INTRODUCTION
Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich) is known prominent tree species native to the Eastern
Mediterranean Basin that covers large areas of Southern Turkey, Western Syria and Lebanon since ancient
times and has been subject to persistent decimation of its forests for wood exploitation (Boydak 2003; Fady
et al. 2008). Taurus Cedar forests in Turkey, northeast and west natural distribution in the world, cover large
areas of the Taurus Mountains, between 460 and 2400 m, in addition to two remnant populations in the
Black Sea region at elevations between 700 and 1400 m, apart from this natural distribution area, there are
some isolated Taurus cedar stands in Inner Anatolia, covering a total of nearly 463,521 ha as productive and
degraded forests and constituting 90% of the area of occupancy of the species (Boydak 2003; Ayan et al.
2016, 2017; Ekici Aydın et al. 2017).
Average annual rainfall in the different Taurus cedar stands vary from 540 mm up to 1500 mm, the
growth is highly affected by spring precipitation patterns and snowmelt (Hajar et al. 2010). Taurus cedar
tolerates a wide range of temperature, ranging from -15 to 7.5 ˚C with extremes of -35 ˚C in winter, and +40
˚C in summer (Ducrey et al. 2008). Thanks to its relative wide range of distribution and its relative plasticity
towards climate extremes coupled with its importance as a major species for timber production, Messinger et
al. (2015) investigated its introduction into Central Europe, as a promising species for timber production and
for ecosystem services, under a changing climate.
On the other hand, Taurus cedar has been widely used in reforestation activities in Turkey and Lebanon,
as a major species for ecosystem restoration and for the increase of forest cover (Khuri et al. 2000; Boydak,
2003; Ayan et al. 2017). Many programs were devoted to extent the occupancy area of Taurus cedar outside
its natural range, especially in Central Anatolia (Semerci, 2005; Öner and Uysal, 2009). Those actions lead
to the creation of thousands of hectares of plantation by planting and sowing with carpels, doubling the cedar
surface in Turkey, leading to extensive reforestation plans and relevant investments. The plantation projects
are generally defined as Erosion Control, Afforestation & Soil Conservation, Social Forestry, Roadside
Planting, Green Belt Afforestation and Belt Highway Afforestation (Ayan et al. 2017).
Regarding the selection of the species to be used for reforestation, obtaining plants with a high breeding
value, i.e., the species that are better in increment, output and the consequent economic value compared with
local indigenous species in that area, is an important issue. Taurus Cedar is a tree important to Turkey and
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can easily be grown outside its natural habitat (Boydak, 1990; Ayan et al. 2017). For the purpose of
forestation, selection of appropriate tree species for specific habitats and high-quality seedlings are the
foremost concerns. Moreover, in Turkey, Taurus cedar is the most preferred species in afforestation practices
after Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb. Holmboe) thanks to highest
plasticity (Ayan et al. 2016). So, the seedling quality has a key role on the afforestation performance
particularly unsuitable conditions. In this study, it was used effective microorganisms to enhance for seedling
morphological and physiological characters of Taurus cedar. Although there are many recent studies on the
effects of fertilization on seedling quality, studies on the effects of effective microorganisms [(EMs,
(effective, active, efficient or beneficial microorganism)] on seedling quality are almost non-existent, despite
the fact that they are used in many different areas, particularly for agriculture in Europe, and considered to be
a part of the advanced technology with respect to fertilization.
EM technology, which is preferred and used in many areas such as agriculture, animal husbandry,
environmental sciences and medicine, can have beneficial and healthy effects on humans, nature and
animals. EMs are a combination of 5 different microorganisms: photosynthetic and lactic acid bacteria,
yeasts, actinomycetes and fungi (URL-1, 2018). These microorganisms make use of sunlight and produce
beneficial organisms that support the nutrition and development of plants and also suppress the harmful
bacteria in the soil, which would otherwise obstruct the development of plants. In this study, it was aimed to
examine the physiological and morphological characteristics of EMs that have a significant effect on the
quality of 3+0-year-old Taurus Cedar seedlings.
MATERIAL AND METHODS

In this research, 4 different EM products were used: EM-1, EM-5, EM-A and EM-Gold.
Four different products were prepared in 1.5-liter plastic bottles. The solutions in the plastic bottles
were transferred into containers that facilitated spraying and then sprayed on the above-ground
sections of the seedlings and the surface of polyethylene tubes. For this study on Taurus Cedar, EM
treatments were performed by pulverization on the above-ground sections of the seedlings and on
the soil mixture at the surface of the tubes in the month of April before the 2+0 containerised
seedlings beginning of the 3rd vegetation season and in the first week of June when seedling growth
was most active. A trial was set up to have each procedure represented with 10 seedlings in 3
replications of each treatment. End of the 3rd vegetation period, the seedlings from each plot were
brought into the laboratory for the physiological and morphological measurements.
Physiological characters
Chlorophyll a, b and total amount were determined using a photo electro calorimeter (FEKM) device (Dmitriyeva and Kefeli, 1991); Photosynthesis rate was analysed using the LICOR-6200
portable photosynthesis measurement device; Transpiration rate of the measured seedlings was
obtained by means of the following formula (Dmitriyeva and Kefeli, 1991; Semerci, 2002); The
formula RH (%) = [(WW − DW)/(TW − DW)] × 100 was used to determine the Relative humidity
level.
Morphological characters
Seedling height (SH), root collar diameter (RCD), number of branches (NB), number of
buds at terminal shoot (NBTS), root length (RL), stem fresh weight (SFW), root fresh weight
(RFW), total seedling fresh weight (TSFW), stem dry weight (SDW), root dry weight (RDW), total
seedling dry weight (TSDW), dry root percentage (DRP), Sturdiness quotient (SI), DSW/DRW
ratio, Dickson quality index (DQI) (Ayan, 2002) have been measured at the end of 3rd vegetation
period.
Statistical evaluation
For the evaluation of physiological and morphological measurements performed on Taurus
Cedar, which is the subject of this study, SPSS Statistics 17.0 programme was used. Statistical
parameters such as arithmetic mean, standard deviation, maximum and minimum were calculated
and used for analysis of variance (ANOVA) to determine the effects of the process on seedling
characteristics. In case statistically significant (P ≤ 0.05 / P ≤ 0.01) differences were found in
ANOVA, Duncan test was used to create homogeneous groups.
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RESULTS
According to the results of ANOVA test, EM’s application effected to morphological characters of
RCD, RFW, DRP, SDW/RDW ratio, and Dickson quality index, significantly (Table 1). In addition, dose of
EM’s application was also effected significantly some morphological characters such as RCD, SI, TSFW,
SFW, and RFW (Table 2).
Table 1. EMs effect on morphological characters according to variance analysis and Duncan test results
Morphological
Characters
Root collar diameter
(RCD) (mm)

Root fresh weight
(RFW)
(gr)

Dry root percentage
(DRP) / (%)

SDW/RDW ratio

Dickson quality index
(DQI)

Treatment

Mean

P

Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold

4,66
5,00
4,98
4,99
5,04
4,62
4,57
4,24
2,06
3,81
50,35
52,33
50,16
50,62
49,21
0,99
0,93
1,02
1,00
1,07
0,62
0,61
0,62
0,59
0,58

0,005

0,010

0,007

0,011

0,024

Homogeneous
Groups
a
b
b
b
b
b
b
ab
ab
a
ab
b
ab
ab
a
ab
a
ab
ab
b
b
ab
b
ab
a

Table 2. Effect of the EMs dose on morphological characters according to variance analysis and Duncan test
results
Morphological
Characters
Root collar diameter
(RCD) / (mm)

Sturdiness quotient
(SI)

Total seedling fresh
weight (TSFW) / (gr)

Stem fresh weight
(SFW) / (gr)

Treatment

Mean

P

Control
Low
Medium
High
Control
Low
Medium
High
Control
Low
Medium
High
Control
Low
Medium
High

4,66
4,80
5,11
5,09
45,33
39,95
38,69
36,86
10,25
8,38
9,31
9,26
5,63
4,51
5,05
4,94

0,008
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0,005

0,033

0,035

Homogeneous
Groups
a
a
b
b
c
b
ab
a
b
a
ab
ab
b
a
a
a

Root fresh weight
(RFW) /
(gr)

Control
Low
Medium
High

4,62
3,86
4,33
4,31

0,037

b
a
ab
ab

Concerning to physiological characteristics of seedlings, the results of variance analysis and
Duncan test showed that significant effect of EMs application for all characters (Table 3).
Table 3. EMs effect on physiological characters according to variance analysis and Duncan test results
Physiological
characters
Chlorophyll a

Chlorophyll b

Total Chlorophyll

Photosynthesis rate

Transpiration rate

Relative humidity

Treatment
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM Gold
Control
EM-1
EM-A
EM-5
EM-Gold

Mean

P

1,94
2,66
2,90
2,56
2,27
1,80
2,45
2,67
2,36
2,13
3,74
5,11
5,57
4,93
4,39
670,50
777,23
838,83
722,07
709,73
83,68
106,05
115,34
105,04
99,04
38,06
46,65
47,96
43,80
44,22

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Homogeneous
Groups
a
d
e
c
b
a
d
e
c
b
a
d
e
c
b
a
d
e
c
b
a
d
e
c
b
a
c
d
b
b

CONCLUSION

As a result of the research; EM applications significantly enhanced of RCD and SI
positively. In addition, EM-1 application effected on DRP more positively according to Control and
the other EMs applications. EM applications effected on chlorophyll a, chlorophyll b, total
chlorophyll (a + b), relative humidity (%) and transpiration rate, significantly. However, EM
applications were not found statistically significant on SH, SFW, TSFW, SDW, RDW, TSDW, and
RL. In general, it has been concluded that EM applications are more effective than the
morphological characters on the physiological characteristics of seedlings. In conclusion, it can be
stated that EM treatments have a positive effect on physiological characteristics of seedlings, and
EM treatments, which have become popular and have been widely used in agriculture, livestock
industry, environmental sciences and medicine in Europe, can also be used in forestry to cultivate
high quality seedlings and achieve high plantation as well as serve as a tool to increase the
performance of forestation areas.

363

REFERENCES
AYAN, S, YER, EN, GÜLSEVEN, O (2017). Evaluation of Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich.)
afforestation areas in Turkey in terms of climate type, Artvin Çoruh University, Journal of Forestry, Faculty,
18 (2) 152-161.
AYAN, S, ERKAN BUĞDAY, S, YER, EN, BUĞDAY, E (2016). Stands characteristics of Cedrus
libani A. Rich. natural forests in Turkey, Abstract Book, p. 50, Résumés du colloque international Sous le
thème: «Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF): dynamique et défis». Les 3-5 novembre 2016,
Campus Universitaire Ait Melloul-Université IBN Zohr-Agadir, Morocco.

AYAN, S (2002). Determining the site condition features of Containerized-Oriental Spruce
(Picea orientalis (L.) Link.) seedlings; and setting the production Techniques, Ministry of Forests,
the Institution of Eastern Black Sea Forestry Research, Ministry Publication number:179, Eastern
Black Sea Forestry Studies (DKOA) Publication number: 14, Technical Bulletin Publication
number: 11, Trabzon (in Turkish with English Summary).
BOYDAK, M, BOZKUŞ, F, ALPTEKIN, Ü (1990). Türkiye'de Özellikle Doğal Yayılış
Alanları Dışındaki Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarının Silvikültürel Açıdan
Değerlendirilmesi. Uluslararası Sedir Sempozyumu, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Muhtelif
Yayınlar Serisi No: 59, Ankara, 180-192.
BOYDAK, M (2003). Regeneration of Lebanon cedar (Cedrus libani A. Rich.) on karstic lands in
Turkey. For Ecol Manage 178:231–243.

DMITRIYEVA, G, KEFELI, V (1991). Bitki Fizyolojisi Yöntemleri. Sovyetler Birliği Milli
Eğitim Bakanlığı, Moskova, 21-26.
DUCREY, M, HUC, R, LADJAL, M, GUEHL, JM (2008). Variability in growth, carbon isotope
composition, leaf gas exchange and hydraulic traits in the eastern Mediterranean cedars Cedrus libani and
C. brevifolia. Tree Physiology 28: 689–70.
EKICI AYDIN, F, AYAN, S, ÖZEL, HB, YILDIRIM, G (2017). Marginal populations of Taurus
cedar (Cedrus libani A. Rich), International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR2017),
Abstract Book p.115, 18-20 October, 2017, Isparta, Turkey.
FADY, B, LEFEVRE, F, VENDRAMIN, GG, AMBERT, A, REGNIER, C, BARITEAU, M (2008).
Genetic consequences of past climate and human impact on eastern Mediterranean Cedrus libani forests.
Implications for their conservation Conserv. Genet. 9: 85-95. DOI 10.1007/s10592-007-9310-6
HAJAR, L, FRANCOIS, L, KHATER, C, JOMAA, I, DEQUE, M, CHEDDADI, R (2010). Cedrus
libani (A. Rich) distribution in Lebanon: Past, present and future. Comptes rendus Biologies 333: 622-630.
KHURI, S, SHMOURY, MR, BAALBAKI, R, MAUNDER, M, TALHOUK, SN (2000).
Conservation of the Cedrus libani populations in Lebanon: history, current status and experimental
application of somatic embryogenesis. Biodiversity and Conservation 9: 1261-1273.
MESSINGER, J, GUNEY, A, ZIMMERMAN, R, AAS, G (2015). Cedrus libani: A promising tree
species for Central European forestry facing climate change? Eur J Forest Res DOI 10.1007/s10342-0150905-z
ÖNER, N, UYSAL, M (2009). Usability of the Taurus Cedar and Crimean Pine in green belt
afforestations in semiarid regions in Turkey: a case study in Konya Province Loros Mountain—Akyokus. Afr
J Agric Res 4(10):1049–1057.

SEMERCI, A (2002). Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve
Fizyolojik Karakteristikler ile İç Anadolu’daki Dikim Başarısı Arasındaki ilişkiler, İç Anadolu
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları No:279, Ankara.
SEMERCI, A (2005) Fifth Year Performance of Morphologically Graded Cedrus libani Seedlings in
the Central Anatolia Region of Turkey. Turk J Agric For. 29: 483-491.

URL-1 (2018). http://www.emturkey.com.tr Access date:02/04/2018.

364

CZU 630*17:582.632.2(477)
QUERCUS BOREALIS MICHX. КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНТРОДУЦЕНТ ДЛЯ
ПЛАНТАЦИОННОГО ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
Дебринюк Ю.М., Дебринюк Л.-А.Ю., Кузёвич В.С.
Национальный Лесотехнический Университет Украины

Abstract: The issues of plantation cultivation of stands with participation of Quercus

borealis Michx are considered. As a highly productive invasive plant in Ukraine, Northern Oak is
particularly strong introducing features of a fast-growing tree species at a young age. It has a
significant advantage in terms of accumulation of stem wood in comparison with Quercus robur L.,
a bit smaller advantage – with Pinus sylvestris L.
Northern oak is advisable to grow on limited areas of the forest fund in conditions of fresh
and humid types of forest plant conditions in plantations with a short turnover of cuttings. The
species is characterized by rapid growth, especially in pure stands (more than 400 m 3 1 ha in 45-50
years). There are some positive aspects for the cultivation of northern oak: the availability of a
sufficient amount of seed material, the ease of growing seedlings and cultivating the species, and
relatively low requirements for forest growing conditions.
Key words: Quercus borealis Michx., introductus, Quercus robur L., Pinus sylvestris L., stock of
wood, Ukrainian Roztocze.
ВВЕДЕНИЕ

Для плантационного лесовыращивания подходят быстрорастущие породы, средний
прирост древесины которых составляет не менее 10 м3/га. Среди них, лиственница
европейская, лиственница японская, псевдотсуга Мензиса, ель европейская, тополя, ивы, а
также дуб северный. Последний довольно легко культивируется, быстро растет, поэтому
широко представлен в лесных насаждениях Украины.
Научная литература по вопросам роста и производительности дуба северного (Quercus
borealis Michx.) довольно обширная. Исследователи указывают на дуб северный как на
перспективный древесный вид, который дает возможность значительно повысить
продуктивность лесов Украины. В настоящее время – это общепризнанный древесный вид,
который в богатых и относительно богатых типах лесорастительных условий за
относительно короткие сроки может накопить значительные объемы древесины. [2-5].
Дуб северный культивируется в Украине уже более 100 лет. Большая площадь
насаждений дуба северного (около 80%) находится в лесостепной области, где условия роста
для него близки к оптимальным. В Украинском Полесье сосредоточено около 17% и в
степном регионе – лишь 3% насаждений дуба северного [5].
Благодаря большой скорости роста, к возрасту 50-60 лет насаждения дуба северного
являются более продуктивными в этом возрасте по сравнению с таковыми у дуба
черешчатого [8]. Большинство изначально созданных смешанных насаждений дуба
северного (за исключением дубово-лиственничных, дубово-ясеневых и дубово-сосновых)
превратилась в чисто дубовые, поскольку другие породы не выдержали конкуренции со
стороны интродуцированного вида [6].
Дуб северный способен формировать чистые насаждения высокой производительности
[2]. Даже при близком расположении стволов в насаждении они не отстают в росте по
высоте, являются полнодревесными, имеют высокие показатели диаметра. В отличие от дуба
черешчатого, дуб северный не нуждается в «шубе» с подлеска или сопутствующих пород.
Разрежение дубовых насаждений приводит к снижению их производительности и
ухудшению качества стволов.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследований являлись искусственные насаждения с участием в составе
дуба северного в относительно богатых типах леса Украинского Расточья, где участие
интродуцента составляет 1-10 ед. Методика работ является общепринятой для
лесоводственных и таксационных исследований с использованием методов обобщения,
компонентного анализа, логистического и исторического подхода [1, 7]. При этом площадь
пробных участков составляла в пределах 0,25 ... 0,45 га с таким расчетом, чтобы количество
деревьев главной породы на участке превышала 200 шт., что обеспечило высокую точность
опыта.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Украине наиболее распространенным дуб северный является в западных областях.
Так, на территории Ивано-Франковской обл. находится 6179,6 га, а на территории Львовской
– 11948,5 га насаждений древесного вида. На территории этих двух административных
областей сосредоточено 40% всех насаждений дуба северного в Украине. При этом
значительно меньше дуба северного в Закарпатской (1140,6 га) и Черновицкой (534,1 га)
областях,
что
обусловлено
субъективными
факторами
при
проектировании
лесовосстановительных мероприятий с участием этого быстрорастущего вида [5].
Для сравнения лесоводственно-таксационных показателей дуба северного в
искусственных насаждениях, мы также приводим подобные данные по дубу черешчатому,
наиболее распространенному древесному виду в регионе исследований – сосне
обыкновенной и другой быстрорастущей интродуцированной породе – лиственнице.
Последняя является еще более быстрорастущей, чем дуб северный.
По сравнению с дубом черешчатым и сосной обыкновенной, дуб северный занимает
небольшую площадь на территории Украинского Расточья, основная часть насаждений
которого находится в сугрудовых типах лесорастительных условий (табл. 1). Вместе с тем,
общая площадь его насаждений существенно выше, чем лиственницы – другой
быстрорастущей и перспективной ценной породы для плантационного лесовыращивания.
Таблица1. Распространение насаждений исследуемых видов по типам лесорастительных условий на
покрытых лесной растительностью участках Украинского Расточья
Преобладающий
древесный вид
Дуб северный
Дуб черешчатый
Сосна обыкновенная
Лиственница

Площадь
Запас стволовой
покрытых лесом древесины, тыс.
участков, га
м3
542,2
4667,8
20358,9
381,6

158,42
1027,51
6286,47
88,34

Распределение покрытых лесом участков
по типам лесорастительных условий, га
А

B

C

D

–
–
1036,6
1,8

4,0
94,0
6821,3
9,7

307,7
3524,3
12076,3
188,6

230,5
1049,5
424,7
181,5

Нужно отметить, что значительная часть насаждений с участием Quercus borealis
растет в богатых (грудовых) типах лесорастительных условий – бучинах и дубравах, что в
целом воспринимается негативно, поскольку Fagus sylvatica L. и Quercus robur L. являются
аборигенными, и в то же время значительно более ценными видами, чем дуб северный, хотя
и менее быстрорастущими.
Распределение насаждений дуба северного по классам бонитета свидетельствует о
высокой производительности этого вида, 81% насаждений которого растут по Іа, Іb и выше
классам бонитета (табл. 2). Для сравнения, большинство насаждений дуба черешчатого
(47%) растут по второму, сосны обыкновенной (49%) – по I бонитету. Интенсивным ростом
отмечаются также лиственничные насаждения, 58% которых растут по Іb и выше классам
бонитета.
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Таблица 2. Распространение насаждений древесных пород по классам бонитета на покрытых лесной
растительностью участках Украинского Расточья, га
Преобладающий
древесный вид
Дуб северный
Дуб черешчатый
Сосна обыкновенная
Лиственница

Классы бонитета
Іb и выше

Ia

I

II

III

IV

V

167,8
8,2
829,2
222,8

262,8
372,6
6723,5
56,9

109,0
1541,2
9894,3
54,0

2,5
2184,7
2488,6
38,6

0,1
542,2
313,2
4,5

–
16,8
109,7
4,8

–
2,1
0,4
–

Всего
542,2
4667,8
20358,9
381,6

Наибольшее количество насаждений с участием Quercus borealis L. сосредоточено в
условиях свежего сугруда, здесь же эта порода накапливает и высокие объемы стволовой
древесины (рис.). С увеличением участия дуба северного в составе насаждения запас
древесины в целом увеличивается. Особенно это заметно в культурах 50-65-летнего
возраста. Кроме того, в некоторых случаях может наблюдаться и обратная тенденция,
которая свидетельствует об интенсивном проведении рубок ухода в насаждениях дуба
северного. Поэтому при выращивании насаждений с коротким оборотом рубки необходимо
установить оптимальную густоту в конкретные возрастные периоды принимая во внимание,
что лучше всего этот вид растет в условиях высокой густоты [6].
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Рис.1. Динамика накопления ст воловой древесины дуба северного в условиях свежего
сугруда Украинского Расточья
Основная цель введения дуба северного в лесные культуры – получение высоких
запасов древесины в относительно короткие сроки. При этом нужно учитывать очень
высокую конкурентоспособность этого древесного вида, что часто становится причиной
трансформации изначально смешанных насаждений в чистые.
Мы провели исследование десяти насаждений дуба северного, которые растут в лесном
фонде Украинского Расточья (табл. 3). Так, в условиях свежей дубово-сосновой субори. дуб
северный играет роль мелиоративной породы (ПП №1). Вместе с тем, он гораздо устойчивее,
чем дуб черешчатый. На время исследования насаждение являются среднеполнотным, с
367

доминирующей по росту сосной обыкновенной. Дуб черешчатый сохранился слабо и растет
только по IV классу бонитета.
Таблица 3. Лесоводственно-таксационная характеристика искусственных лесных насаждений с
участием дуба северного
Древесный вид

Н, м

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Дуб черешчатый
Осина
Всего

14,5
19,4
9,4
15,1

Сосна обыкнов.
Дуб северный
Дуб черешчатый
Другие
Всего

21,2
18,5
14,2
13,4

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Дуб черешчатый
Другие
Всего

24,2
22,6
13,8
22,4

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Дуб черешчатый
Граб обыкновен.
Всего

25,5
26,4
18,5
15,2

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Другие
Всего

21,4
22,5
15,0

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Другие
Всего

19,9
21,0
14,3

Дуб северный
Лиственница
Дуб черешчатый
Другие
Всего

21,1
26,3
16,0
16,3

Дуб северный
Граб обыкнов.
Дуб черешчатый
Другие
Всего

19,6
14,3
15,4
15,6

Дуб северный
Сосна обыкнов.
Другие
Всего

24,7
22,6
15,5

D, см

N,
шт./га

G,

Бони-

м2/га

тет

М,
м3/га

ПП №1; B2-дС; 39 р.; 7Дсв2Соб1Дч + Ос
15,4
796
14,80
ІІ
112
20,2
105
3,48
Іа
33
9,6
344
2,49
ІV
13
14,6
33
0,56
4
1278
21,33
162
ПП №2; С2-г-дС; 41 р.; 9Соб1Дсв + Дч, Г, Кло
20,4
566
18,51
Іb
186
18,6
71
1,92
Іа
18
14,6
40
0,67
ІІ
5
12,8
94
1,08
7
771
22,18
216
ПП №3; С3-г-сД; 48 р.; 5Дсв2Соб2Бб1Гоб + Дч, Е
23,4
182
7,84
Іb
94
24,2
76
3,51
Іа
36
14,4
58
0,96
ІІІ
7
18,8
204
5,65
58
520
17,96
195
ПП №4; С2-г-дС; 57 р.; 6Дсв2Соб1Дч1Гоб
22,3
364
14,23
Іb
180
25,2
93
4,62
Іb
55
20,2
95
3,07
ІІ
29
13,8
241
3,62
22
793
25,54
286
ПП №5; С3-г-сБк; 47 р.; 7Дсв2Соб1Гоб + Бк, Кля
22,2
370
14,31
Іа
154
23,0
88
3,65
Іb
38
17,2
172
3,95
28
630
21,91
220
ПП №6; С2-г-дС; 45 р.; 8Дсв1Соб1Кля + Гоб
18,2
716
18,62
Іа
188
22,0
70
2,67
Іа
26
14,0
274
4,18
28
1060
25,47
242
ПП №8; D2-гБк; 45 р.; 9Дсв1Кля + Лц, Гоб, Дч, Кло
22,2
756
29,28
Іb
312
24,8
11
0,52
Іс
6
15,4
13
0,24
ІІ
1
16,1
218
4,48
25
998
34,52
344
ПП №9; С3-г-сД; 42 р.; 10Дсв + Гоб, Дч, Кля, Чш
21,2
1060
37,42
Іа
372
15,3
47
0,87
6
15,8
19
0,37
ІІ
3
16,1
27
0,53
4
1153
39,19
385
ПП №10; С3-г-сД; 48 р.; 10Дсв + Соб, Гоб, Кля, Бб
23,8
722
32,13
Іb
392
22,4
34
1,34
Іа
14
15,2
104
2,04
16
860
35,51
422
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Начальная густота
(шт./га);
розмещение (м);
схема смешения
5800;
2,0 х 1,0 (0,8)
4р.Дсв 2р.Дч
2р.Соб

6250;
2,0 х 0,8;
4р.Соб 1р. Кло
2р.Дч (Дсв)

7300;
2,0 х 0,8 (0,6);
5р.Дсв 2р.Соб
2р.Дч з Е

Не установлено;
Шир. междур. 2,0 м
4р.Дсв 2р.Соб
2р.Доб

8300;
2,0 х 0,6;
8р.Дсв 2р.Соб

7300;
2,0 х 0,6 (0,8);
8р.Дсв 1р.Кля
2р.Соб
8300;
2,0 х 0,6;
6р.Дсв з Лц
1р. Кля 2р.Дч

6250;
2,0 х 0,8;
4р.Дсв 1р.Кля
2р.Дч

Не установлено;
Шир. междур. 2,0 м
4р.Дсв 1р.Соб

В условиях свежего сугруда с преобладанием сосны в составе (ПП №2), хвойная порода
также имеет заметное преимущество над дубом северным по таксационным показателям (на
9-13%). При создании лесных культур дуб северный вводили в ряды дуба черешчатого
звеньями посадочных мест, в результате чего последний почти выпал из состава насаждения.
Преобладающей породой в культурах в настоящее время является сосна обыкновенная,
которая составляет здесь 90% запаса стволовой древесины.
Преимущество дуба северного в составе насаждения (ПП №3) обусловило некоторое
снижение общего запаса стволовой древесины по сравнению с ПП №2. По высоте дуб
северный имеет некоторое преимущество над сосной (на 7%), однако отстает в росте по
диаметру. Дуб черешчатый, введенный кулисой вместе с елью, почти выпал из состава.
Увеличение полноты насаждения, а также участия дуба северного в составе до 60%
существенно повлияло на рост запаса древостоя (ПП №4). Сосна и дуб растут по очень
высоким (Іb) классам бонитета. Дуб черешчатый значительно отстает в росте от дуба
северного и сосны обыкновенной, особенно по показателю высоты (в 1,4-1,5 раза).
Немного большим участием дуба северного в составе отмечается насаждение, где
заложена ПП №5. Здесь некоторое преимущество по основным таксационным показателям
уже принадлежит сосне обыкновенной, хотя начальное участие хвойной породы в составе
насаждения составляло лишь 20%. Насаждение имеет среднюю производительность,
среднюю полноту, на которые существенно повлияли рубки ухода.
Увеличение участия в составе насаждения дуба северного до 80% при почти таком же
возрасте лишь немного повлияло на увеличение запаса стволовой древесины (ПП №6). В
оптимальных условиях произрастания сосна имеет преимущество над дубом северным по
высоте и диаметру (на 5 и 18%). Обе породы растут по Іа классам бонитета.
Практически чистое насаждения дуба северного изначально создавали как смешанное
(ПП №8). Дуб черешчатый почти выпал из состава, в рядах дуба северного осталась
лиственница, большую часть которой выбрали рубками ухода. Хвойная порода заметно
преобладает лиственную как по высоте (на 20%), так и по диаметру (на 11%).
Чистое насаждение дуба северного, как и предыдущее, изначально создавали как
смешанное (ПП №9). Наряду с 4-рядной кулисой дуба северного, вводили 2-рядную кулису
дуба черешчатого, разделив их буферным рядом из клена-явора. Несмотря на эти меры, дуб
черешчатый почти полностью выпал из состава насаждения.
Вместе с тем, в 42-летнем возрасте насаждение отличается достаточно высоким
запасом древесины (почти 400 м3/га). Эти культуры можно условно отнести к насаждениям
плантационного типа, поскольку они на время исследования являются практически чистыми
и накопили значительный объем стволовой древесины.
Еще одна пробная площадь была заложена в культурах дуба северного несколько
старшего возраста, насаждение которой также можно условно отнести к плантационному
(ПП №10). Дуб здесь имеет преимущество над сосной по таксационным показателям и
растет по высокому Іb классу бонитета.
Таким образом, Quercus borealis L. особенно сильно проявляет признаки
быстрорастущей породы в 30-50-летнем возрасте, имея существенное преимущество по
показателю накопления стволовой древесины по сравнению с дубом черешчатым, несколько
меньшее – с сосной обыкновенной, отставая в росте от лиственницы.
ВЫВОДЫ

Среди быстрорастущих древесных пород ценным видом является дуб северный,
который способен формировать насаждения высокой производительности в относительно
богатых и богатых типах лесорастительных условий. Быстрый рост дуба, относительная
неприхотливость к почвам, высокая биологическая устойчивость дают все основания для
введения этого древесного вида в плантационные культуры.
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Для получения значительных запасов древесины наиболее целесообразным является
культивирование дуба северного в насаждениях с коротким оборотом рубки на
ограниченных площадях лесного фонда в условиях свежих и влажных сугрудов.
Целесообразность введения дуба северного в субори обуславливается его хорошей
мелиоративной ролью в этих относительно бедных лесорастительных условиях.
Потенциальные возможности быстрорастущей породы дуб северный лучше реализует в
чистых насаждениях при равномерном размещении деревьев на участке. При этом
насаждения дуба северного должны быть густыми на всех этапах выращивания
плантационных культур.
Дуб северный особенно сильно проявляет признаки быстрорастущей породы в
молодом возрасте, имея существенное преимущество по показателю накопления стволовой
древесины по сравнению с дубом черешчатым, несколько меньшую – с сосной
обыкновенной. Принимая во внимание быстрый рост этого древесного вида, особенно в
чистых по составу насаждениях, наличие достаточного количества семенного материала,
простоту выращивания сеянцев и культивирования в искусственных насаждениях,
сравнительно невысокую требовательность к лесорастительным условиям, дуб северный
целесообразно выращивать на ограниченных площадях лесного фонда в условиях сугрудов
западного региона Украины в плантационный насаждениях с коротким оборотом рубки.
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RADIAL INCREMENT OF BLACK ALDER ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN. GROWING
WITHIN THE DRAINED TERRITORY OF THE KOSTOPIL STATE FORESTRY ENTERPRISE
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Abstract: Our study focused on the growth dynamics of black alder stands within the drained

territory of the Kostopil State Forestry Enterprise. The volume of land drainage in the region of
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research is given. Afterwards, we outline the dynamics of radial increment using DBH as a
measuring factor, and compare our results with current forest inventory data in Ukraine.
Keywords: forest on the drained territory; black alder; radial increment; heart rot.
INTRODUCTION

According to the findings of recent researches, land drainage activities mostly took place in
three regions of Ukraine, i.e. Volyn region (59.9 thousand ha), Zhytomyr region (40.6 thousand ha)
and Rivne region (34.2 thousand hectares). Besides Ukrainian Polissia, land drainage practice was
also used on the territory of Belarus, affecting ca. 3 million hectares (15 % of country’s area) since
the middle of last century.
Although main goal of draining land in three Ukrainian regions was improvement of local
agriculture, subsequently it influenced all natural complexes, e.g. forests, water bodies, etc. Despite
the increased yield from agricultural fields, there was a number of negative effects, including the
groundwater abatement up to 1.2-1.8 m, obliteration of rivers and lakes, depletion of vegetation
species composition, disappearance of certain plant and animal species that were typical for local
ecosystem.
Forested areas of the Rivne region have also been largely drained. Analysis of the forest
inventory database of forest and hunting management enterprises of Rivne region showed that the
forested area of 25 556 ha was influenced by the land draining activities. In case of infertile forest
areas (“bory”), drained part was 6.4 %, less infertile areas (“subory”) – 47.9 %, less fertile areas
(“suhrudy”) – 45.5 %, fertile areas – 0.2 %. As of the soil moisture content, moist (“syryi”) areas
were influenced by land drainage the most (80.3 % of total moist areas). At the same time, only
2.8 % of wet (“volohyi”) and 16.9 % bog (“mokryi”) areas were influenced with land drainage.
While pine-dominated forests are the most common in the forest fund of Rivne region, our
study concerns the impact of land drainage on forests dominated by black alder Alnus glutinosa (L.)
Gaertn. The predominant forest type that involves black alder is moist-black-alder-less-fertiledrained type (“syryi chornovilkhovyi suhrudok osushenyi”). Its area is equal to 35 % of all tree
stands that were influenced by the land drainage. In addition to the beforementioned forest type,
moist-spruce-black-alder-less-fertile-drained
(“syryi
yalynovo-chornovilkhovyi
suhrudok
osushenyi”) and moist-black-alder-fertile-drained (“syryi chornovilkhovyi hrud osushenyi”) forest
types are common as well, though their area is less than 1 %.
Climatic and other conditions of the growing season are reflected in the width of the annual
rings. Therefore, analysis of their thickness is the basis for determining peculiarities of growth of
certain trees or tree stands in general. The older the tree, the more valuable object to study the
relationship between growth and influencing factors it is. Information, which is contained in annual
rings, is useful to describe the response of trees to changes occurring within the place they grown
in, i.e. improvement of growth conditions contributes to higher increment changes, while
deterioration of growth conditions – decreases increment growth.
The magnitude of the increment depends on the biological features of the tree species, its
origin age, forest and vegetation type, climatic factors, structure of the tree stand, volume, density,
growing regime, sanitary condition, etc.
The purpose of our study was to establish the peculiarities of the dynamics of the radial
increment of black alder stems that grew on lands undergoing drainage reclamation. This will make
it possible to determine the effect of fluctuations of groundwater levels on the growth of trees.
The results obtained will be useful for working out local norms on the dynamics of black
alder stands and planning of economic activities in them.
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MATERIAL AND METHODS

Land drainage results in a decrease of groundwater level. Latter promotes air access and,
consequently, the restoration of redox chemical reaction in the soil. With this in mind, land drainage
or amelioration activities contribute to the improved growth conditions, which in turn leads to the
increased magnitude of radial growth and, ultimately, accumulation of timber.
In our study we used 8 model trees. These trees were harvested from black-alder-dominated
stands on the territory of Kostopil State Forestry Enterprise, which was influenced by the land
drainage activities. Data about radial growth was extracted from each model tree and summarized
on the Figure 1.
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Figure 1. Radial growth of black alder growing within moist-less-fertile (“syryi suhrud”) area
Analysis of Figure 1 lets us to distinguish 3 periods based on the changes of radial growth:
relatively uniform growth from 2 to 4 mm·year-1 from 1945 till 1970; increased growth from 5 to
6 mm·year-1 from 1970 to 1985; decrease to 2-3 mm·year-1 from 1985 till 2017.
Comparison of abovementioned growth periods with historical data suggests that increased
growth for tree stands is a reaction of trees to improved forest and vegetation conditions due to land
drainage activities in the Rivne region in the 60’s and 70’s.
It is worth mentioning that land drainage had a temporary positive impact on the growth of
black alder dominated stands. Analysis of tree samples revealed general tendencies between land
drainage and radial growth dynamics. However, there is a need for a more thorough research, e.g.
incorporating data about soils, aboveground vegetation cover, etc., in order to get deeper
understanding of the land drainage effect.
Features of the growth of tree trunks have been studied based on 2 model trees. Choice of
both model trees was done after establishing 2 circular sample plots (SP_1 and SP_2) and
inventorying every tree. The calculated mean diameter and mean height were later used to select
model trees.
Results of comparison of the trunk growth according to the diameter, height and volume are
shown on the Figure 2.
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Figure 2. Dynamics of diameter (a), height (b), volume (c) and trunk fullness coefficient (d) of
model trees
Analysis of Figure 2 shows that both model trees had similar growth in terms of height,
volume and trunk fullness coefficient up to the age of 30-40 years. After this period of time model
tree derived from sample plot #2 grew better than the other model tree.
Besides that, at age of 50 years the difference between diameters of two model trees was
18 %, and between volumes – 31 %. After this age, the differences were more significant and equal
to 27 % and 50 % for diameter and volume respectively. As of the height, deviation did not exceed
10 % at the age of 50 years and 4 % at the age of 70 years.
Similar height growth indicates that both model trees were able to use moist-less-fertile
(“syryi suhrud”) growth site efficiently. At the same time, difference in terms of diameter and
volume growth was a consequence of their different merchantable quality. For a model tree that was
derived from SP_2, a more developed crown allowed to accumulate larger crown.
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RESULTS AND DISCUSSION

Dynamics of black alder stands growing within
moist-less-fertile (“syryi suhrud”) sites and influenced by
the land drainage activities differ from the existing
commonly known growth patterns: the actual values are
higher than existing standardized growth values. Latter can
be explained by a difference type of growth.
We were able to distinguish three periods of growth
for the black alder stands within the study area: relatively
uniform growth from 2 to 4 mm·year-1 from 1945 till 1970;
increased growth from 5 to 6 mm·year-1 from 1970 to 1985;
decrease to 2-3 mm·year-1 from 1985 till 2017.
Trunk fullness for black alder trees growing on
drained areas forms by the age of 20 years. After this age
does not undergo any significant changes and stay at the
level of 0.5. Therefore, we conclude that first 20 years is a
decisive period for the development of trunk fullness
coefficient.
Further analysis of obtained results showed that first
20 years of growth are also important for tree and stand
development in terms of diameter, height and volume. After Figure 3. Heart rot found within the
trunk of the model tree (black alder)
20 years intensity of growth decreased for both model trees.
Thus, black alder grows intensively within moist-lessfertile (“syryi suhrud”) sites that were influenced by the land drainage activities. Moreover, the
growth rate values correspond to second or first classes of bonitet. Besides that, if roots reach the
clay layer of soil, merchantability of tree trunk increases significantly.
It is also worth mentioning that certain trunks of black alder growing on previously drained
territories are damaged by heart rot, particularly Phellinus alni (Bond.) Parm. (Figure 3). Latter
causes light-yellow heart rot within the trunk of black alder decreasing its merchantable value. Such
damage can spread to a height up to 8-10 m.
Taking into account the potential susceptibility of black alder stands on drained territories, it
is necessary to make changes to the standards for assessing the merchantable quality that are
currently in force. In case of mass damage, such stands should be allocated to a separate economic
section during the timber cruising work.
In order to adjust silviculture, we recommend a deeper study of local forest inventory norms
for assessing the dynamics of black alder stands that are influenced by the land drainage activities.
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Abstract: In Republic of Moldova, the non-wood forest products are mainly represented by
the fauna of hunting interest, fish, snails, forest fruits, forest seeds, edible mushrooms, medicinal
plants, and the outputs of the forest use for scientific research, recreation, tourism and sports. The
aim of this research was to study the most important non-wood forest products from Republic of
Moldova. The analyze model included seven criteria and five alternatives (non-wood forest
products). The Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to assess the performance of selected
alternatives by means of pairwise comparisons. The analyses were carried out using the Expert
Choice Desktop software package. The berries of dog rose and common hawthorn were the most
promising non-wood forest products, while the less promising were the flowers of black locust and
linden. The results of this research should be regarded as an incipient step in analyzing the potential
of certain non-wood forest products in Republic of Moldova.
Key words: AHP, Expert Choice Desktop, Moldova, non-wood forest products
INTRODUCTION

Republic of Moldova is a country located in Eastern Europe that is characterized by a
limited forest area, i.e. 378.200 hectares (BNS 2018), being significant larger than it used to be one
hundred years ago, i.e. 230.000 hectares (Gulca 2009), and a total area of 191.000 hectares of
protect areas (Popa and Borz 2014). The state forests are managed by Moldsilva Agency, which is
also responsible for the management of Orhei National Park and four of the five largest scientific
reserves across the country (Popa and Borz 2014). As a consequence of human interventions in the
past, nowadays the forest area is very fragmented, being divided into more than eight hundred
stands (Cocîrță 2012). All the forests from the Republic of Moldova are included into forests with
the role of protection category (Popa and Borz 2014). The main tree species are represented by the
sessile oak [Quercus petraea (Matt.) Liebl.], pedunculate oak (Q. robur L.) and black locust
(Robinia pseudoacacia L.), while the coniferous species, mainly Norway spruce [Picea abies (L.)
H. Karst], are very low represented (Rotaru 2003; Cocîrță and Bejan 2011).
In the Republic of Moldova, same as in Romania, forest management is focused on timber
production, little attention being given to the harvesting and marketing of non-wood forest products
(NWFPs). For example, in 2012, the average value of the income obtained through marketing of the
wood products per hectare was 684 Moldavian lei; while in the case of the NWFPs the incomes
were fifteen times lower (Țurcanu and Platon 2014).
According to Article 33, paragraph (3) of the Moldavian Forest Code (Law 887/1996), the nonwood forest products (NWFPs), also known as non-timber forest products (NTFPs), include fauna
of hunting interest, fish, snails, forest fruits, forest seeds, edible mushrooms, medicinal plants, and
the outputs of the forest use for scientific research, recreation, tourism, sports, etc.
As regards the most harvested NWFPs in the timeframe 2006-2010 in Republic of Moldova, the
forest fruits and the medicinal plants were the most harvested ones with a total quantity of 2225
tons and 527 tons, respectively (Botnari et al. 2011). Forest fruits are also obtained in specialized
cultures, black currant (Ribes nigrum L.) and sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) being
among the most used species (Sava and Bodiu 2012; Sava and Gherasimova 2015).
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The aim of this study was to assess the potential of the most common NWFPs from the Republic of
Moldova by using a multi-criteria decision analyze.
MATERIAL AND METHOD

The list of the most important NWFPs was based on the data available in the latest reports
provided by the Forest Research and Management Institute of Republic of Moldova (ICAS 2016,
2017).
The analysis model consisted in 7 criteria (all of them with the same importance) and 5 alternatives
(i.e. the selected non-wood forest products). The criteria used were the following ones: Criterion 1:
Harvesting period (1: the shortest harvesting period … 5: the longest harvesting period); Criterion
2: Portfolio of derived products (1: the smallest number of derived products … 5: the highest
number of derived products); Criterion 3: Harvested quantity by one worker in one working-day (1:
the lowest quantity … 5: the highest quantity); Criterion 4: Knowledge for recognition (1: most
recognizable product … 5: hardest recognizable product); Criterion 5: Tools needed for harvesting
(1: the least … 5: the most); Criterion 6: Perishability (1: the lowest … 5: the highest) and Criterion
7: Development of the process of harvesting (1: undeveloped … 5: extremely developed). Similar
studies were recently conducted also in the case of some counties across Romania, such as Argeș
(Enescu 2017), Bihor (Timiș-Gânsac et al. 2018) and Tulcea (Cioacă and Enescu 2018).
Analytic Hierarchy Process (AHP), a decision-making method which can be used to analyze
and support decisions that have multiple objectives (Mohammadi and Limaei 2018), was performed
in order to determine the most important NWFPs for the Republic of Moldova. Analytic Hierarchy
Process uses pairwise comparisons of selected criteria aimed at assessing which products are the
most important (Huang et al. 2011). The analyses were realized with the Expert Choice Desktop
software (v. 11.5.1683).
RESULTS AND DISCUSSION

The selected NWFPs were the following ones: berries of common hawthorn (Crataegus
monogyna Jacq.), berries of dog rose (Rosa canina L.), flowers of black locust (Robinia
pseudoacacia L.), flowers of European elderberry (Sambucus nigra L.) and linden flowers (Tilia
spp.). For example, in the case of the common hawthorn, 49 tons of berries were harvested by
Moldsilva Agency (the state forest authority) in 2015 and 22 tons in 2016, respectively, while in the
case of the dog rose, 936 tons and 1833 tons of berries were harvested in 2015 and 2016,
respectively (ICAS 2016, 2017). Fewer quantities were recorded for the flowers of European
elderberry and linden, with a total, for the same timeframe, of 26 tons and 101 tons, respectively
(ICAS 2016, 2017). The AHP alternative ranking for the seven criteria taken into consideration is
given in Table 1.
Table 1. AHP alternative ranking
Criterion
1: Harvesting period
2: Portfolio of derived products
3: Harvested quantity by one worker …
4: Knowledge for recognition
5: Tools needed for harvesting
6: Perishability
7: Development of the process of …

hawthorn
5
4
4
3
4
4
4

Non-wood forest products
dog rose
black locust
elderberry
4
3
1
5
3
2
5
3
2
2
1
5
5
3
2
5
3
2
5
2
3

linden
2
1
1
4
1
1
1

Based on AHP results, the most important non-wood forest products were the berries of dog
rose and the berries of common hawthorn, while the less important ones were the flowers of black
locust and linden flowers (Figure 1).
It is well known that the berries of dog rose have a high content of polyphenols and
carotenoids (Cristea 2016), being widely used in Republic of Moldova in food industry, such as for
the production of marshmallow (Ghendov-Moșanu 2018).
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Common hawthorn has also a great potential in terms of yearly harvested quantities across the
country manly due to the fact that this shrub species usually occurs at the edges of oak-dominated
stands and in open spaces, in plain regions. Even if this species has a great potential as regards the
portfolio of derived products, special attention should be given to developing of preservation
technologies for its berries, which have a high level of perishability.
The distribution range of black locust is expected to increase in the future, thanks to its biological
characteristics and its ecological amplitude that make it suitable for arid terrains (Enescu and
Dănescu 2013), as it is also the case for several lands across Republic of Moldova; in these
circumstances it is also expected that its importance as a source of non-wood forest products
(mainly flowers) to increase.

Figure 1. The ranking of the selected NWFPs
The ranking on the last position of linden flowers could be mainly explained by its low
portfolio of derived products, the time needed for one worker to harvest a certain quantity in one
day and the low perspective regarding the possibility to improve the harvesting techniques.
CONCLUSIONS

The diversity of non-wood forest products and the harvested quantities across Republic of
Moldova are not so high, mainly due to low and fragmented forested area and its uneven
distribution range.
The combination between Analytic Hierarchy Process and Expert Choice Desktop software
package proved to be a useful instrument for choosing the most important NWFP for the Republic
of Moldova.
By taking into account the economic situation from Republic of Moldova, we believe that
local projects and policies aimed at encouraging the harvesting and marketing of NWFPs are
needed, especially in rural and poor communities throughout the country. Of course that not only
the economic target should be prioritized, but also the social and environmental aspects as well.
In conclusion, in our opinion, the results of this research should be regarded as an incipient
step in analyzing the potential of certain non-wood forest products. Different stakeholders may
want to use this multi-criteria decision model in the future when they will have to take important
decisions that will be focus on economic, social and environmental aspects at local or national level.
Moreover, in order to obtain more reliable results, additional criteria should be taken into account,
criteria that should be correlated with the aim of the research.
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Abstract: Extinderea suprafeţei Fondului forestier din Republica Moldova în condiţiile

impactului climateric al încălzirii globale trebuie să reiasă din o investigaţie profundă a florei şi
vegetaţiei autohtone, care caracterizează nu numai condiţiile de staţiune a biotopului, dar şi a
habitatului, iar acestea stabilesc tipul arboretului şi întregul spectru al componentelor din
ecosistemul silvic, arbori, arbuşti, ierburi şi celelalte componente. Doar aşa putem crea păduri
durabile şi rezistente la schimbările climateric al încălzirii globale.
Cuvinte-cheie: Încălzirea globală, condiţii de staţiune, păduri naturale, păduri artificiale.
INTRODUCERE

În Republica Moldova este înaintat dezideratul extinderii suprafeţei fondului forestier până la
20-30%, pe când actualul procent mediu de împădurire a ţării este de circa 11% (Galupa D.,
Talmaci şi col., 2007; 2017).
Pădurile mezofite din Republica Moldova se află la estrema estică a răspândirii naturale şi
interacţionează direct cu stepele xerofite din arealul eurasiatic, precum şi cu pădurile subaride de
stejar pufos răspândite din zona mediteraneană. Extinderea suprafeţei fondului forestier în condiţiile
impactului climateric al încălzirii globale, evidenţiază condiţii naturale neuniforme, iar crearea
pădurilor durabile şi înalt productive este o misiune dificilă şi responsabilă.
MATERIAL ŞI METODE

Pe parcursul studiului amenajamentelor silvice din anii 80 ai secolului trecut şi a unora din
cele prezente, precum şi a literaturii floristice şi fitocenotice referitor la pădurile şi pajiştile din R.
Moldova, am vizitat sectoare silvice şi pajişti aflată sub protecţie de stat, am făcut analiză
schimbărilor care intervin în urma influenţei antropice, precum şi a impactului schimbărilor
climatice (Гейдеман Т.С. и др., 1964; Doniţa N. şi col., 2007; Cuza P., 2014).
Pentru stabilirea vulnerabilităţii ecosistemelor naturale la impactul climateric al încălzirii
globale s-au utilizat rezultatele unui studiu amplu asupra componenţei floristice actuale din
R.Moldova, precum şi aprecierea gradului lor de raritate. Speciile de plante critic periclitate au fost
analizate după poziţia lor în arealul natural de răspândire, unde s-a evidenţiat tendinţa acesteia
reieşind din afinităţile lor către condiţiile de habitat. Sensibilitatea climaterică a speciilor de plante
socioformante, precum şi a celor nominalizate ca periclitate au fost evaluate după potrivirile lor
asupra principalii factori de mediu edafic şi climatic (Lazu Şt. şi col., 2006; 2008; 2011; 2013;
2017).
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Încălzirea globală de mai mulţi ani este un factor împlinit în condiţiile Republicii Moldova.
Acesta s-a făcut vizibil cu evidenţierea uscării stejarului pedunculat menționat de Кравчук Ю. în
anii 80 ai secolului trecut. Laboratorul lui Кравчук Ю. (1983) cu denumirea „Preîntâmpinarea
uscării stejarului” n-a statornicit uscarea lui, învinuind silvicultorii de proasta gestionarea, iar din
anii 90 şi până în prezent, s-a semnalat uscarea şi a altor esenţe silvicole care se derulează până în
prezent - carpenul, teiul pucios, cireşul, arţarul, paltenul de munte, ulmul, fagul. Toate aceste uscări
a speciilor arborescente din fondul forestier a Republicii Moldova mărturisesc despre aridizarea
climei. Au devenit mai frecvenţi şi anii secetoşi cu consecinţe destul de dramatice, care se răsfrâng
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asupra compoziţiei, structurii, fructificării, productivităţi de masă lemnoasă, degradarea
componentelor de bază a pădurii – arboretului, arbuştii, ierburile, seminţişul, iar la frontiera
răspândirii naturale a arboretelor are loc modificarea structuri fitocenotice cu implementarea unor
specii alogene.
Pădurile naturale din Republica Moldova reprezintă un component natural, bine păstrat, care
se află în mare dependenţă de factorul climatic. Actualele păduri mezofile de fag, gorun şi stejar se
află într-un declin de dezvoltare determinat de indicii factorilor de risc din ultimele decenii – sporul
semnificativ al temperaturii medii din aerul atmosferic şi creşterea nesemnificativă a cantităţii de
precipitaţii.
Este evident prin observaţiile noastre că în momentul de faţă are loc uscarea nu numai a
stejarului (Quercus robur L.) menţionat în anii 80-90 a sec. trecut dar şi a fagului (Fagus silvatica
L.), teiului (Tilia cordata Mill.), carpenului (Carpenus betulus L.), frasinului (Fraxinus excelsior
Scop.), ulmului (Ulmus laevis Pall.). Habitatul silvic din Republica Moldova este grav afectat de
încălzirea globală, iar extinderea ariei terenurilor cu păduri plantate (salcâmete în cea mai mare
parte) contribuie să-l o aridizeze şi mai pronunţat.
În anii secetoşi (a. 2007 şi 2012-2013) cu repartizarea neuniformă a precipitaţiilor şi
temperaturilor ridicate perioada de vegetaţie în pădurile mezofite din rezervaţia „Codrii” au fost
afectate considerabil. Arborii, arbuştii şi ierburile mezofite ale pădurilor de fag, gorun, stejar
pedunculat şi salcie au înflorit abundent, dar fructificarea a fost slabă sau a lipsit, frunzele au căzut
timpuriu (mai-iunie) ori s-au uscat şi păstrat în coronament timp îndelungat. Cel mai mult au fost
afectaţi arborii silvoformanţi – fagul, stejarul pedunculat, gorunul şi salcia, iar din codominanţi –
carpenul, teiul pucios, paltinul de câmp şi de munte, jugastrul, ulmul, care s-au defoliat cu 1,5 luni
mai timpuriu (Lazu Şt. şi col. 2008; 2013).
Ierburile au un comportament divers. Plantele vernale înfloresc şi fructifică în condiţii
prielnice (martie-aprilie), cele hibernale înfloresc şi fructifică bine alături de cele vernale, iar în
perioada secetoasă (mai-iulie) se află în stare de ofilire. Speciile ierburilor estivale în debutul
vegetaţiei din luna aprilie s-au uscat, fără să înflorească şi să fructifice.
Speciile de plante mai afectate sunt cele cu origini din habitatul mezofil – crinul de pădure
(Lilium martagon L.), dalacul (Paris quadrifolia L.), pintenul-cucoşului (Listera ovata (L.) B. Br.),
vioreaua-nopţii (Platanthera bifolia (L.) Bich.), untul-vacii (Orchis purpurea Huds.), dactiloriza
(Dactylorhiza majalis (Reichenb. P. F. Hunt et Summerhayes), căpşuniţa (Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce), dumbrăviţa (Epipactis palustris (L.) Crantz.), mutulica (Scopolia
carniolica L.), mălaiul-cucului (Luzula campestris (L.) DC). Mai rezistente la secetă sunt speciile
de plante termofile cu areal sudic – teiul argintiu (Tilia tomentosa Moench), scoruşul (Sorbus
domestica L.), sorbul (Sorbus torminalis (L.) Crantz), păducelul (Crataegus pentagyna Waldst. et
Kit.), scumpia (Cotinus coggygria Scop.), cornul (Cornus mas L.), ceapa bulgărească
(Nectaroscordum dioscorides Stauk.).
Creşterea în grosime a trunchiului la arborii de gorun şi frasin în anii secetoşi (2007 şi 2013)
constituie doar 50% din media multianuală.
Anii secetoşi, care se declanşează tot mai frecvent conduc spre o diminuare considerabilă a
suprafeţelor pădurilor mezofite (fagete, gorunete şi stejărete) în favoarea pădurilor termofite de
stejar pufos cu scumpie (Cotinoso-Quercetum pubescentis Soó 1932) şi gorunete cu scumpie
(Carpineto(orientalis)-Quercetum petraea Soó 1952) răspândite din zona Balcanică. Aceste păduri
termofite în R. Moldova se află la limita de nord-est a arealului.
Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor mezofile de stejar (Quercus robur L.),
gorun (Quercus petraea Liebl.) şi fag (Fagus sylvatica L.) duce spre restrângerea substanţială a
arealului atât pe altitudine cât şi pe latitudine. Speciile de plante cu areal nordic (euroasiatic sau
central european) în condiţii de creştere a deficitului de apă sunt nevoite să se retragă spre centrul
arealului, iar unele specii de plante rare ar putea să dispară din componența floristică a ţării noastre,
cum s-a întâmplat cu trei specii pe parcursul secolului trecut – măcrișul iepurelui (Oxalis acetosella
L.), viorele (Scilla sibirica Haw.) şi mierea ursului (Pulmonaria angustifolia L.).
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Clima aridizată ar contribui la extinderea spaţială cu vegetaţie de stepă răspândită din arealul
eurasiatic. Actualmente printre trupurile de păduri mezofite (gorunete, stejărete, fagete) se întâlnesc
poiene stepizate de ierburi a preriilor mezoxerofite cu dominanţii – bărboasa (Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng), sadina (Chrisopogon gryllus (L.) Trin.), firuţa (Poa angustifolia L. şi Poa
bulbosa L.), păiuşul (Festuca valesiaca Gaudin), negară (Stipa capillata L., S. lessingiana Trin).
CONCLUZII

Pentru împădurirea terenurilor libere şi conducerea acestora reieşind din condiţiile de
staţiune şi impactul climateric al încălzirii globale este necesar de întreprins unele măsuri de
precauţie în gestionarea lor şi aplicarea Legislaţiei ecologice a Republicii Moldova:
• De exclus tăierile rase din arborete naturale;
• De trecut la extindere suprafeţei fondului forestier reieşind din condiţiile de staţiune (sol,
nivelul apelor freatice, altitudine, expoziţie, înclinarea şi poziţia în pantă etc.;
• De plantat stejarul pedunculat la altitudinea de până la 250 m, gorun – 250-350 m şi fagul –
350-400 m, după necesităţile ecologice a speciilor silvoformante;
• De creat păduri temporale pentru producerea lemnului valoros (salcâm, conifere şi alt.), şi
păduri permanente de stejar, gorun, fag, salcie;
• De studiat şi de aplicat reconstrucţia ecologică ca principala modalitate de regenerarea
pădurilor naturale;
• În condiţiile presingului de aridizare provocat de impactul climateric al încălzirii globale,
este necesar de creat Fondul silvic al pădurilor naturale şi Fondul silvic al pădurilor
artificiale;
• Toate modificările în compoziţia şi structura arboretelor să fie coordonate cu specialiştii de
la Academia de Ştiinţe;
• Parcul Naţional Orhei este un obiect cu vegetaţia naturală şi conform Legislaţiei ecologice a
Republicii Moldova (pajişti, păduri) nu este admis defrişări, împăduriri artificiale,
însămânţarea cu ierburilor furajeri şi alte activităţi subversive vegetaţiei naturale. Sunt
admise şi recomandat investigaţiile ştiinţifice cu caracter de monitoring, efectuate de
specialişti din domenii ale ştiinţelor naturale.
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PARTICULARITĂȚILE CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII SPECIEI SPARTIUM JUNCEUM L. ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
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Grădina Botanică Națională (Institut) Al. Ciubotaru

Abstract: This article describes the characteristics of growth and development of the species
Spartium junceum L. (weaver's broom, Spanish broom), which can be used in various branches of
the national economy. The most effective method of propagation was sowing the seeds, which had
been previously treated hydrothermally with hot water of 70 °C for 16 hours and with 0.01%
gibberellin solution for 24 hours, in trenches, in spring – in April or May.
Keywords: generative propagation, Spartium junceum L., giberiline solution of 0.01%
INTRODUCERE

În legătură cu schimbările climatice au fost identificate procese periculoase de degradare a
vegetaţiei şi de înrăutăţire a condiţiilor de existenţă a speciilor de plante lemnoase, de aceea este
necesară, în continuitate, mobilizarea, conservarea şi valorificarea raţională a biodiversităţii.Familia
Fabaceae Lindl. include arbori, arbuști, semiarbuști, ierburi perene și anuale. Din această familie
face parte 700 de genuri și pînă la 17 000 de specii răspîndite aproape pe toată suprafața globului
[4]. Genul Spartium L. include o singură specie. Spartium Junceum L. a fost introdus în RM în anul
1867 [1,2].Fibrele liberiene extrase din această plantă pot servi ca materie primă pentru
confecționarea țesăturilor groase și pentru împletirea coșurilor. Acest arbust ornamental, melifer are
decorativitatea "A" și se poate cultiva în raioanele de centru și sud a Republicii Moldova, dar din
motive necunoscute nu are utilizare largă.În nordul republicii această specie este afectată de
temperaturile joase.Este originară din insulele Canare și Marea Mediterană. Deaceea ne-am propus
de-a studia particularitățile de creștere, dezvoltare și multiplicare a acestei specii pentru a o
valorifica în diverse ramuri ale economiei naționale.
MATERIAL ȘI METODE

Ca material de studiu a servit plantele de 5-6 ani care cresc și se dezvoltă în colecția Grădinii
Botanice Naționale (Institut) “ Alexandru Ciubotaru”
Observaţiile fenologice s-au efectuat conform metodicii [5] în anii 2013-2017. Seminţele
colectate în lunile august-septembrie au fost curăţate prin diverse metode, păstrate în mod diferit şi
tratate conform metodicii [3]. Înainte de încorporare în sol bine afânat, seminţele au fost tratate cu
apă fierbinte de 70° C timp de 30 ; 60 min. și 16 ore pînă apa se răcește, cu soluţii de giberilină de
0,01 % şi 0,03% cu expoziţia de 24 de ore. Semănatul a fost efectuat în 2 perioade, în februarie-
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martie, în lăzi, în sere, într-un amestec format din sol, turbă și nisip în raport de 2:1:1 și în apriliemai în dependență de condițiile climatice. Fructele şi seminţele(cîte 100 unități) colectate în anii de
studiu au fost analizate după mai mulţi parametri morfologici în laboratorul de dendrologie al
Grădinii Botanice Naționale (Institut) “ Alexandru Ciubotaru”
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Spartium junceum L.este un arbust sempervirescent de 2-3 m cu ramuri erecte, cilindrice,
muchiate, verzi deschis, glabre, nefoliate sau cu puține frunze.Frunze simple, îngust lanceolate sau
lanceolate, glabre sau dispers păroase, de timpuriu caduce, verzi albăstrui, de 1-2,5 cm lungime.
Perioada de vegetație a început în anii 2014 și 2016 cu 10-15 zile mai devreme decît media
multianuală. Înfrunzirea a avut loc în lunile aprilie-mai (Tab.1.).
Culoarea verde a lujerilor se păstrează pe toată perioada de vegetație pînă primăvara
următoare.Căderea frunzelor în anii de studiu a avut loc în luna octombrie. Flori papilionacee,
galbene, mirositoare de 2-2,5 cm lungime în raceme terminale erecte (Fig.1.).

Figura 1. Spartium junceum L. în faza de înflorire

Figura 2. Spartium junceum L. în faza de maturare

Caliciul bilabiat, cu labiul superior 2 dințat,iar cel inferior în timpul înfloririi nedivizat.
Aripi mai scurte decît carena, carena acuminată sau curbată, staminele monadelfe, antere păroase,
ovar sesil, multiovulat, cu stil liniar, spre vîrf slab curbat, stigmat alungit. Fructele se maturizează în
lunile august-septembrie.(Tab.1).
Tabelul 1. Fazele fenologice de dezvoltare a speciei Spartium junceum L.(2013-2016)
Anul
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Înmugurire

Înflorire
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Fructificare

2

3

Figura 3. Spartium junceum L. după tunderea ramurilor

Figura 4. Fructe și semințe

Abundența înfloririi și fructificării se află într-o corelare strînsă cu temperatura aerului și
cantitatea de precipitații în perioadele respective. Florile se dezvoltă pe lujerii anuali. Fructele sînt
păstăi polisperme, liniare, de 4-8(10) cm lungime și 0,5-0,7 cm lățime,la început viloase, mai tîrziu
glabrescente (Fig.2,4). În funcție de condițiile climatice ,în anii de studii, procentul de legare a
fructelor a variat 48-65 %.Oscilațiile de temperatură au avut un impact negativ asupra procesului de
ontomorfogeneză a semințelor și jumătate din acestea sunt viabile, restul sterile. Semințele viabile
se deosebesc de cele sterile după culoare mărime și greutate (Fig.4).
Arbust sempervirescent,melifer, foarte decorativ în momentul înfloririi cu flori aromate ce conțin
ulei eteric.Spartium junceum L. înflorește și fructifică de la vîrsta de 3-4 ani. Crește repede în
primele 3-4 perioade de vegetație și atinge înălțimea de 2 m, este tolerant la lumină, rezistent la
secetă, crește pe soluri aride și se dezvoltă bine pe pante expuse la soare. În iernile mai geroase
suferă o parte din creștere sau pînă la stratul de zăpadă, dar își revine drajonînd de la rădăcini. În
anul 2017 lujerii au fost afectați cca 90 % dar după tundere numărul de lăstari s-a multiplicat și
perioada de înflorire a devenit mai tardivă( Fig.3.) Semințele pure și viabile tratate hidrotermic
semănate în februarie-martie în seră au germinat uniform peste 15 zile, iar cele semănate în apriliemai , în rigole au germinat peste 20-25 zile neuniform. Varianta optimă a fost tratarea semințelor
cu soluție de giberilină de 0.01 % cu expoziția de 24 ore, semănate în rigole.Semințele tratate prin
așa procedeu posedă o capacitate germinativă uniformă mai mare cu 10-15 % comparativ cu cele
netratate. Soluția de giberilină de 0,01 % a avut un impact pozitiv asupra puterii germinative a
semințelor și procentul de germinație în anii de studii a constituit 85-90 %.
Semințele înainte de semănat s-au forțat cu apă fierbinte timp de 16 ore și se țin pînă cînd
apa se răcește. Repicarea descendenților de 5-7 cm înălțime obținuți din semințele semănate în
februarie-martie nu au dat rezultatele scontate. Puieții obținuți din semințe forțate cu apă fierbinte
timp de 16 ore au avut un sistem radicular mai slab dezvoltat în comparație cu acei obținuți din
semințe tratate cu giberilină. Descendenții obținuți din semințele tratate cu soluție de giberilină de
0.01 % cu expoziția de 24 ore, semănate în rigole în aprilie-mai la sfîrșitul perioadei de vegetație au
atins înălțimea de 30-35 cm și posedau un sistem radicular bine dezvoltat au fost plantați în sol bine
afînat.Procentul de prindere a puieților a variat 80-90 % în funcție de condițiile climatice și
respectarea tehnologiei pe toată perioada de vegetație în decursul anilor de studii.Masa a 1000 de
fructe a constituit 350-420 g, iar masa a 1000 de semințe a variat 14-30g.(Tab. 2)
Analizînd datele tabelului 2 putem conchide că oscilațiile de temperatură, cantitatea de
precipitații în anii de studiu 2013-2014 au avut un impact negativ asupra parametrilor morfologici
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ai fructelor: procentul de legare, partea de masă a semințelor în fructe, numărul semințelor viabile în
fruct.Cel mai mic procent de legare a fructelor a fost în anul 2015.
Tabelul 2.Parametrii morfologici ai fructelor la specia Spartium junceum L.
Parametrii morfobiologici
Masa 1000 fructe, g
Masa 1000 de semințe
Partea de masă a semințelor în fructe, %
Diametrul seminței,mm
Numărul de semințe în fruct, unit.
Procentul de legare a fructelor, %
Lungimea pedunculului fructului, mm
Lungimea fructului, mm

2013
350
14
4,0
4,0
11
60
6,0
75

2014
420
30
7,14
3,0
15
65
8,0
73

2015
400
18
4,5
4,0
12
48
7,0
65

2016
380
22
5,8
4,0
16
50
8,0
81

Adâncimea de semănare s-a efectuat pînă la 2 cm.Norma de semințe pure și fertile a fost de
3-4 g la un metru liniar. Permutările se pot efectua în primele 2-3 perioade de vegetație, cu vîrsta
procentul de prindere a plantelor se diminuează cu 40-50 %.Sistemul radicular bine dezvoltat și
profund la plantele mature împiedică transplantările pe teren.
CONCLUZII

1. Spartium junceum L. este o specie heliofilă,meliferă, decorativă în perioada înfloririi, crește
repede nu este pretențioasă fașă de sol, transplantările se pot efectua în primele 2-3 perioade de
vegetație.
2. Perioada de înflorire a arbustului, abundența înfloririi și fructificării, procentul de legare a
fructelor, calitatea semințelor acestuia se află într-o corelare strînsă cu condițiile climatice din acea
perioadă.
3. Varianta optimă de înmulțire a speciei Spartium junceum L. a fost semănatul de primăvară
în lunile aprilie-mai a semințelor tratate hidrotermic cu apă fierbinte de 70 º C cu expoziția de 16
ore și cu soluție de giberilină de 0,01 % cu expoziție de 24 ore.
4. Spartium junceum L. poate fi utilizat ca plantă decorativă în arhitectura peisagistică
plantată în grupuri în amestec cu alte specii mai înalte și la formarea unor alei mici, înverzirea
povîrnișurilor cu expoziție sudică în raioanele de centru și sud ale Republicii Moldova.
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SPECII NOI PENTRU FLORA REZERVAȚIEI ȘTIINȚIFICE „PĂDUREA DOMNEASCĂ”
Pavel PÎNZARU, Valentina CANTEMIR
Grădina Botanică Națională (I) „Alexandru Ciubotaru”

Abstract: The paper contains 42 new species for the flora scientific Reserve „Pădurea
Domnească” and 7 species confirmed for the reserve flora. They were highlighted three species of
rare plants Achillea distans Waldst. & Kit., Melampyrum bihariense A. Kern. and Veronica
catenata Pennell.
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INTRODUCERE

Rezervația Ştiinţifică „Pădurea Domnească”, amplasată în lunca râului Prut, se exitnde pe o
lungime de circa 40 km, între comunele Branişte, raionul Rîşcani la nord şi comuna Pruteni, raionul
Făleşti la sud, pe o suprafață de 6032 ha. Vegetaţia rezervației este reprezentată de diverse
comunităţi de plante acvatice (prezente în stariţe), palustre (răspândite în pajişti) şi forestiere (în
pădurile de salcie, plop şi de stejar pedunculat). Conform clasificării vegetaţiei după principiile
şcolii Braun-Blanquet (1964) în cadrul rezervaţei sunt evidenţiate 65 de asociaţii vegetale din 11
clase [Postolache, 2017].
Primele cercetări de inventariere a florei vasculare din rezervaţie au fost efectuate de Tatiana
Burac (1996), care publică o listă de 575 specii de plante, 297 genuri şi 76 familii, inclusă mai
târziu și în monografia „Flora și vegetația din valea Prutului” [Tofan-Burac et Chifu, 2002]. În
această listă autoarea include şi flora toltrelor Buteşti, Stânca Mare (Cobani) şi flora Rezervaţiei
peisajere ”Suta de movile”, terenuri care fac parte din Zona de protecţie a Rezervaţiei ”Pădurea
Domnească”, fără a indica staţiunea şi răspândirea lor concretă (material herborizat în colecţiile din
ţară nu s-a regăsit). În acelaşi timp Galina :Șabanova, Mihail Mârza, Corneliu Mârza (1996), aduce
într-o comunicare succintă pentru flora rezervaţiei un număr de 580 specii de plante din 72 familii.
În continuare cercetările floristice sunt preluate de Gheorghe Postolache, care, recent, publică o
lucrare monografică, unde prezintă un conspect al florei rezervaţiei constituit din 660 specii, ce
aparţin la 328 genuri şi 92 familii, inclusiv 31 specii de plante rare, luând în consideraţie numai
suprafaţa reală a rezervaţiei, fără zona de protecţie [Postolache, 2017].
Menţionăm, cu toate că au fost realizate 3 inventarieri a florei vasculare din Rezervaţia
ştiinţifică ”Pădurea Domnească”, nimeni nu a efectuat cartarea speciilor, cel puţin a celor rare,
multe din speciile rare indicate nu sunt documentate cu herbar, fapt ce pune la îndolă prezenţa lor
aici. Cercetările noastre au avut drept scop studiul populaţional şi evaluarea stării actuale a speciilor
rare din rezervaţie.
MATERIAL ȘI METODE

Materialele prezentate în această lucrare sunt obţinute ca rezultat a noilor investigaţii
floristice efectuate în vara anului 2018 în rezervaţie şi a analizei colecţiilor de Herbar din ţară.
Cercetările floristice în teren au fost efectuate prin metoda de itinerar, cuprizând diverse tipuri de
vegetaţie. Plantele colectate au fost determinate în corespundere cu metoda clasică comparativmorfologică, iar exsicatele sunt prezentate în Herbarul Grădinii Botanice Naţionale (I) „Al.
Ciubotaru” din Chişinău (CHIS). Lista speciilor este prezentată conform monografiei (Pînzaru &
Sîrbu, 2016) şi noului sistem de clasificare a plantelor APG – III, 2009.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

În perioada de vegetaţie a anului 2018 au fost întreprinse 2 expediţii în Rezervaţia ştiinţifică
„Pădurea Domnească”, având scop cercetarea speciilor de plante rare, conform temei instituţionale
a Laboratorului Flora spontană şi Herbar (aa. 2015-2018) din cadrul Grădinii Botanice Naţionale (I)
„Al. Ciubotaru”. Ca rezultat al cercetărilor floristice de teren efectuate a fost colectat un vast
material factologic privind flora rezervaţiei, inclusiv speciile rare. Astfel, prezenţa în rezervaţie a
speciilor Viola palustris L., Angelica palustris (Besser) Hoffm., Equisetum pratense Ehr.,
Equisetum sylvaticum L. [Postolache, 2017] ne pare incertă, aceste specii nu sunt documentate cu
herbar nici pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova. În urma noilor cercetări floristice,
efectuate de noi în rezervaţie, speciile date de plante rămân a fi neconfirmate. Totodată au fost
depistate peste 40 specii de plante nesemnalate pentru flora rezervaţiei, dintre ele trei specii foarte
rare Achillea distans Waldst.& Kit., Melampyrum bihariense A.Kern. şi Viola catenata Pennell.
Analizând conspectul floristic al rezervaţiei [Postolache, 2017], constatăm, de fapt, că flora acestei
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arii protejate conţine 34 specii de plante rare, din ele 16 specii fiind prezente în Cartea Roşie a R.
Moldova, ed. 3, 2015. Cu regret, foarte puţine din ele au fost regăsite în teren, însă aceste cercetări
vor avea continuitate
În lucrarea de faţă sunt prezentate în ordine alfabetică 42 specii de plante noi pentru flora
rezervaţiei; sunt confirmate şi documentate prin material herborizat 7 specii citate în literatură
[Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002]), dar lipsesc în monografia Rezervaţia ”Pădurea
Domnească” [Postolache, 2017]. Cercetările noastre nu au cuprins terenurile din zona de protecţie.
Specii noi pentru flora rezervaţiei:
1. Achillea distans Waldst. & Kit. (Asteraceae)
Foarte rar, vegetează la marginea pădurii, pe malul râului Prut în preajma comunei Cuhneşti,
raionul Glodeni, 23.VI.2018, leg. V. Cantemir, P. Pînzaru (CHIS).
2. Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) A.Terracc. [= Euxolus crispus Lesp. & Thévenau]
(Amaranthaceae).
Sporadic se întâlneşte în lunca de lângă trupul de pădure „Domneasca”, în apropiere de satul
Moara Domnească, comuna Viişoara, raionul Glodeni. 26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V.
Cantemir (CHIS)
Notă. În Republica Moldova este cunoscută numai din centrul ţării [Ioniţa, Negru, 2016]
3. Anemone sylvestris L. (Ranunculaceae).
Un grup de plante vegetează pe o pantă abruptă în trupul de pădure „Vasileuţi”,
27.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
4. Astragalus asper Jacq. (Fabaceae).
Sporadic, vegetează prin luminişuri în trupul de pădure„Tomeşti”, din preajma comunei
Cuhneşti, raionul Glodeni, 23.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile”, Monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare” (Cobani) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
5. Bidens frondosus L. (Asteraceae).
Vegetează în grupuri mici pe malul r. Prut, în trupul de pădure „Tomeşti”, 26.VII.2018, leg.
P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
6. Bupleurum affine Sadl. (Apiaceae)
Câteva exemplare au fost înregistrate în apropiere de cantonul nr. 1, trupul de pădure
„Vasileuţi” din preajma comunei Cobani, raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V.
Cantemir (CHIS).
7. Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst. [Lithospermum purpureocaeruleum L.,
Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub] (Boraginaceae)
Vegetează pe o pantă abruptă cu tufărişuri de lângă cantonul nr. 1, trupul de pădure
„Vasileuţi” din preajma comunei Cobani, raionul Glodeni.
8. Camelina microcarpa Andrz. ex DC. (Brassicaceae).
Rar, creşte în luminişuri de pădure, trupul de pădure „Vasileuţi”, 27.VII.2018, leg. P.
Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Citată pentru Monumentul naturii geologic și paleontologic „Stânca Mare” (Cobani)
[Tofan-Burac et Chifu, 2002].
9. Carlina biebersteinii Hornem. (Asteraceae).
Rar vegetează în luminişuri, trupul de pădure „Tomeşti”, 23.VI.2018, 26.VII.2018, leg. P.
Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
10. Carthamus lanatus L. (Asteraceae).
Creşte sporadic prin pajişti, în apropiere de trupul de pădure „Domneasca”, satul Moara
Domnească, comuna Viişoara, raionul Glodeni.
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile”, Monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare” (Cobani) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
11. Cephalaria uralensis (Murr.) Roem. et Schult. (Caprifoliaceae).
Prin liziere, trupurile de pădure „Vasileuţi”, „Domneasca”.
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12. Chenopodiastrum murale (L.) S.F.Fuentes, Uotila & Borsch [= Chenopodium murale L].
(Amaranthaceae).
Creşte în grupuri mici pe marginea stufărişurilor, lângă trupul de pădure „Domneasca”,
26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
13. Cuscuta campestris Yuncker (Convolvulaceae).
Creşte în grupuri, prin luminişuri, în trupul de pădure „Balatina”, 25.VII.2018, leg. P.
Pînzaru, V. Cantemir (CHIS)
14. Cytisus austriacus L. (Fabaceae)
Creşte pe colinele ierboase în apropiere de cantonul nr. 1, trupul de pădure „Vasileuţi”, din
preajma comunei Cobani şi lângă stariţa „Potcoava”, trupul de pădure „Balatina”, din
preajma comunei Balatina, raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir
(CHIS).
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile” [Tofan-Burac et Chifu, 2002].
15. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Poaceae).
Se întâlneşte rar prin pajişti, lângă trupul de pădure „Vasileuţi” din preajma comunei
Cubani, raionul Glodeni.
16. Eleocharis uniglumis (Link) Schultes (Cyperaceae).
Vegetează în grupuri pe marginea stufărişurilor, lângă trupul de pădure „Domneasca”, leg.
P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
17. Equisetum ramosissimum Desf. [Hypochaete ramosissima (Desf.) Boern.] (Equisetaceae).
Un grup de plante este înregistrat pe malul râului Prut, pe sol nisipos, la marginea trupului
de pădure „Balatina”, lângă satul Bisericani, comuna Cuhneşti, raionul Glodeni,
25.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
18. Eragrostis minor Host. (Poaceae).
Prin pajişti, lângă trupul de pădure „Vasileuţi”, 27.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir
[CHIS]
19. Galatella linosyris (L.) Rchb. f. [= Crinitaria linosyris (L.) Less., Aster linosyris (L.)
Bernh.] (Asteraceae).
Prin luminişuri, trupul de pădure „Tomeşti”, 24.VI.2028, leg. V. Cantemir, P. Pînzaru
(CHIS
20. Glaucium corniculatum (L.) J.Rudolph var. tricolor (Bernh. ex Besser) Ledeb.
(Papaveraceae)
Vegetează în grupuri mici în apropiere de cantonul nr. 1, trupul de pădure „Vasileuţi” din
preajma comunei Cobani, raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
21. Glyceria notata Chavall. [= Glyceria picta (Fr.) Fr.] (Poaceae)
Vegetează în grupuri mici, în albia stariţei Potcoava, trupul de pădure „Balatina”,
23.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir [CHIS].
22. Gypsophila muralis L. [= Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.] (Caryophyllaceae)
Sporadic vegetează în pajiştea halofilă de lângă comuna Cuhneşti, raionul Glodeni, 24.VI.
2018, leg. leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
23. Gypsophila paniculata L. (Caryophyllaceae)
Rar, colină ierboasă în apropiere de stariţa „Potcoava”, trupul de pădure „Balatina”, lângă
comuna Balatina, raionul Glodeni, 23. VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
24. Marrubium vulgare L. (Lamiaceae).
Sporadic, creşte în lunca de lângă satul Moara Domnească, comuna Viişoara, raionul
Glodeni, 26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
25. Myosurus minimus L. (Ranunculaceae).
Vegetează în grupuri mici, în pajiştea halofilă de lângă comuna Cuhneşti, raionul Glodeni,
24.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
26. Oxybasis glauca (L.) S.F.Fuentes, Uotila & Borsch [= Chenopodium glaucum L]
(Amaranthaceae).
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Sporadic, prin pajişti de luncă, lângă satul Moara Domnească, comuna Viişoara, raionul
Glodeni, 26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS)
27. Plantago urvillei Opiz (Plantaginaceae)
Creşte în grupuri, pe malul stariţei „Potcoava”, trupul de pădure „Balatina”, pe soluri
nisipoase, umede, 23.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir [CHIS].
28. Polycnemum majus A.Br. (Amaranthaceae).
Sporadic, vegetează prin pajişti de luncă, lângă trupul de pădure „Domneasca”, 26.VII.2018,
leg. P. Pînzaru, V. Cantemir [CHIS].
29. Portulaca oleracea L. (Portulacaceae).
Pe terenuri bătătorite, păşuni halofile, lângă trupurile de pădure „Vasileuţi”, „Domneasca”.
30. Potamogeton nodosus Poir. (Potamogetonaceae).
Formează pâlcuri abundente în albia râului Prut, în apropiere de comuna Cuhneşti, raionul
Glodeni, 24.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
31. Prunella grandiflora (L.) Shcholl. var. grandiflora (Lamiaceae).
Creşte în grupuri mici, pe drumuri de pădure, în trupul de pădure „Domneasca”,
26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
32. Ranunculus circinatus Sibth. [= Batrachium circinatum (Sibth.) Spach] (Ranunculaceae).
Vegetează în grupuri mici, în albia stariţei „Potcoava”, trupul de pădure „Balatina”, din
apropierea comunei Balatina, raionul Glodeni, 23.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir
(CHIS).
33. Seseli annuum L. (Apiaceae).
Vegetează rar, prin luminişuri uscate, trupul de pădure „Vasileuţi”, 26.VII.2018, leg. P.
Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile”, Monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare” (Cobani) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
34. Seseli tortuosum L. (Apiaceae).
Se întâlneşte rar, prin luminişuri uscate, trupul de pădure „Vasileuţi”.
35. Solidago canadensis L. (Asteraceae).
Rar, se întâlneşte prin luminişuri, trupul de pădure „Tomeşti”, lângă satul Tomeştii Noi,
comuna Balatina, raionul Glodeni, 26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
36. Stipa capillata L. (Poaceae).
Vegetează sporadic pe colina ierboasă din apropierea cantonului nr. 1, trupul de pădure
„Vasileuţi”, comuna Cobani, raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir
(CHIS).
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile”, Monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare” (Cobani) ) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
37. Trifolium campestre Schreb. (Fabaceae).
Vegetează în grupuri, prin luminişuri, trupurile de pădure „Vasileuţi”, „Balatina” şi
„Tomeşti”, 22.VI.2018, 23.VI. 2018, 24.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
38. Veronica catenata Pennell (Plantaginaceae).
Sporadic pe marginea stufărişurilor, lângă trupul de pădure „Domneasca”, de lângă satul
Moara Domnească, comuna Viişoara, raionul Glodeni, 26.VII.2018, leg. P. Pînzaru, V.
Cantemir (CHIS).
Notă. Această specie a fost indicată pentru flora Republicii Moldova [Gheideman, 1986],
fără a fi documentată cu herbar.
39. Veronica incana L. (Plantaginaceae)
Câteva exemplare sunt înregistrate pe colina ierboasă de lângă cantonul nr.1, la marginea
trupului de pădure „Vasileuţi”, comuna Cobani, raionul Glodeni, 27.VII.2018, leg. P.
Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Citată pentru Rezervația peisajeră „Suta de Movile”, monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare” (Cobani) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
40. Veronica prostrata L. (Plantaginaceae.)

389

Vegetează sporadic pe colina ierboasă din apropierea cantonului nr. 1, trupul de pădure
„Vasileuţi”, comuna Cobani, raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir
(CHIS).
41. Vinca herbacea Waldst. et Kit. (Apocynaceae).
Creşte în grup, pe pantă abruptă cu tufărişuri, trupul de pădure „Vasileuţi”, comuna Cobani,
raionul Glodeni.
Notă. Citată pentru Monumentul naturii geologic şi paleontologic „Stânca Mare” (Cobani)
[Tofan-Burac et Chifu, 2002].
42. Viola arvensis Murray (Violaceae).
Rar prin liziere, trupul de pădure „Vasileuţi”, comuna Cobani, raionul Glodeni.
Specii confirmate pentru flora rezervaţiei:
1. Aethusa cynapium L. (Apiaceae).
Sporadic sau în grupuri mici, se întâlneşte în trupul de pădure „Balatina”, 25.VII.2018, leg.
P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Lipseşte în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), este citată pentru comuna
Moara Domnească [Tofan-Burac et Chifu, 2002]
2. Dianthus membranaceus Borbás (Caryophyllaceae)
Rar, vegetează prin luminişuri de pădure, pe substraturi mai uscate, în apropiere de cantonul
nr. 1, trupul de pădure „Vasileuţi” din preajma comunei Cubani, raionul Glodeni,
22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Lipseşte în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), Citată pentru pădurea
„Domneasca”, Rezervația peisajeră „Suta de Movile” și Monumentul naturii geologic și
paleontologic „Stânca Mare”(Cobani) [Burac, 1996; Tofan-Burac et Chifu, 2002].
3. Lactuca saligna L. (Asteraceae).
Sporadic prin liziere, pajişti, lângă trupurule de pădure „Vasileuţi”, „Domneasca”,
„Cuhneşti”.
Notă. Lipseşte în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), este indicată pentru comuna
Balatina (Tofan-Burac et Chifu, 2002).
4. Melampyrum bihariense A.Kern. (Orobanchaceae).
Un pâlc de plante este observat la marginea trupului de pădure „Domneasca”, lângă satul
Moara Domnească, comuna Viişoara, raionul Glodeni, 26.VII.2018, leg. V. Cantemir P.
Pînzaru (CHIS).
Notă. Această specie a fost indicată pentru satul Moara Domnească [Tofan-Burac et Chifu,
2002], dar nu era documentată cu herbar, lipseşte în conspectul floristic publicat de Gh.
Postolache (2017).
5. Viola elatior Fr. (Violaceae).
Sporadic, vegetează prin pajişti palustre din trupurile de pădure „Vasileuţi”, comuna Cobani
şi „Balatina”, comuna Balatina, raionul Glodeni, 22-23.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V.
Cantemir (CHIS).
Notă. Absentă în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), este indicată pentru satul
Moara Domnească [Tofan-Burac et Chifu, 2002].
6. Viola mirabilis L. (Violaceae).
Rar vegetează sub coronamentul arborilor în trupul de pădure „Vasileuţi”, comuna Cobani,
raionul Glodeni, 22.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir (CHIS).
Notă. Absentă în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), este citată pentru pădurea
„Domnească” [Tofan-Burac et Chifu, 2002].
7. Viola suavis M.Bieb. (Violaceae).
Frecvent se întâlneşte sub coronamentul arborilor din trupurile de pădure „Balatina”,
comuna Balatina şi „Domneasca” de lângă satul Moara Domnească, comuna Viişoara,
raionul Glodeni, 24.VI.2018, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir. (CHIS).
Notă. Lipseşte în conspectul publicat de Gh. Postolache (2017), este indicată pentru Moara
Domnească [Tofan-Burac et Chifu, 2002].
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CONCLUZII, RECOMANDĂRI

Evidenţierea a unui număr mare de specii de plante noi şi rare pentru rezervaţia în
cauză, şi, chiar pentru flora republicii, ne vorbeşte despre necesitatea continuării cercetărilor
floristice şi a cartării speciilor pe întreaga suprafaţă.
Se propune de inclus în Lista speciilor rare din flora Republicii Moldova: Achillea
distans Waldst. & Kit. – fiind al doilea loc de creştere în flora republicii, Melampyrum
bihariense A.Kern. şi Veronica catenata Pennell – pentru prima dată confirmate şi
documentate cu material herborizat.
Se propune de organizat un Herbar în cadrul rezervaţiei, unde să fie colectate plante
a tuturor speciilor prezente pe teritoriul ei, iar în trupul de pădure „Vasileuţi” de organizat
un traseu floristic şi de plantat toate speciile de plante rare din rezervaţie pentru a fi
accesibile vizitatorilor.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. An update of the angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of
flovering plants: APG III. – Bot. J. Linn. Soc., 2009, 161: 105-121.
2. BRAUN-BLANQUET, J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3.
Wien:.Springer Verlag, 1964, 865 pp.
3. BURAC, TATIANA. Flora rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească. Naturalia, Studii şi
Cercetări, Piteşti, 1996, 2-3, p. 263-269.
4. Cartea Roşie a Republicii Moldova. = The Red Book of the Republic of Moldova / Min.
Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică, Plante; Comisia Naţ.:
Valeriu Munteanu [et al.]; col. de red.: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.] – Ed. a 3-a. – Ch.: Î.E.P.
Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligr.), p. 12-193.
5. IONIŢA, OLGA, NEGRU, A. Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) N.Terracc. // Flora
Basarabiei : (plantele superioare spontane) : [în 6 vol.] / sub red.: Andrei Negru; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Min. Mediului [et al.]. – Chişinău : Universul, 2016, p.357.
6. PÎNZARU, P., SÎRBU, T. Flora vasculară din Republica Moldova. (Lista speciilor și
ecologia). Chișinău: Tipografia UST, 261 pp.
7. POSTOLACHE, GH. Rezervaţia „Pădurea Domnească”. Chişinău: Combinatul Poligrafic,
2017, 256 p.
8. TOFAN-BURAC, TATIANA, CHIFU, T. Flora şi vegetaţia din valea Prutului. Iaşi:
Editura CORSON, 2002, 437 p.
9. ГЕЙДЕМАН, Т. С. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинев:
Штиинца, 1986, 637 с.
10.
ШАБАНОВА, Г., МЫРЗА, М., МЫРЗА, К. К характеристике
флористического состава заповедного участка «Пэдуря Домняскэ». // Rezumatele lucrărilor
Simpozionului jubiliar Rezervaţia naturală „Codrii” – la 25 de ani. Realizări, probleme, perspective.
Lozova, 1996, p. 158-160.

CZU 630*17:582.475.4:581.4
STRATEGII DE CREȘTERE ALE PINULUI SILVESTRU (PINUS SYLVESTRIS L.)
СUANTIFICATE PRIN TEHNICI DE ANATOMIA LEMNULUI
Marian-Ionuț ȘTIRBU, Cătălin-Constantin ROIBU, Andrei MURSA și Mihai-Gabriel COTOS
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceva

Abstract. Această lucrare pornește de la premiza că structura anatomică a xilemului este

factorul determinant al capacităților hidraulice și mecanice ale arborilor. Așadar, scopul principal al
acestei lucrări este de a cuantifica strategiile de creștere la nivel anatomic ale pinului silvestru din
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zona Pietrele muierii, Marginea, Jud. Suceava. Pentru a înțelege impactul condițiilor de climă
asupra structurii de xilem, am analizat structura anatomică a traheidelor din inelele anuale ale
Pinului silvestru, aceasta presupunând realizarea unor microsecțiuni din carote de pin prelevate cu
burghiul Presler. Astfel s-a creat o analiză detaliată a proceselor de creștere (auxologice) prin
tehnici de anatomia lemnului.
S-a realizat seria dendrocronologică pentru pin și s-au calculat indicii de reziliență
(rezistența, recuperarea, reziliența), fiind identificați ani cu puternică influență climatică, care au
modificat strategiile de creștere ale Pinului silvestru. S-au realizat analize anatomice la nivel de inel
anual, pentru perioada de ani 1993-1999 precum și pentru perioada 1970-2017 pentru cuantificarea
modificarilor survenite în structura de xilem în timpul anilor eveniment, precum și într-o perioadă
mai îndelungată. S-a identificat legătura de dependență dintre indicii de creștere și principalii
parametri meteorologici.
Rezultatele obținute arată că arborii din specia Pinus sylvestris din zona Pietrele muierii
prezintă o dependență destul de mare între procesele de bioacumulare ale arborilor și factorii
climatici (temperatura și precipitații). S-a mai constatat că în anii caracteristici negativi, arborii
produc mai puține celule în inelele anuale, dar cu un diametru al lumenului mai mare pentru a se
crea o structura de xilem cu o capacitate hidraulică mai bună. De asemenea, rezultatele indică faptul
că valoarea diametrului mediu hidraulic este mai dependentă de dimensiunile lumenului pe direcție
radială decât pe direcție tangențială (unde acestea sunt mai constante chiar și în anii eveniment).
Cuvinte cheie: Pinus sylvestris, condiții climatice, structura anatomică de xilem, indicii rezilienței.
INTRODUCERE

Este cunoscut faptul că inelele anuale ale arborilor sunt, în prezent, cea mai bună sursă de
informații despre mediu din trecut (von Arx & Carrer, 2014) deoarece prin datarea inelelor anuale
ale arborilor se permite obținerea de date proxy despre factorii de mediu care au avut, în trecut, un
impact asupra dezvoltării arborilor (Fonti et al., 2010; Olano et al., 2012; Fonti & Babushkina,
2015)
Răspunsul arborilor la factorii de mediu reprezintă defapt o strategie a arborelui de a-și crea
o structură de xilem care să asigure creșterea arborelui, o bună circulație a apei, rezistență mecanică
și protecție cu un consum cât mai mic de resurse (von Arx et al., 2012; Fonti & Babushkina, 2015),
iar având în vedere că această structură, odată creată, rămâne neschimbată în interiorul arborelui, ea
devine sursa principală de date proxy în anatomia cantitativă a lemnului (Eilmann et al., 2010; Fonti
et al., 2010; Fonti & Jansen, 2012).
Anatomia cantitativă a lemnului reușește să redea din inelele anuale ale arborilor mult mai
multe informații despre mediu decât dendrocronologia datorită rezoluției spațiale mult mai mari pe
care aceasta o ia în considerare (Ziaco et al., 2014) prin care se obțin, pe lângă lățimea inelului
anual, lemnului timpuriu și a lemnului târziu, elemente ca: numărul de celule din inel, dimensiunea
lor totală, dimensiunea lumenului celular sau grosimea pereților celulari și multe altele (Fonti et al.,
2010). Analizând aceste elemente anatomice din inelele anuale se face posibilă și determinarea
variațiilor intra-anuale ale climatului, lucru greu de realizat doar prin analiza macroscopică a
inelelor anuale (Fonti & Babushkina, 2015).
MATERIAL ŞI METODĂ

Locația în care se află arboretul de pin silvestru din care au fost prelevate carotele folosite la
realizarea prezentei lucrări este reprezentată de vârful ”Pietrele Muierii” (47º42ʹ42.31ʺ N,
25º45ʹ38.70ʺ E). Zona face parte din Munții Obcina Mare și prezintă o altitudine maximă de circa
900 m. Această locație a fost aleasă datorită condițiilor de mediu nefavorabile create de stâncăriile
pe care vegetează arborii, acest lucru limitând accesul la resurse, lipsei intervențiilor silviculturale
în cadrul arboretului și a faptului că arboretul din această zonă este un pinet natural.

392

Materialul folosit pentru realizarea obiectivelor prezente în această lucrare a constat dintr-un
număr de 44 carote prelevate cu burghiul Presler de la înălțimea pieptului din arbori izolați, cu o
vârstă înaintată, fără semne caracteristice care să denote faptul că aceștia au fost vătămați in trecut
(Gärtner et al., 2015b). Prima etapă din prelucrarea probelor a constat în crearea microsecțiunilor
după metodele autorilor (Gärtner et al., 2015b), (Gärtner et al., 2015a) și (von Arx et al., 2016),
microsecțiuni care au fost analizate ulterior din punct de vedere anatomic. Astfel au fost create
microsecțiuni cu grosime de aproximativ 10-11 microni cu ajutorul microtomului cu șină (Gärtner
& Nievergelt, 2010), apoi acestea au fost colorate cu Safranină și Astrablue (Gärtner &
Schweingruber, 2013), spălate și deshidratate în băi succesive de apă distilată apoi de alcool de
concentrații crescătoare (Gärtner & Schweingruber, 2013), apoi au fost create preparate permanente
folosind balsam de Canada și lame de sticlă speciale , de 40 cm lungime datorită lungimii mari a
microsecțiunilor (Gärtner & Schweingruber, 2013). Pentru fiecare microsecțiune care a fost supusă
analizei anatomice au fost preluate imagini digitale cu o suprapunere de 50-60% care au fost
compuse ulterior într-o singură imagine panoramică care a fost analizată în programul ROXAS (von
Arx & Carrer, 2014).
Realizarea seriilor de referință, calcularea anilor caracteristici, a componentelor de reziliență
a arborilor (Lloret et al., 2011) și a traheidogramelor s-au realizat cu ajutorul pachetelor PointRes si
RAPTOR (Peters et al., 2018), extensii ale softwarelui R. Pentru stabilirea relației climat-arbore s-a
stabilit coeficienții de corelație între indicii de creștere și variabilele climatice (precipitații), iar
densitatea a fost măsurată prin doua metode, cu raze X, utilizând multiscannerul cu raze X Itrax și
densitatea anatomică obținută pe baza indicelui lui Mork. Pentru partea de dendroclimatologie,
seriile de creștere au fost standardizate pentru eliminarea efectului indus de vârstă și factorii
perturbatori endo și exogeni. Standardizarea s-a realizat prin aplicarea unei funcții spline cu o
lungime de 67% din lungimea seriilor individuale. Indicii de creștere astfel obținuți au fost utilizați
pentru cunatificarea relației climat-arbore. Relația climat-arbore a presupus stabilirea coeficienților
de corelație între indicii de creștere și variabilele climatice (precipitații).
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Atât în cazul seriei medii în raport cu creșterea în suprafața de bază (fig. 1 A), cât și la cea în
raport cu creșterea în suprafața de bază (fig. 1 B) sunt surprinși ani sau perioade de ani în care s-au
înregistrat scăderi bruște ale proceselor de bioacumulare, cum ar fi în jurul anului 1940, 1967 sau
1996 .
De asemenea există o tendință de accentuare a scăderii creșterilor în ultimii aproximativ 20
ani, fapt ce se suprapune foarte bine peste o tendință de intensificare a creșterii a temperaturilor
medii anuale , precum și o scădere a cantității de precipitații medii anuale.
A

B

Figura 1. A. Seria medie în raport cu creșterea radială . B. Creșterea medie în raport cu suprafața
de bază
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Seria dendrocronologică (fig. 2. A) redă o variabilitate redusă a creșterilor ceea ce indică o
dependență între procesele de bioacumulare ale arborilor și factorii climatici. Aceasta surprinde de
asemenea o scădere accentuată a creșterilor în ultima perioadă de ani, iar valorile indicelui NET
(fig. 2. B) confirmă această variabilitate redusă a proceselor de creștere. Aceste rezultate sunt
întărite de descrierea zonei in care vegetează pinul silvestru (zonă cu arbori izolați pe stâncării).

Figura 2. A. Seria dendrocronologică pentru pin. B. Valorile indicelui NET.
Relația climat arbore (fig. 3) indică o legătură de dependență destul de ridicată între
creșterile pinului și precipitațiile medii lunare multianuale.
Precipitațiile din august anul precedent arată caracterul mai arid al zonei (ariditate indusa de
prezența stâncăriilor – arborii folosind precipitațiile din anul anterior formării inelului anual pentru
crearea de rezerve care vor fi utilizate pentru activarea creșterilor în anul următor).
Lunile aprilie și mai joacă un rol foarte important în procesele de bioacumulare, cantitatea
de precipitații căzută în această perioadă fiind un predictor al creșterilor. În funcție de cantitatea de
precipitații din aceste luni de primăvară arborele își va elabora strategiile de creștere.

Figura 3. Relația climat-arbore. A-Exemplu de inel considerat normal. B- Exemplu de variație de
densitate intra-anuală (IADF) prezentă într-un inel anual (anul 1911)
Anii caracteristici (fig. 4) pozitivi surprinși sunt 1927, 1971, 1972 si 2007, iar cei negativi
sunt 1996 si 2012. Se observă de asemenea că cei negativi sunt concentrați în ultima perioadă, ceea
ce întărește afirmația că arborii au o legătură de dependență ridicată cu factorii climatici. Individual,
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pe arbori, cei mai resimțiți ani caracteristic negativi în procesele de creștere sunt 1940 și 1996, an
care a fost surprins de aproape toți arborii studiați.

Figura 4. A. Ani caracteristici pozitivi și negativ. B. Ani caracteristici reprezentați individual pe
arbori.
Per ansamblu indicii de reziliență (fig. 5) (rezistența, recuperarea, reziliența si reziliența
relativă) se află într-o tendință de scădere și din nou, iese în evidență anul 1996, în care indicele de
rezistență este cel mai scăzut, celelalte componente ale rezilienței fiind mai mari deoarece ulterior
anului 1996 a urmat o perioadă mai propice creșterii și dezvoltării arborilor.

Figura 5. Componentele rezilienței
Datorită faptului că în anul 1996 a fost surprinsă o scădere bruscă a proceselor de
bioacumulare, precum și cel mai scăzut indice de reziliență, acesta a fost ales pentru analiza
anatomică, împreună cu 3 ani precedenți si 3 ulteriori acestuia pentru a se realiza o comparabilitate
între date.
Astfel este surprinsă o diminuare drastică în suprafața inelelor și a numărului de celule în
1996, densitatea celulelor /mm2 neavând o așa mare fluctuație, datorită faptului că numărul de
celule a scăzut odată cu suprafața inelelor, excepție făcând proba PMPS 12 care prezintă o ușoară
creștere a numărului de celule pe mm2. De asemenea și peretele celular a prezentat o mică scădere
în grosime, crescând din nou în grosime, ulterior anului 1996 datorită condițiilor climatice mai
favorabile proceselor de acumulare a biomasei, acest lucru fiind corespondent indicilor de
reziliență.
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Se mai observă că probele 11 și 12 (cele situate cel mai sus pe stânci) prezintă valori mai
reduse ale suprafeței inelelor, numărului de celule si ale grosimii peretelui celular.

Figura 6. Strategii de creștere a Pinului Sylvestru la nivel anatomic
A fost realizată și o analiză a structurii anatomice din 1970 până în 2016 (fig. 7) pentru a se
putea vedea și pe termen mai lung ce strategie prezintă pinul in legătură cu schimbările climatice.
Astfel s-a descoperit că în concordanță cu creșterea temperaturilor medii anuale și scăderea
cantității de precipitații, numărul de celule din inele anuale scade, în schimb lumenul celor create va
fi mult mai mare, astfel creându-se o capacitate hidraulică net superioară.
A

B

Figure 7. Reprezentare grafică a numărului de celule și a diametrului hidraulic din inelele anuale
în legătură cu: A. temperatura. B. precipitațiile
Traheidogramele oferă informații legate de strategiile arborilor referitoare la numărul de
rânduri de celule, aria lumenului si grosimea peretelui celular într-un an eveniment comparative cu
anul precedent si ulterior acestuia. Arborii care vegetează pe stânci prezintă cele mai puține rânduri
de celule, dar dimensiunile lumenului și grosimea peretelui celular sunt păstrate la valori apropiate.
În cazul probei 14 (cel mai de jos ) sunt create cele mai multe rânduri de celule, deci un număr mare
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de celule, dar cu dimensiuni mici, ceea ce indică o diviziune intensă a celulelor datorată condițiilor
prielnice de vegetație, neurmată de o creștere mare a dimensiunilor acestor celule.

Figura 8. Comparație între traheidogramele celor 4 probe analizate
Valorile obținute pe cale anatomica sunt comparabile cu cele obținute cu raze x, urmând
aceleași tendințe, diferențele fiind date în general de faptul că densitatea anatomică a fost redată
doar pe un anumit traseu din lățimea microsecțiunii.
CONCLUZII

S-a demonstrat că pinul silvestru din zona Pietrele Muierii este sensibil la factorii climatici,
în special la precipitațiile din lunile de primăvară.
A fost identificată o serie de ani caracteristici pozitivi (1927, 1971, 1972 și 2007) și negativi
(1964, 1996 și 2012) cu ample determinări climatice.
Indicii de reziliență au scos în lumină ani cu indici scăzuți (1920, 1940, 1964, 1968, 1996,
2002, 2003, 2011, 2012), iar tendința generală este de scădere a rezistenței arborilor la factori
climatici extremi.
A fost realizată prima cercetare pentru pinul silvestru din zona Pietrele Muierii referitoare la
strategiile de creștere ale arborilor din punct de vedere al anatomiei cantitative a lemnului
Tendința arborilor în timpul secetelor cu temperaturi ridicate este de a-și reduce numărul de
celule, dar de a le mări lumenul pentru a spori capacitatea hidraulică necesară absorbției și
conducerii de apă.
Mărimea diametrului hidraulic depinde în mai mare măsură de diametrul pe direcție radială
a lumenului decât pe direcție tangențială.
A fost cuantificată densitatea lemnului prin tehnici de anatomia lemnului, valorile rezultate
având comparabilitate cu valorile măsurate prin intermediul multiscannerului cu raze X ITRAX.
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ASPECTE PRIVIND CONSERVAREA IN SITU A RESURSELOR GENETICE VEGETALE
PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Gabriela ROMANCIUC
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Abstract: Despite the massive efforts that have been made to conserve plant diversity across
the world, it is becoming increasingly evident that the current strategies are not sufficiently
effective to prevent the continuing decline in biodiversity. In situ conservation of plant genetic
resources for food and agriculture (PGRFA) plays one of the central roles in this context. In the
Republic of Moldova, the activities on in situ surveys/inventories of PGRFA are been carried out in
three main scientific research institutions: the Botanical Garden (Institute), the Institute of Genetics,
Plant Physiology and Plant Protection and the Practical Scientific Institute of Horticulture and Food
Technology. It is obviously that is necessary to establish urgent and concrete actions to stop the loss
of biodiversity and degradation through the sustainable use of biological resources, the reduction of
human impacts on natural ecosystems and biodiversity components, the maintaining of natural
habitats and the protection of rare and endangered species, at the national level and as well as
international .
Keywords: biodiversity, in situ conservation, protected area, plant genetic resources, crop wild
relatives
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INTRODUCERE

În ciuda investiţiilor masive şi a eforturilor depuse în scopul conservării biodiversităţii în
întreaga lume, în ultimele decenii, devine din ce în ce mai evident faptul că actualele strategii şi
acţiuni întreprinse în acest scop nu sunt suficient de eficiente pentru a preveni declinul continuu al
acestea. Acest fapt este clar indicat în evaluările recente efectuate în cadrul Convenţiei privind
Diversitatea Biologică (CBD, 2016). Habitatele sunt în continuă pierdere sau degradare, iar lista
speciilor amenințate de dispariţie continuă să crească, în timp ce guvernele lumii nu reușesc să-şi
îndeplinească angajamentul de a atinge obiective de conservare a biodiversităţii, cum ar fi
obiectivele Aichi şi cele ale Strategiei globale pentru conservarea plantelor [2].
Stoparea pierderii biodiversității la nivel global, regional şi naţional este o problemă care
este tratată din diverse dimensiuni ca cele tehnice, ştiinţifice, sociale, economice, organizaţionale,
politice şi de comunicare. Abordarea urgentă şi la mod serios a acestei probleme este obligatorie
pentru toate statele lumii. În cazul în care nu pot fi identificate cauzele principale ale incapacității
noastre de a lua măsurile necesare, biodiversitatea va continua să dispară sau să degradeze [3].
În acest context, este important de a pune în valoare strategia de conservare in situ a
resurselor genetice vegetale. Conservarea in situ se identifică în buna parte cu protecţia suprafeţelor
din rezervaţiile naturale valoroase prin ampla variabilitate pe care o deţin, potenţialului lor în specii
sălbatice, sau a unor ecosisteme valoroase din punct de vedere socio-economic.
Eficienţa şi utilitatea activităţilor de conservare in situ depind de anumite momente ce ţin în
special de asigurarea unui management adecvat a ariilor natural protejate, precum şi a unor măsuri
specifice de conservare a speciile sălbatice înrudite cu cele de cultură, sau pentru plantele sălbatice
care se pot utiliza în scopuri alimentare sau medicinale.
Speciile aflate în pericol de dispariţie sunt înscrise în "Cartea roşie", recunoscută şi
elaborată de toate ţările, iar apoi luate urgent măsurile de protecţie necesare, atât pentru speciile
respective, cât şi pentru habitatele acestora [4]. Inventarierea diversităţii existente în ariile protejate
şi în colecţii necesită o evaluare completă, exhaustivă. Asemenea activităţi sunt efectuate de
anumite instituţii cu competenţe în acest domeniu, pentru a stabili cu precizie diversitatea biologică
existentă la nivelul unei zone, ţări sau continent. În funcţie de datele şi informaţiile obţinute, se
stabilesc priorităţile de conservare la nivelul fiecărei ţări. Pe baza inventarierii se poate asigura o
diseminare eficientă a informaţiilor privind starea actuală a resurselor genetice vegetale.
Identificarea situaţiei privind starea resurselor genetice, precum şi inventarierea, evaluarea
şi apoi conservarea lor este datoria fiecărei ţări luată aparte, activităţi regăsite în cadrul strategiilor
şi programelor naţionale. În Republica Moldova, în acest scop a fost elaborată Strategia naţională şi
Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice, aprobate prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 112-XV din 27 aprilie 2001, actualmente sunt efectuate activităţi trasate în
Strategia privind diversitatea biologică a RM pentru anii 2015-2020; Strategia dezvoltării durabile a
sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 350-XV din
12 iunie 2001; Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea
acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014 etc [1]. În anul 2017, cu
suportul FAO a fost elaborate Programul Naţional privind Resursele genetice vegetale pentru
Alimentaţie şi Agricultură, care pînă în present, nu a fost aprobat de Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului.
MATERIAL ŞI METODĂ

În articolul dat sunt prezentate rezultatele studiului efectuat în cadrul proiectului
internaţional ce ţine de elaborarea Mecanismului Naţional de Distribuire a Informaţiei (NISM)
privind punerea în aplicare a principiilor Planului Global de Acţiune, cu suportul FAO. Acest studiu
include datele privind activitatea de conservare a resurselor genetice vegetale pentru agricultură şi
alimentaţie (RGVAA) la nivel naţional. Printre cele 18 arii ale activităţilor prioritare incluse în acest
mecanism, un rol important i se atribuie direcţiei de conservare in situ a RGVAA. În afară de
conservarea in situ, acest studiu conţine informaţii referitoare la conservarea ex situ, utilizarea
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resurselor genetice vegetale şi consolidarea capacităților instituționale în domeniul resurselor
genetice vegetale.
În acest scop, iniţial, au fost determinaţi stakeholderii la nivel de ţară şi apoi în baza
indicatorilor conţinuţi în cele 18 activităţi prioritare a fost întocmit un raport şi descrisă situaţia
reală la moment în domeniul dat.
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Conservarea in situ a RGVAA în Republica Moldova (RM) se efectuiază în ariile protejate.
Sunt evidenţiate 12 categorii de arii protejate, stipulate în Legea Nr.1538 din 25.02.1998 privind
fondul ariilor naturale protejate de stat. Aici putem menţiona rezervaţiile ştiinţifice (5), parcul
naţional (1), monumente al naturii (130), rezervaţiile naturale (63), rezervaţiile peisagistice (41),
rezervaţiile de resurse (13), arii cu management funcţional (32), grădină botanică (1), grădină
dendrologică (2), monument de arhitectură peisageră (21), grădină zoologică (1).
Un rol deosebit în conservarea in situ a RGVAA revine rezervaţiilor ştiinţifice ca Codrii,
Iagorlîc, Prutul de Jos, Plaiul Fagului, Pădurea Domnească. Aceste rezervaţii fac parte din prima
categorie a Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (IUCN). Dintre acestea, categoriile
"rezervație peisagistică" (52%) și "rezervaţiile științifice" (29%) constituie cea mai mare acoperire.
În condițiile actuale, sistemul ariilor naturale protejate din Moldova nu permite păstrarea
eficientă a diversităţii biologice unice la nivel de ţară, iar capacitatea instituțiilor responsabile de
gestionarea acestui sistem este în general scăzută.
Conform datelor furnizate de părţile interesate, activitățile legate de conservarea in situ sunt
foarte limitate din cauza:
• Fonduri insuficiente
• Numărul insuficient de personal bine instruit
Arii protejate joacă un rol semnificativ în conservarea resurselor genetice vegetale, însă
aceste zone sunt slab documentate.
În Republica Moldova rudele sălbatice ale plantelor de cultură şi plantele alimentare
sălbatice se conservează doar pasiv. În ecosistemele existente în ţară, precum şi în ariile protejate de
stat nu se întreprind activităţi de păstrare sub formă de rezervate sau alte teritorii ocrotite.
În ariile protejate, în dependenţă de tipul lor, sunt conservate in situ atât arbori, cit şi arbuşti
şi plante ierboase. Printre arbori o importanţă deosebită, fiind 7 la număr, se atribuie : Prunus avium
L., Prunus mahaleb( L), Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Pyrus elaeagnifolia Pall., Sorbus torminalis
(L.) Grantz, Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L..
Arbuştii sunt reprezentaţi de Amygdalus nana L., Cornus mas L., Corylus avellana L.;
Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon, Crataegus curvisepala Lindm., Crataegus monogyna
Jacq., Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd., Rosa canina L.; Rosa corymbifera
Borkh., Rubus idaeus L.; Rubus caesius L., Rubus tomentosus Borkh., Vitis sylvestris C.C. Gmel. În
total 14 specii de arbuşti sunt puse în evidenţă.Dintre plantele erboase prezintă interes Hordeum
leporinum Link(Barley Grass), Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Wood-barley),
Onobrychis gracilis Besser (sainfoins), Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. Etc. Astfel, sunt
evidenţiate 50 specii ce prezintă interes pentru agricultură şi alimentaţie.
Cercetarea şi inventarierea RGVAA, la nivel de ţără au fost conduse în cadrul a trei instituţii
ştiinţifice. În expediţiile efectuate de către Grădina Botanică, au fost colectate diverse specii de
plante din flora spontană, printre care şi unele cu valoare furajeră. Expediţiile întreprinse au avut
drept scop evidenţierea acelor specii care prezintă un grad sporit de risc de dispariţie.
Este important de menţionat că Cartea Roşie a servit drept bază pentru determinarea
schimbărilor ce au avut loc în cadrul populaţiilor vegetale în ultimii ani în RM. În baza datelor din
Cartea Roşie este posibilă prognozarea şi elaborarea unor acţiuni concrete privind conservarea,
reproducerea şi valorificarea raţională a speciilor periclitate, critic periclitate şi vulnerabile ale florei
sălbatice. Evaluarea statutului speciilor s-a efectuat conform cerinţelor internaţionale IUCN. Din
cele 126 de specii de plante angiosperme, incluse în Cartea Roşie (ediţia a II), 6,3% reprezintă
RGVAA cu un risc sporit de dispariţie.
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Speciile de plante din flora spontană a RM cu valoare furajeră sunt 178, dintre care cele mai
reprezentative sunt famili Poaceae cu 69 specii şi familia Fabaceae cu 70 specii. În RM
aproximativ 10% din speciile furajere sunt rare.
Pentru Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură, cercetarea şi inventarierea a fost axate pe
studiul culturilor pomicole, un interes deosebit prezentînd varietăţile tradiţionale şi populaţii ale
rudelor sălbatice. Rezultatele acestor activităţi au fost descrise în cărţile „Balcan Pomology. Apple „
şi „Balcan Pomology. Plum. Lucrări de colectare şi inventariere a viţei de vie, de asemenea, este o
prioritate a instituţiei menţionate, în special se menţionează specia Vitis sylvestris C.C. Gmel.
În cadrul Laboratorului de Resurse Genetice Vegetale al Institutului de Genetică, Fiziologie
şi Protecţie a Plantelor, de asemenea, au fost întreprinse misiuni de coletare a RGVAA. Cercetarea
şi inventarierea s-a axat, în special, pe rudele sălbatice a plantelor de cultură ca măr pădureţ, păr
sălbatic, cireş sălbatic, corn etc .
CONCLUZII

La nivel de ţară este necesar de a stabili acţiuni concrete şi urgente în vederea stopării
pierderii şi degradării biodiversităţii prin utilizarea durabilă a resurselor biologice, a reducerii
presiunii asupra ecosistemelor naturale şi a componentelor biodiversităţii, precum şi acţiuni
orientate spre menţinerea habitatelor naturale şi protecţia speciilor rare şi periclitate. În rezultatul
studiului efectuat au fost propuse următoarele recomandări:
− Responsabilităţile organizatorice pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare/inventariere a
RGVAA trebuie stabilite şi coordonate la nivel naţional. În momentul de faţă, instituţii
implicate în conservarea in situ sunt mai multe, dar o responsabilitate bine delimitată pentru
fiecare din ele lipseşte.
− Cercetarea şi monitorizarea RGVAA trebuie să devină o prioritate, avînd un caracter de
urgenţă
− Trebuie puse la dispoziție fonduri adecvate pentru desfășurarea activităților legate de
PGRFA, inclusiv cercetarea şi inventarierea.
− Schimbul de informații cu privire la resursele genetice vegetale ar trebui să fie consolidate
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BIOLOGIA MULTIPLICĂRII PLANTELOR DE STRANVAESIA DAVIDIANA DECNE ÎN
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Ion ROŞCA, Elizabeta ONICA, Alexei PALANCEAN
Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru "

Abstract: This article describes the particularities of the growth, development and
multiplication of the species Stranvaesia davidiana Decne in RM. The optimal and effective
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multiplication of this shrub was by marcotage and lignified stem cuttings, treated with 0.01% IBA
solution with the 16 hours exhibition.
Keywords: Stranvaesia, vegetative multiplication, 0.01% IBA solution
INTRODUCERE

Strategia principală a botaniştilor este şi va fi intensificarea activităţii de identificare şi
mobilizare a plantelor noi din flora spontană, cît şi din cea exotică. Flora dendrologică mondială ne
furnizează multe plante lemnoase, care prezintă interes pentru diverse ramuri ale economiei ţării. În
acest context considerăm Stranvaesia davidiana un arbust preţios de perspectivă pentru republica
noastră. Genul Stranvaesia Lindl. face parte din subfamilia Maloideae, familia Rosaceae Juss. și
include 5 specii de arbori și arbuști sempervirescenți răspîndinți în China și Himalai.În țara de
origine crește bine pe pante și în zone muntoase pînă la 2300 m înălțime , talia cărora atinge cca 8
m .Această specie se cultivă în ex- URSS din 1917, iar pe litoralul Mării Negre din 1929-1930. În
prezent se întîlnește în Grădina Botanică Nichita din Ialta și în parcurile din Soci, Suhumi, Batumi
etc. [3] În Republica Moldova se cultivă în pepiniera Grădina Botanică Națională (Institut )
"Alexandru Ciubotaru" și doar de unii amatori [1,2]
MATERIAL ȘI METODE

În calitate de obiect de studiu a servit plantele de Stranvaesia davidiana de la care s-au prelevat
lujeri anuali în 2 perioade : martie-aprilie și iunie-iulie. Butașii lignificați au fost confecționați în martie și
plantați în aprilie. Butașii semilignificaţi (verzi de vară) au fost confecționați în iunie-iulie, cînd are
loc creşterea intensă a lujerilor şi sunt puţin lignificaţi și corelează în fiecare an cu condițiile
climatice în care s-au dezvoltat lujerii anuali.Colectarea şi confecţionarea butaşilor s-a efectuat
corect cu instrumente bine ascuţite, dimineaţa într-o perioada minimă de timp şi în termeni optimi
în fiecare an în funcție de condiţiile în care s-au dezvoltat lujerii anuali. Butaşii au fost tratați cu
soluții de 0,01 % de KMnO4 şi cu stimulatori de creştere, cu IBA de 0,01 % cu expoziția de 16 și
24 ore conform metodicii [5]. Ca martor a servit apa distilată.Butașii tratați și netratați s-au plantat
în răsadniţe reci în două substrate: în nisip sau nisip plus turbă cu ceaţă minimală de 24%. Butaşii se
înrădăcinează peste 30-45 de zile şi se cresc ,în aşa condiţii , pînă în anul următor după butăşire.
După primul an de vegetație, butaşii s-au plantat în recipiente și în teren deschis. Observațiile
fenologice asupra creșterii plantelor mamă și a puieților de stranvezie în primele perioade de
vegetație s-au efectuat conform metodicii [3].
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova favorizează introducerea și cultivarea
speciei Stranvaesia davidiana Decne. Cultivarea acestei specii ar contribui esențial la extinderea
diversității plantelor valoroase .
În Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Stranvaesia davidiana
originară din China Centrală și de Vest se cultivă din primăvara anului 1985 [1] .Specia studiată în
condițiile Republicii Moldova este un arbust sempervirescent cu talia pînă la 2 (3) m înălțime .În
primii 4-5 ani de dezvoltare , în iernile geroase plantele tinere au înghețat pînă la stratul de zăpadă,
începînd perioada nouă de vegetație cu creșterea lujerilor noi. Ca rezultat al observațiilor fenologice
s-a constatat că lujerii tineri la începutul perioadei de vegetație sunt sericeu-păroși , mai tîrziu devin
glabri. Frunzele glabre, verzi sunt oblonge sau oblonge-lanceolate, acuminate, cuneate pe margini
întregi și ating lungimea de 6-11 cm . Pețiolul de culoare roșie atinge 2 cm în lungime. Înflorește în
lunile mai- iunie. Florile sunt albe cu diametrul de 8 mm , staminele egale ca lungime cu petalele.
Florile grupate în inflorescență de tipul ciorchină, umbelată de 7-10 cm lățime. Maturația fructelor
are loc la sfîrșitul lunii octombrie. Fructul este o bacă roșie-închisă , lucioasă de mărimea unui bob
de mazăre pînă la 8 mm în diametru. Arbustul are temperament de semiumbră, preferă un climat
blînd cu soluri bogate și revene. Specia cercetată are decorativitatea " A " , datorită frunzișului
persistent și fructelor roșii care împodobesc planta toată iarna. Această specie este recomandată
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pentru parcuri , grădini în habitate adăpostite , semiumbroase, în raioanele de centru și sud ale
Republicii Moldova . Creşterea lujerilor în timp de 30 de zile a constituit cca 35 cm. În anii
secetoşi este necesar afînarea ,irigarea şi mulcirea în jurul plantelor. În timpul verii s-a presurat
cernoziom la rădăcină şi s-a administrat suplimentar îngrăşăminte minerale sau organice. Specia
cercetată se caractrerizează printr-o creştere rapidă a lujerilor anuali pînă în lunile iunie-iulie, iar
spre sfârşitul lunii august creşterea diminuează.
Stranvaesia davidiana ca şi alţi arbuşti ornamentali prin înmulţirea generativă îşi pierde
calităţile specifice. Butăşirile în răsadniţe reci cu butaţi lignificaţi ( butaşi de iarnă) şi butaşi de
tulpină verzi(butaşi de vară) necesită un substrat bine prelucrat, afînat pînă la adîncimea de 40 cm,
cu aerisire şi umiditate bogată. Recoltarea butaşilor s-a efectuat în lunile februarie şi martie pînă la
începerea perioadei de vegetaţie. Butaşii s-au păstrat în nisip şi rumeguş pînă trece pericolul
îngheţurilor la suprafaţa solului,apoi s-au plantat în răsadniţele reci. La înfigerea butaşilor în
substrat, trebuie să se realizeze o aderenţă mai mare a butaşului cu particulele substratului, pentru
care se cere o bună pregătire şi afînare a lui, pentru a se evita zdrelirea sau vătămarea butaşilor.
Îngroparea butaşilor s-a efectuat vertical, cu mugurii în sus şi cu 1-2 cm mai sus de nivelul
substratului. Recoltarea mlădiţelor pentru butaşi s-a efectuat de la plantele mamă mai viguroase. Sau recoltează mlădiţe în vîrstă de 1 an dimineața, din care s-au confecţionat butaşii cu un cosor bine
ascuţit. Butaşii trebuie să fie drepţi, bine formaţi, să aibă cel puţin 2 muguri, fără vătămări
mecanice. Lungimea butaşilor a fost de minimum 15-20 cm şi grosimea de 8-20mm la capătul
superior.La confecţionarea butaşilor trebuie de luat în consideraţie să nu se folosească partea
dinspre vîrf a mlădiţelor, insuficient lignificată. Tăieturile s-au efectuat perpendicular pe axul
butaşilor, fără crăpături şi dezlipiri de scoarţă. Tăietura de la partea superioară a lujerului a fost la 12 cm deasupra mugurelui.
După tăiere, butaşii au fost tratați cu soluţii de KMnO4 și IBA de 0,01 % pe o perioadă de
16 și 24 ore şi apoi imediat fixaţi în nisip în poziţie verticală sau puţin înclinată, lăsând capătul de
sus cu 1 -2 cm deasupra nisipului, plasaţi în seră în răsadniţe reci, unde li s-a asigurăt o atmosferă
umedă, accesul liber al oxigenului în partea de jos a butaşului şi un regim optim de căldură şi
lumină. Aceste condiţii se realizează prin construcţia corectă a răsadniţei, prin înfigerea butaşilor la
0,5-1,0 cm în nisip, prin udarea moderată şi treptată a nisipului şi prin asigurarea unei temperaturi
constante de 20-26o C.
La construcţia răsadniţelor a fost necesar ca între rama răsadniţei şi nivelul nisipului să fie
un spaţiu de 12-15 cm. Înainte de butăşire nisipul s-a udăt abundent cu apă clocotită şi cu soluţie de
KMnO4. Distanţa de butăşire a constituit 6-10 cm între rânduri şi 4-5 cm pe rând. Imediat după
butăşire s-a aplicăt o stropire fină şi răsadniţa s-a acoperit complet.
Răsadniţele s-au umbrit în aşa fel ca să pătrundă numai lumină difuză (s-au utilizat rogojini
rar-împletite sau şipci care să ocupe 1/3 din suprafaţa ramei). Butaşii s-au stropit de 3-5 ori în zilele
însorite şi de 1-2 ori în cele înnourate, seara făcându-se plivirile de buruieni şi smulgeri de butaşi
necrotizaţi.
După înrădăcinare, ramele se deschid treptat, pentru a se obişnui plantulele cu mediul
exterior şi apoi definitiv, udarea făcându-se până în luna octombrie. Acei butaşi care până în
octombrie au sistemul rădăcular bine dezvoltat, s-au extras din răsadniţe, s-au repicat în vase
vegetative , s-au udăt şi s-au umbrit în zilele prea calde. Dacă în octombrie nu au rădăcini formate,
butaşii se păstrează în răsadniţă acoperiţi cu rumeguş până în primăvară şi atunci se repichează.
Pentru a păstra calităţile ornamentale ale formei, speciei un procedeu rentabil de multiplicare a fost
cel vegetativ şi anume prin butaşi verzi. Butăşirea s-a efectuat la sfârşitul lunii iunie şi începutul
lunii iulie când lujerii plantei-mamă numai încep să se lignifice. Avantajul multiplicării prin butaşi
este că aceștea se selectează de la plantele sănătoase, de aceea şi materialul săditor este sănătos şi
viguros.Butaşii semilignificaţi se pregătesc obişnuit de 12-15 cm lungime cu 2-3 noduri. Lamina
foliară s-a scurtat cu 1\3-1\2 pentru a micşora transpiraţia. Un procent mai mare de înrădăcinare a
butaşilor (cu 10-12%) am obţinut la cei trataţi 16 ore cu soluție de 0,01% IBA şi plantaţi în
substratul pregătit conform tehnologiei la o adâncime de 2-3 cm, comparativ în cazul celor netrataţi.
În primele 3-4 săptămâni s-au udăt de 2-3 ori pe săptămînă, apoi 1-2 ori pe săptămână. Procentul de
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înrădăcinare a butaşilor semilignificați a variat de la 45-57% în funcție de oscilațiile de temperatură
în perioada rizogenezei. S-a practicat multiplicarea prin butaşi de rădăcină, dar plantulele obţinute
sunt mai slab dezvoltate. Lugerii anuali s-au prelevat de pe partea de mijloc însorită a plantei.
Butaşii sunt părţi ale plantelor, care puşi în condiţii favorabile de sol, umiditate şi temperatură, s-au
înrădăcinat, cresc şi au format o plantă nouă. Butăşirea se datoreşte fenomenului de polaritate a
plantei, care se manifestă prin dezvoltarea lăstarilor în partea superioară şi a rădăcinilor în partea
inferioară. Polaritatea plantei este generată de substanţele nutritive şi de hormonii care circulă prin
scoarţă de la vîrf spre bază, stimulînd în locul de acumulare, formarea calusului şi a rădăcinilor.
Polaritatea scade pe măsură ce planta înaintează în vîrstă, motiv pentru care recoltarea butaşilor sa efectuat numai din lujerii sau rădăcinile tinere.Am constatat că procentul de înrădăcinare a
butaşilor netratați recoltaţi de la plantele tinere este de cca 35 %. Capacitatea de înrădăcinare la
butaşi depinde de însuşirile biologice caracteristice fiecărei specii, condiţiile de sol şi intervenţiile
speciale în stimularea butaşilor. Astfel, la formarea rădăcinilor,soluțiile de IBA și auxină stimulează
creşterea plantei și a sistemului radicular, sporește randamentul butașilor înrădăcinați. Reuşita
culturilor de butaşi a fost în funcţie de cuantumul substanţelor nutritive pe care le conţin aceştia şi
condiţiile oferite la plantarea lor – un sol bine pregătit, afînat, fertil, bine aerat şi suficientă
umezeală. Rădăcinile butaşilor rezultă din rudimentele radicelare care nu sunt altceva decît grupe
de celule meristematice, localizate în punctul de contact al razelor medulare cu cambiul generator.
Rudimentele radicelare se formează în lungul axei lujerului, cu concentrări mai mari la baza
lujerului în regiunea mugurilor axilari. În urma secţiunii făcute la partea de jos prin tăierea
butaşului din lujerul recoltat,se formează un ţesut primar parenchimatic, numit calus, cu rol de
cicatrizare a rănii făcute şi care mai tîrziu realizează un cambiu cu muguri adventivi din care se
dezvoltă rădăcinile. Pînă la formarea rădăcinilor, butaşul consumă substanţele nutritive din
rezervele proprii,deaceea randamentul înrădăcinării acestuia corelează direct cu corectitudinea
confecționării și grosimea butașului.

Fig.1.Butaș înrădăcinat în anul II de vegetație

Fig.2. Stranvaesia davidiana Decne în
cultură containerizată

Lungimea rădăcinuţelor de ordinul I la plantulele obţinute din butaşi lignificaţi tratați a
constituit 17 cm maximal, iar media fiind de 13,5 cm, iar la cei netratați s-a înregistrat cca 5 cm
(Fig.1). În condițiile Republicii Moldova mai frecvent am practicat plantarea butașilor înrădăcinați
de Stranvaesia davidiana Decne în vase vegetative (Fig.2).
În rezultatul cercetărilor ştiinţifice s-a constatat că pentru obţinerea unui procent mai mare
de înrădăcinare a butaşilor de Stranvaesia davidiana Decne este necesară selectarea lujerilor de la
plantele tinere, obţinute iniţial tot pe cale vegetativă.Un rol foarte important îl are prelevarea
corectă a butaşilor şi respectarea strictă a tehnologiei. S-a stabilit substratul optim pentru
multiplicarea vegetativă a speciei Stranvaesia davidiana Decne a fost alcătuit din nisip şi turbă 1:1.
În procesul studierii impactului stimulatorilor de rizogeneză privind înrădăcinarea butaşilor
lignificați și semilignificaţi a speciei Stranvaesia davidiana Decne s-a stabilit că stimulatorul IBA
de 0,01 % s-a dovedit a fi optimal. S-a constatat că plantulele obţinute din butaşi şi din seminţe sunt
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foarte sensibile la temperaturile joase primăvara devreme, în primii ani de dezvoltare au nevoie de
acoperire cu frunziş.
CONCLUZII

Stranvaesia davidiana Decne se înmulţeşte generativ ,dar procedeul optim și rentabil a fost
cel vegetativ prin butași lignificați și semilignificați de tulpină, marcotaj şi despărțirea tufei .
În rezultatul procesului de multiplicare prin butaşi lignificaţi şi semilignificaţi, se obţine
material genetic uniform, plantule sănătoase, viguroase care posedă proprietăţile şi calităţile plantei
mamă. Procesul de înrădăcinare a butaşilor depinde de mulţi factori: calitatea butaşilor şi a
substratului, condiţiile de creştere şi dezvoltare ale plantelor materne, ale lujerilor pînă la butăşire ,
respectarea termenilor optimi de butăşire şi a tehnologiei în timpul butăşirii, densitatea butaşilor în
răsadniţe ş.a.
În rezultatul cercetărilor ştiinţifice s-a constatat că pentru obţinerea unui procent mai mare
de înrădăcinare a butaşilor de Stranvaesia davidiana este necesară selectarea lujerilor de la plantele
tinere, obţinute iniţial tot pe cale vegetativă.Un rol foarte important îl are prelevarea corectă a
butaşilor şi respectarea strictă a tehnologiei. S-a stabilit substratul optim pentru multiplicarea
vegetativă a speciei Stranvaesia davidiana alcătuit din nisip şi turbă 1:1.
În procesul studierii impactului stimulatorilor de rizogeneză privind înrădăcinarea butaşilor
semilignificaţi a speciilor Stranvaesia davidiana s-a stabilit că stimulatorul IBA de 0,01% s-a
dovedit a fi optimal. S-a constatat că plantulele obţinute din butaşi şi din seminţe sunt foarte
sensibile la temperaturile joase primăvara devreme, în primii ani de dezvoltare au nevoie de
acoperire cu frunziş. Stranvaesia davidiana cu succes poate fi recomandată în amenajarea spațiilor
verzi în raioanele de centru și sud ale Republicii Moldova , fiind decorativă pe tot parcursul anului.
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Abstract: Articolul abordează evoluția efectivelor de capră neagră din masivul Rodna, în

decursul vremii, de la primele însemnări, până în zilele de astăzi. Materialul, ilustrează succint
factorii care au contribuit la oscilațiile produse în timp, până la dispariția aproape în totalitate a
efectivelor de capră neagră. Totodată, sunt prezentate și câteva măsuri minimale care ar trebui
efectuate pentru a ne putea bucura în continuare de aceasta podoabă a Carpaților.
Cuvinte cheie: capra neagră, Rupicapra rupicapra, Rodna, păstorit, câine ciobănesc.
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INTRODUCERE

Capra neagră din masivul Rodna, cea care de secole a trezit interes (datorită vieții și
comportamentului ei de noblețe), atât vânătorului, turistului și chiar localnicului muntelui, devenind
trofeu, amintire, blazon pe diferite steme şi embleme, este din nou în real pericol. Capra neagră,
care înfăptuiește acel sentiment de “wide wild” dând muntelui imagine de valoare naturală, pare să
se simtă în largul ei aici în Masivul Rodnei. Întrucât capra neagră este un animal diurn, față de
celelalte animale mari care au o activitate nocturnă, poate fi văzută adeseori, încântând privirea
oricărui drumeț, rămânând pentru totdeauna pe pelicula minții. Cine poate să uite senzația creată de
vederea unui ciopor de capre negre ale căror iezi se zbenguiesc pe stâncării?

Figura 1. Ciopor de 34 capre negre sub vârful Ineu
(foto: Valerian Simioniuc, 02.07.2017)

Figura 3. Capră neagră cu ied - Bucegi 2007
(foto C.V. Tomescu)

Figura 2. Capre negre - Bucegi
2007 (foto: C.V. Tomescu)

Figura 4. Capre negre – Rodna 2017
(foto C.V. Tomescu)

MATERIAL ȘI METODĂ

Scopul cercetării a urmărit verificarea informațiilor apărute în presă și cele relatate de diferiți
turiști, precum că efectivele de capră neagră din masivul Rodna, sunt agresate și stresate, de
păstoritul practicat în zona interioară a Parcului Național Rodna.
Metoda a constat în efectuarea de observații, fotografii și filme și consultarea surselor
bibliografice cu referire la acțiunile de repopulare a diferitelor masive muntoase din România sau
de evaluarea a efectivelor de capră neagră.
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Retrospectiva evoluției caprei negre în România - Declarată monument al naturii încă din
anul 1933, prin Jurnalul Consiliului de Ministrii 734, apoi prin Legea Protecţiei Mediului, iar mai
apoi prin Legea nr. 462/2001 care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind
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“Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice”,
capra neagră are totuşi probleme reale de supravieţuire în unele areale.
În Masivul Rodnei protejarea ei a început din anul 1932, când a luat ființă o rezervație
naturală, pe o suprafață de doar 32 ha. Treptat, rezervaţia a fost extinsă în mai multe etape,
ajungându-se în anul 1977, la o suprafaţă de 3.300 ha. În anul 1980, Masivul Rodnei, a fost inclus
pe lista mondială a rezervaţiilor biosferei sub auspiciile UNESCO. În anul 2003, în cadrul Hotărârii
de Guvern nr. 230 se face specificarea limitelor Parcului Natural şi a Rezervaţiei Biosferei cu o
suprafaţă de 46.399 ha. În Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000, mai este consemnat şi
modul de administrare a Parcului.
Chiar dacă în Masivul Rodnei se găseau cele mai valoroase exemplare de capră neagră din
întreg lanţul Munţilor Carpaţi, acestea în decursul anilor au fost vânate legal, sau mai puţin legal
până la completa dispariţie. Prima menţionare a caprei negre în Masivul Rodnei, mai precis în zona
Vârfului Ineu, se face într-o revistă de vânătoare în anul 1854 de către Sándor Ujfalvi. Populaţia de
capră neagră era evaluată la începutul secolului XX, la circa 150 exemplare. Fiind o populaţie
viguroasă, a dat în decursul anilor o serie de trofee valoroase, care au fost menţionate la diferite
competiţii internaţionale. Astfel, la prima expoziţie internaţională de trofee vânatoreşti de la Viena,
din anul 1899, cel mai viguros trofeu de capră neagră, provenea din Maramureş, după cum relatează
E. Ţarouca. La următoarele expoziţii capra neagră din Masivul Rodnei ocupă locuri din top cum ar
fi: locul I, cu 35 cm lungime, la Viena, anul 1910 (Piatra Rea – recoltat 1900); locul III, cu 31,8 cm
lungime, la Leipzig, anul 1930 (Pietrosul Rodnei – recoltat 1907); locul X, cu 36 cm lungime, la
Berlin anul 1937 (Piatra Rea – recoltat 1897).
În scrierile vremii există polemici asupra dispariţiei caprei negre din Masivul Rodnei. Astfel,
Ionel Pop și A. Comşia susţin că începând cu anul 1924 vânarea şi braconajul excesiv, favorizate de
existenţa masivă a armelor rămase din primul război, au dus la dispariţia în totalitate a caprei negre
în Masivul Rodnei. Tot Ionel Pop, relatează în anul 1968 că între 25 și 30 iunie 1938 au fost văzute
9 exemplare de capră neagră în trei grupuri pe Pietrosul Rodnei, Piatra Buhaiului şi Nedeia. Tot în
anul 1938 au mai fost văzute exemplare de capră neagră de către vânătorul Leonida Pop, care
susţine că în anul 1938 în Masivul Rodnei erau cu siguranţă un număr de 17-20 exemplare, de
profesorul Val Puşcariu care a văzut câteva exemplare în 20 iulie 1938 la Piatra Rea, precum și de
inspectorul de vânătoare Alexandru Pop, care a văzut pe 2 noiembrie 1953 în golul alpin al
Arieşului două exemplare de capră neagră.
Repopularea cu capră neagră a Masivului Rodnei, a început din anul 1964 până în anul 1970.
La început, repopularea, a pornit cu iezi capturaţi în Masivele Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraş şi
Retezat. După o perioadă de aclimatizare în ţarcuri special amenajate, iezii au fost puşi în libertate,
la vârsta de doi ani. În anul 1953, H. Almaşan şi I. Nădişan în lucrarea “Situaţia actuală a
populaţiilor de capră neagră şi marmote din Munţii Rodnei – în Rezervaţia Naturală Pietrosul
Rodnei la 50 de ani de la infiinţare”, relatau faptul că în perioada 1964 – 1967 în ţarc au fost
aclimatizaţi mulţi iezi, dar majoritatea au murit din diferite cauze. Întrucât metoda prinderii a fost
greoaie şi cu rezultate slabe, începând cu anul 1968 au fost aduse 16 capre negre mature prinse cu
plasele în aceleaşi masive. Urmează etapa a treia, între 1966 – 1970, când sub îndrumarea dr. doc.
ing. Horia Almăşan de la Laboratorul de Genetică din cadrul Institutului de Cercetări, Studii şi
Proiectări Silvice Bucureşti, s-a continuat repopularea cu exemplare adulte de capră neagră a
Masivului Rodnei. Astfel, repopularea caprei negre în Masivul Rodnei, chiar dacă s-a făcut cu un
cost mare (după spusele dlui. József Béres s-au cheltuit circa 60.000 de lei, pentru un exemplar
eliberat, ceea ce echivala cu costul unui autoturism Dacia), a fost un real succes. Reuşita a dus la
creşterea populaţiei de capre negre până în anul 1989, la un numar de aproximativ 500 exemplare,
conform celor spuse de dr. ing. Ghe. Pânzariu. Pentru Masivul Rodnei efectivul optim a fost stabilit
la un număr de 350 exemplare. Mulţi ingineri silvici relatează faptul că până în anul 1989,
evaluarea a fost făcută sub numărul real, pentru ca cei ce organizau vânători pentru Nicolae
Ceauşescu să nu fie ispitiţi să îl aducă la vânătoare de capre negre în această zonă.
După anul 1989, efectivele scriptice de capră neagră au prezentat diferite oscilaţii după cum sa dorit, fie pentru a putea emite un număr mai mare de autorizaţii, fie pentru a proteja populaţia de
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capră neagră, în adevăratul sens al cuvântului. Cert este că populaţia de capră neagră din Masivul
Rodnei este într-un adevărat pericol de dispariţie, ceea ce ar fi prea grav, ca numai într-un secol,
aceasta să dispară de doua ori.
Cauzele scăderii efectivelor de capră neagră: a. Turismul, care perturbă în mică măsură
evoluţia efectivelor; b. Culesul fructelor de pădure şi al ciupercilor, este de asemenea un factor
minim de perturbare; c. Păşunatul în parc, este unul din factorii cei mai nocivi asupra efectivelor de
capră neagră; d. Braconajul, este alt factor major de regres al efectivelor de capră neagră.
Referitor la păşunat, putem să marcăm câteva aspecte, cum ar fi: în dorința ciobanilor de a
avea un câştig mai mare, turmele de oi au fost infuzionate, cu efective de capră domestică. Acestea
din urmă, aduc pagube substanţiale, atât în zona vegetală (flori, arbuşti,etc.), cât şi în zona
faunistică. Caprele domestice sunt de asemeneni purtătoare și transmițătoare de boli (digestive,
respiratorii, parazitare etc.), care pot fi fatale pentru efectivele sălbatice.

Figura 5. Turmă de oi cu capre domestice în
zona Gura Lalei (foto: V. Simioniuc,
02.07.2017)

Figura 6. Câine de stână fără jujeu în zona Gura
Lalei (foto: V. Simioniuc,02.07.2017)

Pășunatul excesiv în parc și mărimea cârdurilor de oi fac ca efectivele de capră neagră să fie
împinse spre zonele sărace în vegetaţie, existând pericolul neacumulării de energie suficientă
supravieţuirii în anotimpul rece.
Existența câinilor care însoțesc turmele de oi, câini care de regulă nu au jujeu şi sunt în număr
mai mare decât cel prevăzut în lege au efecte negative. Lipsa jujeului facilitează libertatea în
mişcare, ducînd la prinderea iezilor de capră neagră şi la stresul animalelor adulte. De asemenea,
câinele este un purtător şi transmiţător de boli, care pot afecta efectivele de capră neagră.

Fig. 7. Câine ciobănesc fără jujeu și un cârd de
oi pe Culmea Pic. Pleşcuţei (foto: V.
Simioniuc, 02.07.2017)

Fig. 8. Câine ciobănesc furișându-se spre un
ciopor de capre negre (foto: V. Simioniuc,
02.07.2017)
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CONCLUZII

Pentru a conserva capra neagră în Munții Rodnei, este necesar, a se impune și respecta, o
serie de măsuri, multe din ele fiind în vigoare în diferite legi, cum ar fi: eliminarea factorului de
stres, provocat de câinii ciobănești, printr-un control riguros al numărului lor; organizarea de patrule
mixte paznic vânătoare – jandarmi, pentru descurajarea actelor de braconaj; înăsprirea sancționării
actelor de braconaj; depistarea paraziților care provoacă boli cauzatoare de moarte, asupra puilor,
dar și a adulților; efectuarea de evaluari minuțioase și obiective asupra efectivelor de capră neagră;
mediatizarea prin orice mijloace, a turiștilor, a localnicilor, a tinerilor, asupra însemnătății, de a
menține această specie viabilă.
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Abstract: This paper aims at achieving the following objectives:

- Overlaying a previously made georeferencing of the actual surfaces with the past ones of
the main forest areas;
- Analysis of the evolution of the forest fund in the last two centuries in Roman region,
Romania;
- Soil sampling at the surface of the profiles in three situations: wooded land, forests without
over 200 years old and agricultural areas resulting from deforestation in the last two centuries.
- Interpreting results and correlating them with their current and past use.
The precise georeferencing provided by the http://mapire.eu site has allowed the perfect
overlapping of past forest areas over the present satellite imagery, which gave a unique opportunity
to observe the evolution of the analyzed territory in terms of land use change (forestry with the
agricultural one).
Soil sampling from three different land categories as well as the evolution of the uses
revealed that there are significant differences in the content of humus between the soils under the
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forest and the recently deforested compared to the old agricultural land. This hint can reveal (in the
absence of maps) the occupied territories with the forests around of actual forest surface.
Key words: forest soils, humus content, agricultural soils, land use
INTRODUCTION

The influence of forest vegetation on soils under the forest compared to the nearby
agricultural crops has been studied for decades. Thus, a number of papers reveal that under the
forest the soil incorporates a constant amount of fresh organic matter annually, which significantly
alters the properties of humic acids (Gonet et al., 2008).
As is known, vegetation is the main soil-forming factor and plays an important role in the
development of soil properties. The amount and quality of humus accumulated in the soil are
essential for soil fertility and for efficient ecosystem functioning. A considerable part of humic
substances in soil humus, as well as their specific chemical composition, make these compounds
play an important role in the natural forest environment (Dziadowiec, 1993).
The amount of humus accumulated in soils and the properties of the chemicals obtained
depend on the course of the mineralization processes. The intensity of these processes depends
considerably on the chemical composition and the morphology of soil debris entering the soil
(Osano & Takeda, 2004, Son et al., 2004).
Some studies have highlighted the fact that agricultural soils have a lower nitrogen content
than forest soil. An increase in carbon and nitrogen accumulation in forest soil compared to arable
soil is the result of the effect of formation and protection of the organic horizon O and not the
organo-mineral A, common to agricultural soils (Kaczmarek, 2000).
At the same time, organic matter content in arable land depends on the intensity of organic
fertilization (manure) and on the type of crop rotation used, which is related to the quantity and
quality of plant biomass left after harvesting in the field (Debska & Gonet, 1998). In addition, in
arable soils, the process of mineralization of organic matter is significantly enhanced by agrotechnical practices.
From this perspective, the present paper aims to address the quantitative aspect of the
humidification of the horizon A in the forest soils as compared to the agricultural ones resulting
from deforestation.
MATERIAL AND METHOD

The method involved the overlapping of the georeferenced areas in ArcGis 10.2.2 of the
forest identified on the Austrian maps from 1780 with the current results from satellite images.
Through the vectoring of past and present forest areas, result the following ArcGis maps of
the main forest bodies studied (fig. 1).

Figura 1. Map of past (red line) and present (green line) forest areas on the austrian map (1790)
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In studied forests areas (Ruginoasa, Moreni, Cârlig and Dulceşti, Roman region, Neamț
County, Romania) and neighboring agricultural lands were taken 3 pairs of samples for each type of
use (forestry areas- green arrows, recently deforested agricultural land – yelow arrows and old
agricultural land (without forest)-blue arrows) (fig.2). In total, were sampled for analysis 36 soil
samples from A Horizon.
To remove the orographic factor, responsible for erosion processes in agricultural soils, the
selected areas, from which soil samples were taken, were those in the lightweight category of slope
(under 6 degrees).
The analyzes involved the determination of the total humus content (H%) by the
Scholenberger method.

Figure 2. Location of the soils samples
RESULTS AND DISCUSSIONS

After analyzing the areas mapped on the two categories of maps, the surface calculation
application (ArcGIS 10.2.2) showed that the actual area of the forest represents only 21% of the
area over 200 years ago. From an area of about 5500 hectares, as there are more than 200 years in
the studied territory, today the component bodies studied have measured only 1084 ha. Basically,
we have witnessed a decrease in the surface of the forests territory almost 5 times.
Analyzing the results (table 1, figure 3) a direct correlation can be observed between the
average (by use) of the humus content and the past evolution of the respective land. Thus, the
largest content of total humus was recorded in the agricultural land existing on austrian maps for
more than 200 years. It is a sign that the change of use has led to continuous enrichment with humic
organic matter of the first horizon of cultivated soil either in agriculture or grassland. On the 2nd
place as humus content are the soil samples taken from the deforested lands in the last two
centuries, and the last place is the forest area (with the lowest values).
The 40% difference in the humus content of the soils in agricultural land (around the village
farmlands) compared to the recently deforested ones is a possible explanation for the fact that part
of the extra organic matter is due to the humification of the forest agricultural and meadow
vegetation, and part is due to the administration of organic matter (manure) over a long period of
time (hundreds of years).

411

Table 1 Average values of humus content, H (%)
Forestry
areas

Old agricultural
land (without
forest)

Recently deforested
agricultural land

Ruginoasa

2,1

4,6

2,5

Moreni

3,0

3,8

3,1

Carlig

2,4

3,6

3,0

Dulcesti

4,0

4,2

2,8

Land use

2,9

4,1

2,8

Medium values

H%
5,0

4,6

4,5
3,8

4,0
3,5

3,0

3,0
2,5

4,0

4,2

3,6
3,1

3,0

2,5

2,8

2,4

2,1

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Ruginoasa
Forest areas

Moreni

Carlig

Old agricultural lands

Dulcesti

Deforested agricultural lands

Figure 3. Average values of humus content (%) on land use
CONCLUSIONS

The paper concerned a territory which, although part of the Principality of Moldavia, was
cartographed more than 200 years ago by the Austrian-Hungarian Military Cartography (17881790) till the Siret River.
The precise georeferencing provided by the site http://mapire.eu has allowed the perfect
overlapping of past forest areas over the present satellite imagery, which gave a unique opportunity
to observe the evolution of the analyzed territory in terms of land use change (forestry with the
agricultural one).
There has been a drastic decrease of the forested area from about 5500 ha to about 1100 ha,
the current forest area accounting for only 21% of the existing areas in 1790.
Soil sampling from three different land categories as well as the evolution of the use
revealed that there are significant differences in the content of humus between the soils under the
forest and the recently deforested (average 2,9% and 2,8% respectively) compared to the old
agricultural land (average 4,1%).
Lack of forest over short periods (decades) does not radically change the humus content in
the horizon A of the resulting agricultural soils.
Thus, this paper is an exercise to identify former forest occupied areas.
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Abstract: In this paper, proposed to analyze the structure and cenotaxonomy of the

halophylous vegetation, in the district Ungheni. This study has been achieved during our research
on communities plants, conducted in 2017. From the phytocoenological point of view, there where
identified and analyzed 7 plant associations, occupying small areas of about 13,70 hectares in the
meadows of Vladnic from „Zăzulenii vechi”. A number of 5-10 vegetation relevés have been
carried out according to the Braun-Blanquet's methodology, in the spontaneous communities.
Key words: association, relevés, halophylous vegetation.
INTRODUCERE

Sectorul de sărătură din pajiștea „Zăzulenii vechi” este amplasată în partea de sud-est a
satului Zăzulenii vechi, comuna Negurenii vechi, raionul Ungheni, pe un teren de luncă de 13,70
ha, care are multe concentrări de pîlcuri cu sare. Se prezintă o pajiște bine păstrată din punct de
vedere floristic și fitocenotic, iar conform estimărilor este puțin afectată de lucrări de exploatare
neraționale din partea omului. Cu toate că productivitatea terenului este scăzută, aici se dezvoltă
fitocenoze naturale tipice de sărătură. Se întîlnesc soluri deluviale tipice, ca solonceacurile și
solonețurile, cu acumulări de săruri la suprafață și în apele freatice. Datorită solurilor grele, în
perioada de vară, răspîndirea multor specii de luncă este vulnerabilă, deoarece se formeză niște
condiții extreme, în care seacă afluenții mici ai Prutului de mijloc.
MATERIALE ŞI METODE

Cercetările au fost realizate prin metoda de intinerar bazată pe releveul fitocenologic. în anul
2017, în comuna Negurenii vechi, satul Zăzulenii vechi, raionul Ungheni. Pentru studierea
vegetației, ca metodă de bază s-a folosit releveul fitocenologic, metodă concepută de şcoala
floristico-fitocenologică central-europeană (Cristea V. 2004). Descrierea comunităţilor vegetale s-a
efectuat pe suprafeţe de probă cu mărimea de 25-50 m2. Identificarea asociaţiilor s-a făcut după
speciile caracteristice şi dominante. Conspectul cenotaxonomic s-a alcătuit în baza lucrărilor:
Cristea (2004), Chifu T. (2004-2006), Sanda V., Öllerer K., Burescu P. (2008). S-au efectuat 5-10
relevee fitosociologice în conformitate cu metodologia clasică a școlii Zürich-Montpellier elaborată
de Braun-Blanquet (1964).
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Comunităţile de plante identificate în pajiștea de sărătură „Zăzulenii vechi” se încadrează la
tipul de Luncă cu vegetaţie halofilă și este constituită din 7 asociaţii vegetale, incluse în următorul
sistem cenotaxonomic:
I. PHRAGMITI - MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novác 1941
BOLBOSCHOENOTALIA MARITIMI Eggler 1933
Cirsio brachycephali – Bolboschoenion (Passarge 1978) Mucina in Grabherr et Mucina 1993
1. As. Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933
II PUCCINELLIO - SALICORNIETEA Ţopa 1939
SALICORNIETALIA Br.-Bl. (1928) 1933
2. As. Salicornietum europaeae Wendelbg. 1953
PUCCINELLIETALIA Soó 1940
Puccinellion limosae Klika in Vlach 1937
3. As. Artemisietum santonici Soo 1947 corr. Guterm et Mucina 1993
4. As. Camphorosmetum annuae Wenzl 1934
5. As. Hordeetum hystricis Wendelberger 1943
Puccinellion peisonis [Wendelbg. 1943] 500 – 1957
6. As. Puccinellietum distantis Soó 1937; Knapp 1948
Juncion gerardii Wendelbg. 1943
7. As. Juncetum gerardii (Warming 1906) Nordhagen 1923; Wenzl 1934
Diversitatea cenotaxonomică din pajiștea de sărătură „Zăzulenii vechi” se încadrează în 2
clase de vegetație, 3 ordine, 4 alianțe și 7 asociații specifice acestor tipuri de fitocenoze.
Comunitățile din această pajiște se dezvoltă, deobicei, pe terenuri puternic sărăturate, care datorită
evaporării pe suprafața lor apar depuneri de săruri. Uneori apar și fragmentări al fitocenozelor în
locurile umede de lîngă iaz și în albia rîului Vladnic, care seacă deseori, din cauza coborîrii apelor
freatice. Fitocenozele sunt edificate de specii halofile fidele tipului de asociație, precum sunt:
Bolboschoenus maritimus, Salicornia europaea, Artemisia santonica, Camphorosma annua, Juncus
gerardii, Puccinellia distans și Hordeum hystrix. Acoperirea solului cu vegetație este neomogenă și
variază de la 30-80%, în diferite părți ale sectorului. Predominante ca suprafață, în acest sector sunt
asociațiile compuse din speciile halofile de Artemisia santonica și Puccinellia distans. La periferia
sectorului apar în fitocenoze și specii ruderale. Compoziția floristică a fiecărei asociații este redată
în (tabelul 1), care include cîte 15 specii reprezentative pentru fiecare fitocenoză, selectate din 5-10
relevee. Cercetările ulterioare tind spre evidențierea rolului conservării acestor tipuri de pajiști prin
elaborarea recomandărilor de protecție și menținere a stării actuale a sectorului de sărătură
„Zăzulenii Vechi”. Principalele acțiuni propuse în sprijinul conservării sunt: menţinerea
ecosistemelor ierboase prin păşunat şi cosit; prevenirea instalării arborilor şi arbuştilor; interzicerea
suprapăşunatului; menţinerea unui păşunat tradiţional; interzicerea transformării pajiştilor (păşuni
sau fânaţe) incluse în aceste tipuri de habitate halofile, în terenuri arabile sau de orice alt tip;
interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice; utilizarea controlată a îngrăşămintelor organice; se
interzice târlirea, factor care determină înlocuirea comunităţilor de pajişti cu alte tipuri de
comunităţi vegetale; menţinerea sau creşterea bogăţiei de specii edificatoare pentru aceste tipuri de
habitate.

Bolboschoenus
maritimus (+3)
1

Salicornia
europaea (+3)

Artemisia
santonica
(+4)

Camphorosm
a annua (+3)

414

Hordeum
hystrix (+3)

Puccinellia
distans (+4)

As. Juncetum
gerardii

As. Puccinellietum
distantis

As. Hordeetum
hystricis

As.
Camphorosmetum
annuae

As. Artemisietum
santonici

As. Salicornietum
europaeae

As.
Bolboschoenetum
maritimi

Nr.

Tabelul 1. Lista speciilor din relevee

Juncus
gerardii
(+3)

Suaeda
maritima

Achillea
setacea

Puccinellia
distans

Plantago
lanceolata

Puccinellia
limosa

Juncus gerardii

Puccinellia
distans
Bassia
sedoides
Puccinellia
limosa
Atriplex
littoralis

Cichorium
intybus
Cynodon
dactylon
Elytrigia
repens
Lotus
corniculatu
s
Medicago
lupulina
Plantago
lanceolata
Taraxacum
officinale
Trifolium
repens
Juncus
gerardii
Matricaria
recutita
Puccinellia
distans
Lycopus
europaeus
Hordeum
murinum

Artemisia
santonica
Bassia
sedoides
Limonium
gmelinii
Tripolium
vulgare

Achillea
setacea
Trifolium
fragiferum
Taraxacum
bessarabicum
Puccinellia
distans

Atriplex
littoralis
Lepidium
latifolium
Tripolium
vulgare
Salicornia
europaea

Bolboschoe
nus
maritimus
Eleocharis
palustris
Inula
britannica
Scorzonera
parviflora
Trifolium
fragiferum

Atriplex
littoralis
Plantago
maritima
Suaeda
maritima
Lepidium
latifolium
Lathyrus
tuberosus
Bromus
arvensis
Torilis
arvensis
Medicago
lupulina
Plantago
lanceolata

Matricaria
recutita
Plantago
maritima
Taraxacum
officinale
Juncus
gerardii
Salicornia
europaea
Plantago
major
Atriplex
littoralis
Lotus
corniculatus
Medicago
lupulina

Juncus
gerardii
Inula
britannica
Scorzonera
parviflora
Trifolium
fragiferum
Matricaria
recutita
Spergularia
maritima
Taraxacum
bessarabicum
Alopecurus
pratensis
Lolium
perenne

Puccinellia
distans
Plantago
lanceolata
Atriplex
littoralis
Cynodon
dactylon
Lepidium
latifolium
Puccinellia
limosa
Tripolium
vulgare
Matricaria
recutita
Spergularia
maritima

2
3
4
5
6

Butomus
umbellatus
Lycopus
europaeus
Phragmites
australis

7

Typha latifolia

8

Typha
angustifolia
Alisma plantagoaquatica
Alisma
lanceolatum
Salicornia
europaea
Spergularia
maritima
Alopecurus
pratensis
Juncus
compressus
Trifolium
fragiferum

9
10
11
12
13
14
15

As. Juncetum
gerardii

As. Puccinellietum
distantis

As. Hordeetum
hystricis

As.
Camphorosmetum
annuae

As. Artemisietum
santonici

As. Salicornietum
europaeae

Nr.

As.
Bolboschoenetum
maritimi
Scirpus
tabernaemontani

Tripolium
vulgare
Lepidium
ruderale
Lepidium
latifolium
Juncus
gerardii
Spergularia
maritima
Lolium
perenne
Matricaria
recutita
Taraxacum
bessarabicum
Plantago
maritima

Figura 1. Aspect și coordonatele sectorului de sărătură „Zăzulenii Vechi”
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CONCLUZII

Ca rezultat al cercetărilor fitocenologice a sectorului de sărătură „Zăzulenii vechi” s-au
evidențiat 7 asociații specifice acestor tipuri de habitate halofile, care se clasifică în 2 clase de
vegetație, 3 ordine și 4 alinațe. Cercetările vegetației s-au efectuat după metoda de intinerar bazată
pe executarea releveului fitocenologic sau a suprafețelor de probă. Sectorul de sărătură „Zăzulenii
vechi” este răspîndit în partea de sud-est a satului Zăzulenii vechi, comuna Negurenii vechi, raionul
Ungheni, pe un teren de luncă de 13,70 ha, cu multe concentrări cu depuneri de sare care scot în
evidență vegetația halofilă. Dezvoltarea și distribuția spațială a vegetației halofile este nemijlocit
legată de substratul geologic reprezentat prin fragmentele de sare expuse la suprafața solului sau în
adîncime, ceea ce determină apariția speciilor de sărătură în mare abundență, precum sunt:
Bolboschoenus maritimus, Salicornia europaea, Artemisia santonica, Camphorosma annua, Juncus
gerardii, Puccinellia distans și Hordeum hystrix. Asociațiile compuse din speciile halofile de
Artemisia santonica și Puccinellia distans ocupă cele mai mari fragmente din acest sector.
Compoziția floristică a fiecărei asociații este redată de 15 specii, selectate și grupate din 5-10
relevee reprezentative. Pentru sectorul dat sunt propuse măsuri de conservare și menținere a
habitatelor de sărătură naturală.
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Abstract: The article presents new data on Cypripedium calceolus L. in Plaiul Fagului

Reserve – a rare species of community interest. The species is included in the list of protected
species of the Republic of Moldova and in the Red Book of the Republic of Moldova, Habitats
Directive, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
The limiting factors were highlighted, the assessment and categorization of the species were carried
out according to the criteria developed by the UICN and the necessary conservation
recommendations were proposed. Also, the synonymy, the morphological description, the habitat
and the corology of the species are given.
Key words: Cypripedium calceolus L., Orchidaceae, flora of Republic of Moldova, endangered taxa.
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INTRODUCERE

Odată cu ratificarea în 1993 a Convenției de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a
habitatelor naturale (1979), Republica Moldova și-a asumat obligația, de rând cu celelalte state
membre ale Uniunii Europene, să participe activ la asigurarea conservării habitatelor naturale, florei
și faunei spontane, inclusiv a speciilor migratoare periclitate. Acțiuni concrete în acest sens, au fost
întreprinse de către țara noastră, odată cu adoptarea unor legi de bază, cu privire la conservarea
biodiversității, cum sunt: Legea privind protecția mediului, 1993; Legea cu privire la zonele și
fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă, 1995; Codul silvic, 1996; Legea privind
fondul ariilor naturale protejate de stat, 1998 (Zamfir, 2001). Implimentarea acestor acorduri și a
legilor cu privire la conservarea biodiversității au fost atribuite organizațiilor și instituțiilor de
profil.
Astfel, au demarat diferite proiecte de monitorizare a stării de conservare a speciilor și
habitatelor de interes comunitar, a fost evidențiată lista speciilor rare din flora spontană a Republicii
Moldova, care actualmente enumără cca 456 de specii (Ghendov și a., 2012). Dintre acestea, 10
specii sunt incluse în Anexa II a Directivei Habitate (1992) și în Anexa I a Convenției privind
conservarea vieții sălbatice a habitatelor naturale europene (Convenția de la Berna, 1979), iar 12
specii sunt incluse în Anexa II a Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de
faună și floră pe cale de dispariție (CITES, 2011).
Cypripedium calceolus L. – Papucul doamnei, este inclusă în ambele convenții și este specie
periclitată în majoritatea țărilor europene (Rankou, 2014). Colectarea de către entuziaști a acestei
orhidee atrăgătoare, dar și schimbările climatice din ultimile decenii, sunt doar unii factori ce au dus
la distrugerea habitatului speciei și ca urmare, la diminuarea efectivului acesteia în întreaga Europă.
Arealul speciei Cypripedium calceolus cuprinde Europa, cu excepția nordului și sudului
extrem, precum și Asia Mică, Siberia de Vest și de Est, Orientul Îndepărtat al Rusiei, până în sudul
insulei Sakhalin. Specia poate fi întâlnită de la nivelul mării, până la 2100 m altitudine (Rankou,
2014).
Cypripedium calceolus vegetează prin rariști forestiere, margini de pădure, pășuni umede, dar
preponderent, sub coronamentul pădurilor de conifere, pădurilor mixte, păduri de foioase din stejar,
carpen și fag, până în pădurile de molid din taiga, excluzând solurile acide. (Rankou, 2014). În
Republica Moldova, această specie vegetează în comunitățile pădurilor revene de gorun cu fag,
carpen, în stejărete cu arțar și carpen, uneori în amestec cu plop tremurător, pe soluri brune și
cenușii cu umeditate suficientă, sub coronament, uneori și în stațiuni mai puțin umbrite (Киртока,
1986, Negru, 2001).
Populația speciei Cypripedium calceolus la nivelul întregii Europe este acum stabilă, dar a
suferit scăderi severe în trecut, în special, din cauza distrugerii habitatelor, prin gestionarea
necorespunzătoare a pădurilor, cum ar fi tăierea rasă, dar și datorită colectării masive de către
colecționeri. Actualmente, efectivul speciei este în declin în anumite părți ale arealului său de
răspândire (Bulgaria, România, Ungaria, Cehia ș. a. ), dar este stabilă sau chiar în creștere în alte
părți (Suedia, Finlanda, Norvegia, Elveția), datorită măsurilor de conservare eficiente care au fost
puse în aplicare.
Cypripedium calceolus este inclusă în listele roșii și protejată la nivel național în majoritatea
țărilor europene. În unele țări se încearcă salvarea speciei prin înmulțirea „in vitro” și repopularea
habitatelor naturale. Multe populații sunt incluse în siturile Natura 2000 și în alte forme de arii
protejate (Rankou, 2014).
MATERIALE ȘI METODE

Acest studiu este bazat pe cercetari floristice de teren ale genului Cypripedium L.
(Orchidaceae Adans.) efectuate în decursul anilor 2014-2018 în cadrul Rezervației Științifice
”Plaiul Fagului”, situată în centrul Republicii Moldova. Au fost examinate publicațiile științifice
care conțin informații despre bioecologia și corologia speciei Cypripedium calceolus L. în limitele
țării. Pentru a stabili corologia speciei au fost consultate colecțiile herborizate, păstrate în Herbarul
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Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și cel al Muzeului Științelor Naturii al
Universității de Stat din Moldova, efectuată analiza critică a specimenelor după metoda clasică
comparativ-morfologică. La determinarea apartenenţei taxonomice a materialului botanic herborizat
şi precizarea particularităţilor bioecologice, fitogeografice şi corologice ale speciilor s-au consultat
determinatoare şi literatura floristică de bază (Paucă și a., 1972; Смольянинова, 1976; Moore,
1980; Negru, 2007).
În cadrul studiului populațional al speciei a fost determinat efectivul numeric al populațiilor,
cu specificarea etapei ontogenetice a fiecărui individ, conform metodei descrise de Voronțova și
col. (Воронцова и др., 1976). Etapa ontogenetică a indivizilor: juvenilă, vegetativă sau generativă a
fost determinată utilizându-se doar caracterele morfologice ale plantei, fără deteriorarea acestora,
stabilinduse forma și mărimea frunzelor, numărul frunzelor, prezența organelor generative, etc.
Evaluarea speciei şi atribuirea categoriei de periclitare s-a realizat conform criteriilor adoptate de
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN, 2001, 2003).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

În Republica Moldova, colectări ale speciei sunt foarte puține. În Herbarul Grădinii Botanice
Naționale (Institut), sunt păstrate exsicate ale speciei din doar 2 puncte de crestere. Opt exsicate
sunt din aceeași locație, colectate în anii 1952, 1970 și 1977, din raionul Orhei, la sud-vest de satul
Lucașeuca, sub coronamentul unui arboret de stejar cu carpen, și doar un exsicat, colectat la est de
satul Bahmut, raionul Călărași, din liziera unui arboret de tei cu frasin, ce datează din anul 1977.
Încă un exsicat de Papucul doamnei se află în colecția herborizată a Rezervației „Plaiul Fagului”,
colectat în anul 1985, de către cercetătorul florist Vasile Chirtoacă, de sub coronamentul unui
gorunet.
Specia manifestă un declin accentuat în țara noastră. Alterarea și distrugerea habitatelor prin
modificarea regimului hidric și de lumină, precum și gestionarea neadecvată a pădurilor, sunt o
parte din factorii ce diminuează semnificativ efectivul speciei.
Cypripedium calceolus L. în Republica Moldova este ocrotită prin lege (Legea..., 1998).
Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca taxon critic periclitat (Cartea..., 2015),
precum și în alte lucrări ca: Plante rare din flora spontană a Republicii Moldova (Negru și a., 2002);
Taxoni rari din flora Republicii Moldova (Pînzaru și a., 2002); Lista Roșie Preliminară de plante
vasculare din flora Republicii Moldova (Ghendov și a., 2012).
În Republica Moldova specia Cypripedium calceolus L. este evaluată și categorisită conform
criteriilor elaborate de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN, 2001, 2003),
atribuindui-se statutul de Specie critic periclitată [Critically Endangered].
[CR] A4ce; B2ab(i,ii,iii,iv); D2
C. calceolus L. 1753, Sp. Pl.: 951; Невский, 1935, Фл. СССР, 4: 598; Paucă, Morariu,
Beldie, 1972, Fl. R. S. România, 12: 652; Смольянинова, 1976, Фл. eвр. части СССР, 2: 15; D.
M. Moore, 1980, Fl. Europ., 5: 326; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 129;
Протопопова, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 406; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R.
Moldova: 291; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 934. – Papucul doamnei, Pantofiorul
Venerei.
Numele generic provine de la cuvintele grecești Cyprus (Doamna din Cipru, un alt nume dat
zeiței Venera și care este legat de locul nașterii acesteia) și podilon – papuc/sandá. Numele speciei
este latinescul calceolus – care înseamnă papuc mic (Chifu, 2006).
Plantă perenă. Rizom repent cu rădăcini numeroase. Tulpină de circa 10-40 (50) cm înălțime,
cilindrică, pubescentă, ușor flexuoasă, cu câteva frunze scvamiforme la bază. Frunze 3-4 (5), de
circa 8-16 cm lungime, lat eliptice până la oblonge, alterne, sesile, cu baza vaginiform
amplexicaulă, acuminate, proeminent nervate, cutate, adaxial glabre, verzi, abaxial pe nervuri, scurt
păroase, palid-verzi, marginea laminei ciliată. Bractei foliacee, ovat-lanceolate, verzi. Flori solitare,
rareori câte 2, zigomorfe, bisexuate, de circa 4-7 cm lungime. Tepale 4, de 6-9 cm lungime, patente,
brun-vișinii, cele 2 laterale, lanceolate, acute, ușor răsucite, abaxial pubescente; cea superioară
(mediană) lat lanceolată, de circa 3-5 cm lungime, cea inferioară de 3-5 (6) cm lungime, oblong418

lanceolată, deseori, dințată sau bilobată. Label ovoidal, de circa 3 cm lungime, veziculos, cu
margini răsucite în interior, formând un orificiu, de forma papucului, galben cu pete roșii la baza
acestuia. Ovar pubescent, nerăsucit. Stigmate 3, disciform concrescute. Fruct capsulă. Semințe
numeroase, foarte mărunte, fără endosperm (Paucă și a., 1972).
Specie mezofilă, mezotermă, acid-neutrofilă, entomofilă. Înflorește în aprilie-mai. Fructele se
maturizează în august. Se înmulțește vegetativ (tuberculi) sau generativ (semințe), semințele pot fi
transportate de vânt până la câteva sute de kilometri, dar pentru germinarea acestora este nevoie de
prezența unor specii de fungi.
Avâd în vedere importanța acestei specii la nivel comunitar, dar și la nivel național, scopul
nostru a fost de monitorizare și estimare a dimensiunilor populațiilor și studierea dinamicii acestora
din siturile localizate în Rezervația „Plaiul Fagului”. Pentru rezervație Cypripedium calceolus este
indicată, conform literaturii, din parcelele 4, 40, 41, 42 și 44 (Chirtoacă și a., 2005). Efectivul
numeric al speciei a fost stabilit doar în parcelele 40 și 44, iar în vara anului 2017 a fost inițiat
studiul populațional și în parcela 41.
În rezultatul observațiilor noastre, abundența speciei în rezervație, variază de la o unică plantă
până la cca 10-15 fitoindivizi. În populații, indivizii maturi sunt în regres (constituind 20-25%),
numărul de plante înflorite depinde de etapa ontogenetică, iar un rol important (uneori primordial) îl
joacă radiația solară. Populațiile din toate parcelele sunt restrânse, fragmentate, indivizii acestora,
vegetând sporadic ca exemplare izolate sau în grupuri mici, dispersate.
Populația din parcela 40, ocupă o suprafață de cca 70 m2 și vegetează pe un versant cu
expoziție nord-estică, în partea de mijloc a pantei cu altitudinea de 250-290 m, pe malul unei mici
ravene, sub coronament. În componența arboretului predomină fagul (Fagus sylvatica L.) și gorunul
(Quercus petraea L.), coronamentul arborilor având gradul de închidere 0,8-0,9. Etajul II este
reprezentat de carpen (Carpinus betulus L.), frasin (Fraxinus excelsior L.), jugastru (Acer
campestre L.), iar subarboretul este constituit din exemplare solitare de dârmoz (Viburnum lantana
L.), călin (Viburnum opulus L.), clocotiș (Staphylea pinnata L.) dar și tulichină (Daphne mezereum
L.). Învelișul ierbos este slab reprezentat și acoperă solul în proporție de 40-50%. Speciile ierboase
au abundență mică (de 1-3). Împreună cu Cypripedium calceolus L., au mai fost înregistrate și alte
specii de orhidee periclitate cum sunt: dumbrăvițele (Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis
atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.), căpșunița grandifloră și longifolie (Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), precum și vioreaua nopții bifolie
(Platanthera bifolia (L.) Rich). Populația din această parcelă este în declin. Dacă în anul 2014, când
a demarat monitorizarea acesteia, au fost înregistrate 2 exemplare generative și 12 vegetative, atunci
în anul 2018, au fost înregistrate doar 7 exemplare vegetative (Tab.1).
Tabelul 1. Dinamica populației de Cypripedium calceolus (parcela 40)
Anul
2014
2015
2016
2017
2018

Nr. de grupuri
4
4
4
4
4

Nr. de exemplare
12
12
9
9
7

Vegetative
10
11
9
9
7

Generative
2
1
-

Nr. de flori
2
1
-

O altă populație de Cypripedium calceolus L., cu un efectiv mic de indivizi și la fel de
instabilă, vegetează în parcela 44 (Tab. 2). Aceasta crește sub coronamentul arboretului de gorun
(Quercus petraea L.) cu fag (Fagus sylvatica L.) aproape de linia parcelară și ocupă o suprafață de
cca 30 m2. Gradul de închidere a coronamentului este de 0,8, în compoziție predomină gorunul
(Quercus petraea L.), iar în etajul doi a fost înregistrat jugastrul (Acer campestre L.) și frasinul
(Fraxinus excelsior L.). Etajul III este reprezentat de dârmoz (Viburnum lantana L.), soc (Sambucus
nigra L.) și clocotiș (Staphylea pinnata L.). Pătura erbacee este mai bine reprezentată și acoperă
solul în proporție de 60-70%. Dintre plantele ierboase enumerăm sineghioara (Sanicula europaea
L.), Pecetea-lui-Solomon (Poligonatum odoratum (Mill.) Druce), dumbrăvița heleborină (Epipactis
helleborine (L.) Crantz), popivnicul (Asarum europaeum L.), toporași (Viola mirabilis L.), rogozul
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pilos (Carex pilosa Scop.), cerențelul (Geum urbanum L.), breiul peren (Mercurialis perennis L.) ș.
a.
Tabelul 2. Dinamica populației Cypripedium calceolus, (parcela 44)
Anul
2014
2015
2016
2017
2018

Nr. de grupuri
2
2
2
2
2

Nr. de exemplare
5
5
5
4
4

Vegetative
4
5
4
4
4

Generative
1
1
-

Nr. de flori
1
1
-

În primăvara anului 2017, în una din ieșirile în teren în zona „strict protejată”, în parcela 41
sub coronamentul unui făget, de rând cu alte specii de orhidee rare, au fost depistate câteva
exemlare de Papucul doamnei, neidentificate în acel loc până atunci. Pe o suprafață de cca 20 m2 a
fost localizat un exemplar generativ izolat, și un grup din trei plante în fază vegetativă, iar la cca 50
m distanță, încă trei fitoindivizi vegetativi. Urmează acțiuni de supraveghere și de studiere a
dinamicii acestor exemplare.
Influența antropică directă asupra populației de Cypripedium calceolus în Rezervația „Plaiul
Fagului” este în mare parte exclusă, deoarece aceasta vegetează în zona cu „protecție integrală” sau
„absolută”, unde nu se intervine în nici un fel, cu nici o lucrare silvică, conform statutului
rezervației și a „Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat”. Declinul populațional
parvine, după părerea noastră, din cauza alterării și degradării habitatului prin modificarea
regimului hidric, provocat de secetele din ultimile decenii (Cypripedium calceolus preferă solurile
revene), dar și de regimul de lumină.
Protecția siturilor și gestionarea adecvată a habitatului speciei sunt esențiale și sunt respectate
în Rezervația „Plaiul Fagului”și totuși, mai pot fi întreprinse anumite acțiuni pentru îmbunătățirea
condițiilor de creștere, prin păstrarea luminii suficiente și protejarea speciei Papucul doamnei de
presiuni suplimentare cum ar fi pășunatul de către erbivore.
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CZU 630*182.47 (498)
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. ÎN PĂDUREA DRAGOMIRNA – JUDEȚUL SUCEAVA
Cezar Valentin TOMESCU
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceva

Abstract: Cunoscuta orhidee Cypripedium calceolus L. constituie una dintre speciile simbol
căutată de botaniști și de iubitorii de natură din totdeauna, fiind protejată în prezent în numeroase
rezervații din România și din Europa. Prin observațiile de teren desfășurate în anii 2007-2014 și
2018 în pădurea Dragomirna, au fost identificate trei populații ale acestei specii, bine reprezentate
numeric, cu numeroase exemplare florifere. În lucrarea de față este descrisă și ambianța ecocenotică a habitatelor în care se dezvoltă populațiile identificate.
Cuvinte cheie: papucul doamnei, sabotul lui Venus, Cypripedium calceolus, Dragomirna, ambianța
eco-cenotică, indici ecologici.
INTRODUCERE

Probabil cea mai spectaculoasă orhidee din Europa, datorită mărimii și culorii florilor,
Cypripedium calceolus constituie una dintre cele mai studiate specii atât sub aspect morfologic dar
mai ales corologic, fiind protejată la nivel internațional prin diferite acte (Anexa I - Convenţia de la
Berna, Anexele II şi IV – IUCN, Anexa II – CITES, Anexele II şi IV - Directiva Habitate
CE/92/43) dar și la nivel național (Legea nr. 462/2001). Specia a fost identificată la nivelul
României în numeroase locuri, cu o diversitate stațională mare, fiind totuși condiționată de prezența
substratului calcaros. Astfel, conform lucrării ”Flora Republicii Socialiste România – vol. XII”
(Săvulescu et al. 1972) specia a fost identificată în: Sighet, Lunca la Tisa, Cărpiniş (jud.
Maramureș); Bistriţa, Dumbrăveni (jud. Bistrița Năsăud), Stana (jud. Sălaj), Cluj-Napoca -Fâneţe,
Făget, V. Pleica, Floreşti, Someşeni, Baciu pe Dealul Melcilor, Corpadea, Dej, Gherla, Fizeşul
Gherlei, Silviaş, Răchiţele, Turda, Moldoveneşti, Cheia, M-ţii Trascăului (jud. Cluj), Sighişoara,
Boiu, Mureni, Sovata, Reghin, Gurghiu, Cocoşi (jud. Mureș), Dârjiu, Bodogoaia, Filiaşi, Odorhei,
Praid, V. Strâmbă, Tulgheş, V. Bicazului pe Ciuha (jud. Harghita), Bodoş, Sf. Gheorghe la Băile
Şuşag, Racoşul de Sus (jud. Covasna), Rupea, Hoghiz, Rocoşul de Jos, Braşov pe Tâmpa, V.
Răcădăului și dealurile din împrejurimi, Dârste, Predeal, Mt. Postăvarul, Făgăraş la Galați (jud.
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Brașov), Sibiu la Guşteriţa, Cisnădioara, Şura Mare, Noul, Vurpăr, Hosman, Biertan, Agârbiciu,
Târnăvioara, Mediaş (jud. Sibiu), M-ţii Trascăului, Alba-Iulia, Cetatea pe Piatra Ceţii, Vidra pe
Piatra Struţu, Scărişoara pe V. Ordencşua, M-ţii Bihorului, Aiud, Lopadea, Sebeş la Râpa Roşie
(jud. Alba), M-ții Godeanu pe Albele (jud. Hunedoara), Oradea la Băile Episcopiei (jud. Bihor),
Băile Herculane pe Mt. Domogled, V. Cernei (jud. Caraș-Severin), Baia de Aramă (jud. Mehedinți),
Novaci (jud. Gorj), Câmpulung (jud. Argeș), Mt. Penteleu, Tisău pe Dealul Istrița la ”Calul Alb”
(jud. Buzău), Onești (jud. Bacău), Piatra Neamț pe Dealul Cerneagura, Petricani, Mt. Ceahlău la
Schitul Durău, Gândiţi (jud. Neamț); Bârnova pe Dealul Cazacului, Dobrovăţ, Scânteia, Dealul
Repedea, Poieni, Ciurea, Voineşti, Lugani, Slobozia, Horleşti, Tătăruşi (jud. Iași), Drăgoiasa,
Broşteni, V. Barnarului, Pădurea Slătioara, Câmpulung-Moldovenesc pe Mt. Măgura, Pojorâta pe
Mt. Eva, Zovoriştea, Arinii (jud. Suceava)
MATERIAL ȘI METODĂ

Localizarea studiului: Arboretele în care au fost identificate cele trei populații de
Cypripedium calceolus fac parte din așa numita pădurea Dragomirna, situată la nord față de orașul
Suceava. Prima populație se găsește în apropierea cartierului Burdujeni Sat al orașului Suceava
(47°41'xx.x"N, 26°16'xx.x"E), într-o pădure ce are ca specii principale fagul, stejarul și gorunul, iar
celelalte două populații sunt cantonate într-un făget pur de pe raza satului Răuțeni din comuna
Zamostea (47°49'xx.x"N, 26°11'xx.x"E). Coordonatele GPS sunt date cu aproximație, pentru
protejarea suplimentară a acestor populații de eventualii ”iubitori” de natură, cei interesați strict în
scop științific putând apela la autorul acestei lucrări pentru coordonatele exacte ale acestora.
Populațiile studiate ocupă versanți cu expoziție predominant nordică, umbriți suplimentar fie
de coronamentul arboretului foarte bine închis, fie în cazul arboretelor cu consistență mai mică, de
prezența unui strat al arbuștilor și puieților foarte bine dezvoltat. Acestea, combinate cu poziția
inferioară a versantului sau cu vecinătatea unor mici pâraie, oferă condiții de umiditate suplimentară
edafică și atmosferică, mai ales în sezonul de vegetație.
METODOLOGIE

Prima populație de Cypripedium
calceolus a fost identificată în pădurea
din apropierea cartierului Burdujeni Sat
în anul 2007, cu ocazia desfășurării
lucrărilor practice cu studenții la
disciplina Botanică, ulterior fiind
realizate vizite pentru monitorizarea
mărimii acestei populații, cu precădere
în lunile mai. Celelalte două populații au
fost descoperite în anul 2018, în timpul
efectuării lucrărilor de cartare și
verificare a tipurilor de habitate din
Situl Natura 2000 Pătrăuți. În acest sens,
au fost căutate și identificate toate
exemplarele din cele trei populații
distincte, fiind defalcate în două
categorii, exemplare florifere și
exemplare fără flori. Toamna au fost
Figura 1. Localizarea celor trei populații studiate
verificate prezența și numărul fructelor.
(google.com/earth)
De asemenea, au fost realizate relevee
floristice conform școlii de fitocenologie Braun-Blanquet, utilizând metodologia unanim adoptată în
România (Borza et Boșcaiu 1965, Cristea et al. 2007), care să includă aceste populații dar și în
zonele învecinate, pentru caracterizarea cât mai completă a ambianței eco-cenotice a acestora.
Studiul literaturii de specialitate privind ecologia și răspândirea acestei specii în România
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este obligatoriu pentru realizarea unei imagini cât mai complete a corologiei papucului doamnei.
Încadrare
taxonomică,
nomeclatură:
încreng.
Spermatophyta,
subîncreng.
Magnoliophytina, cls. Liliopsida, subcls. Liliidae, ord. Orchidales, fam. Orchidaceae, subfam.
Cypripedioideae, Cypripedium calceolus L. – papucul doamnei, sabotul lui Venus, blabornic
(Ciocârlan 2000).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

O analiză cantitativă și calitativă a celor trei populații de papucul doamnei, este prezentată în
tabelul 1, cu precizarea că pentru prima populație au fost realizate observații pe mai mulți ani, iar
analiza în ceea ce privește prezența fructelor (a capsulelor) a fost realizată doar pentru 2018.
Tabelul 1. Situația populațiilor de Cypripedium calceolus
Populație

nr. 1 (Burdujeni Sat)

nr. 2 (Răuțeni)
nr. 3 (Răuțeni)

2007
2008
2009
2012
2014
2018
2018
2018

fără flori
15
7
2
6
7
21
13
9

nr. exemplare (mai)
cu flori
total
11
26
2
9
0
2
1
7
4
13
24
45
12
25
8
17

nr. exemplare (septembrie)
cu fructe
fără fructe
total
9
17
26
5
14
19
2
12
14

În urma studiilor de teren au fost realizate și relevee fitocenologice (tab. 2), pentru a
surprinde cât mai fidel ambianța eco-cenotică a speciei studiate, astfel: releveele 1-3 în zona primei
populații, releveele 4 și 5 în zona celei de a doua populații și releveele 6-7 în imediata apropiere a
celei de a treia populații de Cypripedium calceolus. După aranjarea speciilor caracteristice pe
cenotaxoni s-au stabilit asociațiile vegetale la care aparțin fitocenozele forestiere luate în studiu,
fiind precizate în subsolul tabelului de mai jos.
Tabelul 2. Asociațiile vegetale ce constituie ambianța eco-cenotică a speciei Cypripedium calceolus
Nr. rel.
Altit. (m.s.m.)
Expoziția
Panta terenului (grade)
Acop. veget. arborescente (%)
Acop. veget. arbustive + juvenili (%)
Acop. veget. Ierboase (%)
Suprafața releveului (m2)
Număr de specii
Caract. de as.
Galium schultesii
Geranium robertianum
Galio schultesii-Carpinenion
Carex pilosa
Cephalanthera damasonium
Cerasus avium
Cerasus avium juv.
Hepatica nobilis
Lathyrus niger
Lathyro aurei-Fagion orientalis
Polygonatum odoratum
Sorbus torminalis juv.
Lathyro hallersteinii-Carpinenion
Tilia cordata
Tilia cordata juv.
Lathyro hallersteinii-Carpinion
Campanula rapunculoides

1
410
N
15
45
60
90
500
46

2
415
N
45
80
25
50
500
41

3
400
N
40
75
10
60
500
39

+
-

-

+
-

+

+

+
-

+

+

+
1
1
1
+

+
+
+
-

1
+
+
-

+
-

-

-

+
+
-

+
+
+
-

+
-

-

-

-

-

+

-

-

+
+

+

1
+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-
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4
5
6
7
8
390 400 405 430 440
NE
NE
NE
E
N
40
15
15
20
45
90
95
90
95
95
5
1
5
1
1
5
5
15
20
15
1000 1000 1000 1000 1000
20
12
36
23
24

Hieracium racemosum
Ranunculus auricomus
Lathyro hallersteinii-Carpinenalia
Astragalus glycyphyllos
Carpinus betulus
Carpinus betulus juv
Corylus avellana juv.
Dactylis polygama
Lathyrus vernus
Polygonatum latifolium
Equisetum telmateia
Symphyto-Fagion et Symphyto-Fagenalia
Acer pseudoplatanus juv.
Campanula persicifolia
Cephalanthera longifolia
Daphne mezereum
Maianthemum bifolium
Veronica officinalis
Fagetalia sylvaticae
Acer campestre
Acer campestre juv.
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Asarum europaeum
Athyrium filix-femina
Brachypodium sylvaticum
Circaea lutetiana
Dryopteris filix-mas
Epipactis helleborine
Euphorbia amygdaloides
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica juv.
Lapsana communis
Mycelis muralis
Paris quadrifolia
Pulmonaria officinalis
Salvia glutinosa
Sanicula europaea
Scrophularia nodosa
Stachys sylvatica
Viola reichenbachiana
Alnion incanae et Alno-Fraxinetalia
Alliaria petiolata
Cornus sanguinea
Geranium phaeum
Viburnum opulus
Querco-Fagetea
Acer platanoides juv.
Carex sylvatica
Crataegus monogyna
Convallaria majalis
Cypripedium calceolus
Galium odoratum
Hedera helix
Lamium galeobdolon
Lonicera xylosteum
Melittis melissophyllum
Neottia nidus-avis
Orthilia secunda
Platanthera bifolia
Pyrus pyraster

+

+
+

-

-

+
-

+
-

+
-

-

+
1
1
+
+
-

1
1
+
+
-

+
2
+
+
+
-

+

-

+
+
+
-

-

-

+
+
+
-

+
+
-

+
1
-

+
+

-

+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
1
+
1
+
+
2
+
+
+
1
1

+
+
+
1
+
+
+
+
3
+
+
+
+
1
+
+

+
+
+
1
+
+
+
2
+
+
+
+
1
+
+
1

+
+
+
+
5
+
+
+
+
-

+
+
+
+
5
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
5
1
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
5
+
+
+
+
1
-

+
+
+
5
+
+
+
1
+
1

2
+
+

+
1
-

+
1
+

-

-

+
+

-

-

1
+
+
1
+
+

+
+
1
+
+
-

+
+
1
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
1
1
1
+
-

+
+
1
+
+
-
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Rosa canina
+
+
+
Quercus petraea
+
Quercus robur
+
1
+
Quercus robur juv.
+
+
+
Viola mirabilis
+
+
+
Quercetea robori-petraea s.l.
Poa nemoralis
+
Quercetea pubescentis s.l.
Viburnum lantana
+
Rhamno-Prunetea s.l.
Agrimonia eupatoria
+
Sambucus nigra
+
+
+
Sambucus nigra juv.
+
+
+
Torilis arvensis
+
Variae syntaxa
Arctium tomentosum
+
+
Atropa belladonna
+
Carex pendula
+
+
+
Euphorbia cyparissias
+
Gentianopsis ciliata
+
+
Gymnocarpium dryopteris
+
+
Hieracium murorum
+
Rubus hirtus
+
+
Taraxacum officinale
+
Notă: rel. 1-3 as. Geranio robertianae-Fagetum (Burduja et al. 1974) Chifu et Ștefan 1994 em. Chifu et Zamfirescu
2001 (15.05.2018), rel. 4-8 as. Galio schultesii-Fagetum (Burduja et. al. 1973) Chifu et Ștefan 1994 (3.05.2018).
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Ch. 3,61% T. 2,41%
Ht. 4,82%
H. 39,76%

G. 22,89%

Ph. 26,51%

Figura 2 – Spectrul bioformelor
Euras.
37,35%

Eur.
22,89%

Submedit.
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Subatl.submedit.
1,20%
Pont.-pan.-

Centr. eur.
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balc. Atl.-medit. Cosm. Circ.
1,20% 1,20%
2,41% 10,84%

Figura 3. Spectrul elementelor floristice
6,82

8,00

Medie

Pentru aceste fitocenoze a fost realizat și un
spectru al bioformelor (fig. 2) în care domină
hemicriptofitele (H.), cu 33 specii, urmate de
fanerofite (Ph.), cu 22 specii și geofite (G.), cu 19
specii. Hemiterofitele, camefitele și terofitele au o
reprezentare foarte redusă. Sub aspectul spectrului
fitogeografic (fig. 3) se remarcă dominarea clară a
celor trei elemente cu caracter european, respectiv
cel eurasiatic (Euras.), cu 31 specii, cel european
(Eur.), cu 19 specii și cel central european (Centr.
eur.), cu 19 specii, toate acestea având o pondere
cumulată de cca. 82%. În cele opt relevee realizate
au fost identificate și 9 specii cu areal circumpolar
(Circ.) favorizate cu siguranță de stațiunile umbrite,
cu expoziție nordică, în care sunt cantonate
populațiile de Cypripedium calceolus. Elementele
cu caracter termofil au reprezentări foarte mici,
respectiv câte o specie din cele patru categorii
prezente.
Mediile indicilor ecologici (fig. 4) pentru
fitocenozele studiate oferă o imagine completă
asupra caracteristicilor stațiunii în care se dezvoltă
cele trei populații de papucul doamnei, preferințele
speciilor pentru diferiți factori de mediu reflectând
cel mai fidel acest lucru. Astfel, valoarea indicelui
preferințelor speciilor față de lumină (L=4,74)
reflectă existența unui nucleu larg de specii sciafile
ce vegetează în astfel de stațiuni puternic umbrite;
media moderată a indicelui pentru temperatură
(T=5,34) trădează prezența mare a speciilor

6,00

4,74

5,34

5,32

4,97
3,49

4,00
2,00
0,00
L

T

K

F

Indice ecologic

R

N

Figura 4. Mediile indicilor ecologici după
Ellenberg

mezoterme, urmate de cele mezoterm-subtermofile, cu precizare că există și un nucleu de specii
amfitolerante dar care nu afectează media acestui indice; media relativ scăzută a indicelui pentru
continentalism (K=3,49) indică prezența numeroasă a speciilor de climat intermediar între cel
oceanic și cel suboceanic, precum și a celor ce preferă un climat suboceanic; sub aspectul mediei
indicelui preferințelor față de umiditatea solului (F=4,97) se contată o participare bună a speciilor
mezofite și mezo-xerofite, favorizate cu siguranță de umiditatea suplimentară dată de expoziția
nordică, de poziția inferioară a versanților sau de apropierea micilor pâraie în cazul populațiilor 2 și
3; valoarea mediei indicelui preferințelor speciilor față de reacția solului (R=6,82) arată prezența
foarte bună speciilor neutrofile; media relativ mică a indicelui preferințelor speciilor pentru
cantitatea de azot accesibil din sol (N=5,32) arată existența unui nucleu bun de specii mezonitrofile
dar și o prezență semnificativă a speciilor oligonitrofile, existând și câteva specii eurinitrofile.
Tabelul 2. Ditribuția numărului de specii pe categorii de indici ecologici Ellenberg
Indice
L
T
K
F
R
N

Categoriile indicilor ecologici (număr de specii pe categorii)
1
0
0
0
0
0
0

2
5
0
13
0
1
2

3
7
1
26
4
1
10

4
25
0
24
17
1
7

5
21
34
9
32
6
13

6
7
16
1
9
5
12

7
9
2
1
4
23
11

8
3
0
0
2
17
2

9
0
0
0
0
1
3

10
0
-

11
0
-

Media
12
0
-

x
24
3
9
22
17

4.74
5.34
3.49
4.97
6.82
5.32

CONCLUZII

Cele trei populații de Cypripedium calceolus sunt bine reprezentate atât prin numărul total
de exemplare cât mai ales prin numărul exemplarelor florifere, din care unele ajung să fructifice.
Ambele tipuri de făgetele care adăpostesc aceste populații sunt cantonate pe soluri de tip luvosol,
caracteristice Podișului Dragomirnei și oferă prin formele de microrelief și prin ambianța ecocenotică condiții optime pentru dezvoltarea acestei specii. În cazul primei populații, care a fost
monitorizată în timp, se poate observa o creștere a numărului de exemplare, urmând ca în anii
următori monitorizarea să continue și cu celelalte două populații identificate în acest an,
concomitent cu căutarea de noi posibile populații ale acestei specii.
Sub aspectul amenințărilor posibile, cea mai vulnerabilă populație este cea din apropierea
cartierului Burdujeni Sat, puternic frecventată de localnici în căutare de produse accesorii ale
pădurii, și care o pot rupe din simpla dorință de a o admira, nefiind informați despre adevărata
valoare științifică a speciei. Aici, chiar și gunoaiele aruncate la întâmplare în pădure sunt adesea
vecine cu această populație de papucul doamnei. În cazul populațiilor 2 și 3, amenințări directe și
imediate nu sunt prezente, datorită distanței mai mari față de localitățile din jur. Marele avantaj al
speciei este că atunci când înflorește și când este practic vizibilă, frecvența persoanelor în căutare
de ciuperci este redusă, fapt confirmat în acest an prin existența exemplarelor cu fructe. Pentru
moment, habitatele studiate nu prezintă perturbări majore care să afecteze negativ specia.
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FLORA VASCULARĂ A REZERVAȚIEI ”CODRUL SECULAR LOBEN” - JUDEȚUL SUCEAVA
Cezar Valentin TOMESCU, Tudor Ioan HARASEMCIUC
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Abstract: Rezervație forestieră ”Codrul Secular Loben” este una dintre cele mai noi arii

protejate din județul Suceava, fiind situată pe raza satului Rașca, comuna Moldovița. Aceasta a fost
declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr. 1143 din 18 septembrie 2007. Aici se regăsesc
ecosisteme forestiere și praticole reprezentative pentru zona de nord a Carpaților Orientali.
Amestecurile montane de fag, brad și molid alături de molidișuri sunt tipurile de pădure ce
predomină. Datorită prezenței pâraielor Loben și Timotei, a poienilor cu vegetație ierboasă, a
stâncilor calcaroase dar și datorită caracterului mozaicat al arboretelor, bogăția vegetală este una
ridicată raportată la suprafața rezervației (483 ha), fiind prezente aici specii cu cerințe ecologice
dintre cele mai diferite. Astfel, în urma cercetărilor de teren efectuate în perioada 2016-2018 au fost
identificate 372 specii de plante vasculare încadrate în 226 genuri aparținând la 69 de familii.
Cuvinte cheie: flora vasculară, flora cormofită, rezervație, Codrul Secular Loben, Pădurea Loben,
bioforme, elemente floristice, indici ecologici.
INTRODUCERE

Situată în Bucovina de Sud, pe raza satului Rașca, comuna Moldovița din județul Suceava și
având ca limite naturale pâraiele Loben, la nord, și Timotei, la sud, rezervația naturală „Codrul
Secular Loben” este o rezervație forestieră ce cuprinde molidișuri, amestecuri de rășinoase cu fag
precum și pajiști montane, habitate specifice zonei, care se află într-un echilibru natural foarte bun
și care beneficiază de o influență antropică redusă.
Datorită faptului că această rezervație a fost declarată relativ recent arie naturală protejată
prin H.G. nr. 1143/18.09.2007, iar studiile de floră strict la această zonă sunt foarte puține, am
considerat oportun un astfel de studiu, care să ofere o imagine actuală cât mai completă asupra
florei vasculare de aici. Actuala lucrare își propune atât o inventariere a speciilor de plante
superioare cât și o analiză a acestora sub aspect ecologic.
Printre primele studii realizate în regiune se remarcă lucrarea ”Flora der Bukovina”
(Herbich 1859) în care apar citate cinci specii din zona localității Moldovița. Alte studii realizate în
zonă sunt: ”Contribuții la studiul vegetației și îmbunătățirii pajiștilor naturale din bazinul
Moldoviței (jud. Suceava)” (Panait 1969), „Flora și vegetația județului Suceava” (Mititelu et. al.
1989), ”Associations forestiéres caractéistiques à Obcina Mare (Suceava)” (Chifu et Șurubaru
1999), ”The Hieracio transsilvanici – Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 association from the
”Obcinele Bucovinei” territory” (Mânzu et al. 2007). Unul dintre studiile cele mai importante de
floră și vegetație din bazinul râului Moldovița a fost finalizat în anul 2005, o dată cu susținerea tezei
de doctorat, de către biologul Mânzu Ciprian, care a identificat în teritoriul studiat (bazinul
hidrografic al râului Moldovița) 740 de specii și subspecii de plante vasculare.
MATERIAL ȘI METODĂ

Localizare: Rezervația are o suprafață de 483 hectare și este situată altitudinal între 7501175 m, încadrându-se în regiunea biogeografică alpină. Sub raport geografic, rezervația se află
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dispusă în Nordul Carpaților Orientali, respectiv în cadrul Obcinei Mari, relieful fiind caracterizat
prin culmi secundare netede dispuse transversal pe cea principală, cu versanți abrupți, ce au cu
precădere expoziție nordică și nord-vestică. Pe fondul unui climat general temperat continental,
clima caracteristică teritoriului studiat este rece și umedă, cu o temperatură medie anuală de 60C la
baza versanților și de 20C pe culmi și o medie a precipitațiilor de cca. 1000 mm/an.
Metodologie: Primul pas în studierea florei rezervației ”Codrul Secular Loben” l-a
constituit căutarea tuturor surselor bibliografice, a lucrărilor de specialitate realizate în zonă de către
diverși autori. În perioada 2016 – 2018, în timpul sezonului de vegetație s-au efectuat deplasări în
teren pentru surprinderea cât mai fidel a tuturor aspectelor de floră, prin parcurgerea unor itinerarii
care să străbată toate tipurile de habitate și care să acopere cât mai bine zona de studiu. Au fost
vizate atât tipurile de habitate cu o răspândire mare dar mai ales cele restrânse, răspândite liniar sau
punctiform (marginea apelor, mlaștini, stâncării, zone de tranziție, poieni, alunecări de teren).
Periodicitatea vizitelor în teren a fost de 4-5 săptămâni pentru a surprinde pe cât posibil toate
fenofazele speciilor de plante vasculare. A fost colectat un bogat material fotografic iar pentru
speciile mai dificil de identificat a fost colectat și material pentru herborizare fiind evitată
colectarea speciilor rare sau protejate.

Figura 1. Localizarea Rezervaţiei Codrul Secular Loben (commons.wikimedia.org,
google.com/earth)
Identificarea speciilor de plante a fost realizată în concordanță cu lucrările de floră unanim
utilizate de botaniștii din România, respectiv: Flora R.P.R.-R.S.R. -vol. I-XIII (Săvulescu et al.
1952-1976), Flora Europaea,vol. I-V (Tutin at al. 1964-1980), Flora ilustrată a României –
Pteridophyta et Spermatophyta (Ciocârlan 2000) şi Flora şi vegetaţia Moldovei (România), vol. I.
(Chifu et al. 2006). Conspectul floristic a fost realizat în ordinea taxonomică adoptată în lucrarea de
referință Flora ilustrată a României – Pteridophyta et Spermatophyta (Ciocârlan 2000).
Flora cormofită a rezervației a fost analizată prin spectrul bioformelor, cel al elementelor
floristice și prin cel al indicilor ecologici (Ellenberg 1974), respectiv L – lumină, T - temperatură, K
- continentalism, F - umiditatea solului, R– reacţia solului şi N - cantitatea de azot accesibil din sol.
Pentru fiecare dintre aceștia a fost calculată și media ponderată. De asemenea, au fost analizate și
speciile periclitate incluse pe lista roșie a plantelor vasculare din România (Oltean et. al. 1994).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Conspectul floristic - Încreng. Pteridophyta: Fam. Lycopodiaceae: Lycopodium selago L.,
L. clavatum L., L. annotinum L.; Fam. Equisetaceae: Equisetum arvense L., E. telmateia Ehrh., E.
sylvaticum L., E. hyemale L.; Fam. Polypodiaceae: Polypodium vulgare L.; Fam. Dennstaedtiaceae:
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Fam. Aspleniaceae: Athyrium filix-femina (L.) Roth, Matteucia
struthiopteris (L.) Tod., Polystichum aculeatum (L.) Roth, Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, D. filix-mas (L.) Schott, Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, G. dryopteris
(L.) Newman, Phegopteris connectilis (Michx.). Încreng. Spermatophyta: Fam. Pinaceae: Abies
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alba Miller, Picea abies (L.) Karsten, Pinus sylvestris L.; Fam. Ranunculaceae: Actaea spicata L.,
Isopyrum thalictroides L., Caltha palustris L., Trollius europaeus L. ssp. europaeus, Aconitum
moldavicum Hacq., A. variegatum L., Thalictrum aquilegiifolium L., Anemone nemorosa L.,
Hepatica nobilis Schreber, H. transsilvanica Fuss, Clematis alpina (L.) Miller, C. vitalba L.,
Ranunculus ficaria L. ssp. bulbilifer, R. acris L. ssp. acris, R. acris L. ssp. strigulosus, R. repens L.,
R. carpaticus Herbich, R. auricomus L.; Fam. Fumariaceae: Corydalis cava (L.) Schweigg. et
Koerte ssp. cava; Fam. Ulmaceae: Ulmus glabra Hudson; Fam. Urticaceae: Urtica dioica L. ssp.
dioica; Fam. Fagaceae: Fagus sylvatica L. ssp. sylvatica; Fam. Betulaceae: Betula pendula Roth,
Alnus incana (L.) Moench, A. glutinosa (L.) Gaertner; Fam. Corylaceae: Corylus avellana L.; Fam.
Caryophyllaceae: Moehringia trinervia (L.) Clairv., Stellaria nemorum L., S. palustris Retz., S.
graminea L., S. holostea L., Silene dioica (L.) Clairv., S. vulgaris (Moench) Garcke, S. nutans L.
ssp. dubia, Cerastium fontanum Baumg. ssp. fontanum, C. arvense L. ssp. arvense, Dianthus
barbatus L. ssp. compactus, Lychnis flos-cuculi L., L. viscaria L.; Fam. Polygonaceae: Polygonum
bistorta L., Rumex acetosella L., R. acetosa L., R. alpinus L., R. obtusifolius L. ssp. sylvestris; Fam.
Grossulariaceae: Ribes uva-crispa L.; Fam. Saxifragaceae: Chrysosplenium alternifolium L.,
Parnassia palustris L.; Fam. Rosaceae: Spiraea chamaedrifolia L., Aruncus dioicus (Walter)
Fernald, Rubus hirtus Waldst. et Kit. ssp. hirtus, R. idaeus L., Fragaria vesca L., Potentilla
anserina L., P. reptans L., P. erecta (L.) Rausch., Geum urbanum L., G. rivale L., Filipendula
ulmaria (L.) Maxim., F. vulgaris Moench, Alchemilla vulgaris L., Agrimonia eupatoria L., Rosa
canina L., R. pendulina L., Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna, Sorbus aucuparia L., Malus
sylvestris (L.) Miller, Cerasus avium (L.) Moench var. avium; Fam. Fabaceae: Genista tinctoria L.,
Ononis arvensis L., Medicago lupulina L., Trifolium medium L., T. pratense L., T. aureum Pollich,
T. repens L. ssp. repens, T. montanum L., T. alpestre L., T. ochroleucon Hudson., T. campestre
Schreber, T. hybridum L. ssp. hybridum, T. pannonicum Jacq, Anthyllis vulneraria L. ssp.
vulneraria, Lotus corniculatus L., Astragalus glycyphyllos L., Vicia cracca L., V. sepium L., V.
sylvatica L., Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren., L. pratensis L., L. vernus (L.) Bernh.;
Fam. Lythraceae: Lythrum salicaria L.; Fam. Onagraceae: Circaea alpina L., C. lutetiana L.,
Epilobium lamyi F.W. Schultz, E. montanum L., Chamerion angustifolium (L.) Holub; Fam.
Thymelaeaceae: Daphne mezereum L.; Fam. Euphorbiaceae: Euphorbia amygdaloides L., E.
carniolica Jacq., E. dulcis L., Mercurialis perennis L.; Fam. Aceraceae: Acer platanoides L., A.
pseudoplatanus L.; Fam. Oxalidaceae: Oxalis acetosella L.; Fam. Geraniaceae: Geranium
robertianum L., G. phaeum L., Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.; Fam. Balsaminaceae: Impatiens
noli-tangere L.; Fam. Linaceae: Linum catharticum L. ssp. catharticum; Fam. Polygalaceae:
Polygala amara L. ssp. brachyptera, P. vulgaris L. ssp. vulgaris, P. comosa; Fam. Araliaceae:
Hedera helix L.; Fam. Apiaceae: Sanicula europaea L., Astrantia major L. ssp. major,
Chaeropyllum hirsutum L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Carum carvi L., Aegopodium
podagraria L., Pimpinella major (L.) Hudson ssp. major, P. saxifraga Miller ssp. saxifraga,
Angelica sylvestris L., Heracleum sphondylium L., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench; Fam.
Hyperaceae: Hypericum maculatum Crantz ssp. maculatum, H. perforatum L., H. hirsutum L.; Fam.
Tiliaceae: Tilia cordata Miller; Fam. Malvaceae: Malva sylvestris L. ssp. sylvestris; Fam.
Violaceae: Viola declinata Waldst. et Kit., V. reichenbachiana Jordan ex Boreau, V. odorata L., V.
tricolor L. ssp. tricolor; Fam. Tamaricaceae: Myricaria germanica (L.) Desv.; Fam. Brassicaeae:
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande, Cardamine impatiens L., C. flexuoasa With. in Stokes,
C. amara L., Arabis hirsuta (L.) Scop.s.str., Lunaria rediviva L., Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik., Dentaria bulbifera L., D. glandulosa Waldst. et Kit.; Fam. Salicaceae: Salix silesiaca
Willd., S. capraea L., S. fragilis L., S. purpurea L., Populus tremula L.; Fam. Ericaceae: Vaccinium
myrthillus L., V. vitis-idaea L.; Fam. Pyrolaceae: Orthilia secunda (L.) House, Moneses uniflora
(L.) Gray; Fam. Monotropaceae: Monotropa hypopitys L.; Fam. Primulaceae: Primula veris L. ssp.
veris, Lysimachia nummularia L.; Fam. Gentianaceae: Gentiana asclepiadea L., Gentianella
austriaca (A. et J.Kerner) Hplub; Fam. Oleaceae: Fraxinus excelsior L.; Fam. Solanaceae: Atropa
belladona L., Solanum dulcamara L.; Fam Convolvulaceae: Convolvulus arvensis L.; Fam.
Cuscutaceae: Cuscuta europaea L. ssp. europaea; Fam. Boraginaceae: Echium vulgare L.,
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Myosotis sylvatica Ehrh. Ex Hoffm., M. arvensis Hill. ssp. arvensis, Pulmonaria officinalis L., P.
rubra Schott, Symphytum officinale L., S. cordatum Waldst. et Kit., Omphalodes scorpioides
(Haenke) Schrank.; Fam. Lamiaceae: Ajuga reptans L., A. genevensis L., Glechoma hirsuta Waldst.
et Kit., G. hederacea L., Nepeta nuda L., Prunella vulgaris L., Lamium album L., L. galeobdolon
L., L. maculatum L., Galeopsis speciosa Miller, G. bifida Boenn., Leonurus cardiaca L. ssp.
cardiaca, Stachys sylvatica L., S. officinalis (L.) Trev., Salvia glutinosa L., Clinopodium vulgare
L., Origanum vulgare L., Thymus comosus Heuffel ex Griseb., T. pulegioides L., Lycopus
europaeus L., Mentha arvensis L., M. longifolia (L.) Hudson; Fam. Callitrichaceae: Callitriche
palustris L.; Fam. Plantaginaceae: Plantago media L., P. lanceolata L., P. major L. ssp. major;
Fam. Scrophulariaceae: Verbascum nigrum L. ssp. nigrum, Scrophularia nodosa L., S. scopolii
Hoppe, Veronica urticifolia Jacq., V. anagallis-aquatica L., V. montana L., V. officinalis L., V.
chamaedrys L. ssp. chamaedrys, V. polita Fries, Digitalis grandiflora Miller, Rhinanthus minor L.,
R. alectorolophus (Scop.) Pollich., R. angustifolius C.C. Gmelin ssp. angustifolius, Melampyrum
bihariense A. Kerner, M. sylvaticum L., Lathraea squamaria L., Euphrasia officinalis L. ssp.
pratensis; Fam. Campanulaceae: Campanula abietina Griseb., C. persicifolia L., C. rapunculus L.,
C. trachelium L., C. glomerata L. ssp. glomerata, C. rotundifolia L. ssp. rotundifolia, C. serrata
(Kit.) Hendrych; Fam. Rubiaceae: Galium aparine L., G. boreale L., G. odoratum (L.) Scop., G.
schultesii Vest, G. verum L., Cruciata glabra (L.) Ehrend., C. laevipes Opiz; Fam. Caprifoliaceae:
Sambucus nigra L., S. ebulus L., S. racemosa L., Viburnum opulus L., Lonicera xylosteum L., L.
nigra L.; Fam. Adoxaceae: Adoxa moschatellina L.; Fam. Valerianaceae: Valeriana officinalis L.,
V. tripteris L.; Fam. Dipsacaceae: Knautia arvensis (L.) Coulter ssp. arvensis; Fam. Asteraceae:
Eupatorium cannabinum L., Bellis perennis L., Conyza canadensis (L.) Cronq., Erigeron acris L.
ssp. acris, Antennaria dioica (L.) Gaertner., Gnaphalium sylvaticum L., Telekia speiosa (Schreber)
Baumg., Bidens tripartita L., Achillea millefolium L. ssp. millefolium, A. distans Waldst. et Kit. ex
Willd., Leucanthemum vulgare Lam. ssp. vulgare, L. waldsteinii (Schultz Bip.) Pouzar, Tussilago
farfara L., Petasites albus (L.) Gaertner, P. hibridus (L.) P.Gaertner, B.Meyer et Scherb.,
Homogyne alpina (L.) Cass., Arnica montana L., Doronicum austriacum Jacq., Senecio ovatus
(P.Gaertner, B.Meyer et Scherb.) Willd., Carlina acaulis ssp. acaulis L., C. vulgaris L., Arctium
lappa L., A. tomentosus Miller, Carduus acanthoides L., Cirsium arvense (L.) Scop., C. erisithales
(Jacq.) Scop., C. oleraceum (L.) Scop., C. palustre (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten., C. waldsteinii
Rouy, Centaurea jacea L., C. phrygia L., C. phrygia L. f. albiflora, C. pseudophrygia C.A.Meyer,
Cichorium intybus L. ssp. intybus, Lapsana communis L. ssp. communis, Hypochaeris radicata L.,
H. uniflora L. Leontodon autumnalis L., Taraxacum officinale Weber ex Wiggers, Cicerbita alpina
(L.) Wallr., Mycelis muralis (L.) Dumort., Crepis biennis L., Prenanthes purpurea L., Hieracium
murorum L., H. pilosella L., H. aurantiacum L., H. caespitosum Dumort. ssp. caespitosum, H.
transsylvanicum Heuffel, Fam. Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L.; Fam. Trilliaceae: Paris
quadrifolia L., Fam. Liliaceae: Veratrum album L., Colchicum autumnale L., Lilium martagon L.,
Polygonatum verticillatum (L.) All., Streptopus amplexifolius (L.) DC., Maianthemum bifolium (L.)
F.W.Schmidt; Fam. Alliaceae: Allium ursinum L. ssp. ucrainicum, Fam. Iridaceae: Sisyrinchium
montanum E.L.Greene, Crocus vernus (L.), Gladiolus imbricatus L.; Fam. Orchidaceae:
Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baumann et Künkele., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. ssp.
conopsea, Platanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard, Listera ovata (L.) R.Br., Neottia nidus-avis (L.)
L.C.M.Richard, Epipactis helleborine (L.) Crantz; Fam. Juncaceae: Juncus compressus Jacq., J.
effusus L., J. inflexus L., J. conglomeratus L., J. bufonius L., Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et
Wilmott, L. sylvatica (Hudson) Gaudin, L. pilosa (L.) Willd., L. campestris (L.) DC.; Fam.
Cyperaceae: Scirpus sylvaticus L., Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes, Carex digitata L.,
C. ovalis Good., C. pendula Hudson., C. pilosa Scop, C. remota L., C. sylvatica Hudson, C. spicata
Hudson, C. vulpina L., C. flava L.; Fam. Poaceae: Festuca altissima All., F. gigantea (L.), F. rubra
L., F. ovina L. ssp. ovina, F. valesiaca Schleich. ex. Gaudin, Poa annua L., P. remota Forselles, P.
nemoralis L., P. trivialis L., Dactylis polygama Horvátovszky, D. glomerata L., Cynosurus
cristatus L., Briza media L., Melica nutans L., Glyceria notata Ghevall., Brachypodium sylvaticum
(Hudson) Beauv., Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz, Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Ex J. et
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C. Presl, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. ssp. cespitosa, Anthoxanthum odoratum L., Holcus
lanatus L., Agrostis capillaris L. ssp. capillaris, A. stolonifera L., Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth, Milium effusum L., Phleum pratense L., Danthonia decumbens (L.) DC; Fam. Lemnaceae:
Lemna minor L.
În urma studierii literaturii de specialitate și a cercetărilor de teren au fost identificate 372
specii cu 50 subspecii și o formă, dintre care 42 subspecii sunt tipice și 8 atipice. Toți acești taxoni
aparțin la 226 genuri ce sunt încadrate în 69 familii botanice.
Spectrul elementelor fitogeografice este corelat cu domeniul eurasiatic în care se află zona
studiată, fiind dominant de elementele cu caracter european, respectiv cel eurasiatic (Euras.) cu 153
specii, cel european (Eur.) cu 54 specii și cel central european (Centr. eur.) cu 41 specii, ce au
împreună o pondere de 66,67%. Datorită poziției altitudinale dar și latitudinale la care se situează
rezervația dar și a versanților cu expoziție predominant nordică, se remarcă și o prezență
semnificativă a elementului circumpolar (Circ.) prin 55 specii caracteristice climatului răcoros. Se
regăsesc aici și 22 de specii cu areal cosmopolit (Cosm.). Elementele cu caracter montan reunesc 11
specii cu areal carpatic-balcanice (Carp.-balc.), 8 specii cu areal alpin-european-carpatic dar și 8
specii endemice pentru Munții Carpați. Elementele cu caracter termofil au ponderi foarte mici,
reunind împreună doar 3,49% din numărul total de specii.
Circ.
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2,15%

Figura 2. Spectrul elementelor fitogeografice
Spectrul bioformelor este dominat de hemicriptofite (H) cu 212 specii, reprezentând cca.
57% din numărul total, aspect ce corespunde tipului de fitoclimat hemicriptofit, caracteristic zonei
temperate. Geofitele (G) urmează ca și reprezentativitate cu 51 specii, respectiv cu un procentaj de
13,71%, multe dintre acestea având o dezvoltare vernală sau la începutul verii când au cele mai
bune condiții de dezvoltare. În pofida numărului relativ mic, de doar 39 specii, și a unui procentaj
de 10,48% din numărul total de specii, fanerofitele dețin ponderea în producția de biomasă în
ecosistemele forestiere prezente în această rezervație. Ponderi relativ mici raportat la numărul total
de specii le dețin hemiterofitele (Ht) cu 6,18%, terofitele (T) cu 6,99% și camefitele (Ch) cu 5,11%.
Categoriile speciilor hidrofite (Hd) și a celor hidrohelofite (Hh) sunt reprezentate doar prin câte o
specie.
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Figura 3. Spectrul bioformelor
Indicii ecologici după Ellenberg, ce reflectă preferințele speciilor față de diferiți factori de
mediu, oferă prin media ponderată a acestora o imagine de ansamblu a ecosistemelor, atât a
componentei bioitice cât și a celei abiotice. În funcție de preferințele speciilor față de lumină (L)
există un nucleu mare de specii de umbră și semiumbră caracteristice pădurilor montane bine
închise dar sunt aici și specii de lumină, ca urmare a prezenței fânețelor, media fiind ușor ridicată de
către acestea (5,97). Referitor la preferința față de temperatură (T), există un număr semnificativ de
specii amfitolerante, majoritare sunt speciile de climat temperat dar există și un un nucleu modest
de specii subtermofile, media ușor scăzută (4,88) confirmând acest fapt. Sub aspectul
continentalismului speciilor (K), ponderea o dețin speciile adaptate la un climat intermediar între
subcontinental și suboceanic urmate de categoriile limitrofe acestora, cu o medie ce reflectă acest
lucru (3,69).
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Fig. 4. Mediile indicilor ecologici după Ellenberg
432

N

Media indicelui umidității solului (F) este destul de ridicată (5,54), fapt reflectat de prezența
masivă a speciilor de soluri umede, reavăne sau jilav-umede. În pofida prezenței bune a speciilor
acidofile, moderat acidofile și a celor slab acidofile, media indicelui preferințelor speciilor față de
reacția solului (R) este destul de ridicată (6,11) datorită prezenței speciilor ce preferă solurile neutre
sau chiar cele ușor bazice. Acest fapt este corelat cu substratul calcaros și cu apariția acestuia la zi
în unele zone, fapt ce determină prezența unei flore calcifile. Sub aspectul preferințelor speciilor
față de cantitatea de azot accesibil din sol (N), avem aici o medie echilibrată (5,17) fiind prezente în
proporții destul de apropiate specii din toate categoriile cu excepția celor extreme, cu precizarea că
speciile amfitolerante sunt destul de numeroase.
O analiză a speciilor amenințate realizată după ”Lista roșie a plantelor superioare din
România” (Oltean et. al. 1994) arată prezența unei specii periclitate (Abies alba Mill.), a unei specii
vulnerabile (Arnica montana L.), a 13 specii rare (Pinus sylvestris L., Trollius europaeus L. ssp.
europaeus, Stellaria palustris Retz., Silene nutans L. ssp. dubia (Herbich) Zapal., Euphorbia dulcis
L., Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank, Leucanthemum waldsteinii (Schultz Bip.) Pouzar,
Streptopus amplexifolius (L.) DC., Plantanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard, Neottia nidus-avis (L.)
L.C.M.Richardin, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. ssp. conopsea, Listera ovata (L.) R.Br.,
Epipactis helleborine (L.) Crantz) și două specii neamenințate (Hepatica transilvannica Fuss,
Thymus comosus Heuffel ex Griseb.).
CONCLUZII

Rezervația ”Codrul Secular Loben” prezintă o biodiversitate vegetală relativ mare, fiind
identificate până în prezent 372 specii de plante vasculare încadrate în 226 genuri și 69 familii
botanice, fapt datorat aspectului mozaicat al habitatelor forestiere de aici, prezenței pâraielor, a
poienilor sau a stâncăriilor dar și a diversității mari a microreliefului (pantă, expoziție) și a
substratului. În pofida faptului că teritoriul a fost studiat destul de detaliat și în diferite momente ale
sezonului vegetal, cu siguranță că viitoarele studii pot duce la identificarea de noi specii de plante
cormofite.
Caracterul european al florei este confirmat de dominarea elementelor fitogeografice
eurasiatic, european și central-european, ce însumează două treimi din numărul total de specii, iar
prezența în număr semnificativ a speciilor cu areal circumpolar se corelează foarte bine cu poziția
altitudinală și latitudinală a zonei studiate, precum și cu existența versanților nordici.
Naturalitatea zonei studiate și specificul habitatelor sunt oglindite și în spectrul bioformelor,
cu o dominare clară a speciilor hemicriptofite (56,99%), urmată de speciile geofite (13,71), ce au o
dezvoltare maximă primăvara și la începutul verii, și a fanerofitelor (10,48%), care dețin ponderea
în producerea și acumularea de biomasă din ecosistemele prezente aici. Celelalte categorii de
bioforme au reprezentări foarte mici, respectiv hemiterofitele (6,18%), terofitele (6,99) și camefitele
(5,11%). Datorită prezenței bălților și a mlaștinilor sunt prezente o specie hidrofită și una
hidrohelofită.
Mediile indicilor ecologici oferă informații valoroase asupra caracterului florei din zona
studiată, cu o medie a indicelui pentru lumină ușor ridicată (L = 5,97) ce indică și prezența speciilor
sciafile dar și a celor heliofile din pajiști și stâncării; o medie ușor scăzută a indicelui temperatură
(T = 4,88) arată prezența speciilor subtermofile și a celor de climat temperat; media ce arată
continentalismul speciilor (K = 3,69) arată prezența în pondere semnificativă a speciilor de climat
intermediar între subcontinental și suboceanic; media ușor ridicată a indicelui pentru umiditatea
solului (F = 5,54) indică prezența semnificativă a speciilor mezofile și a celor higrofit-mezofile; în
pofida caracterului acidofil al florei din molidișurile și amestecurile montane, datorită substratului
calcaros dar și al prezenței insulare a stâncilor calcaroase, numărul semnificativ de specii din partea
superioară a cestui spectru au determinat o obținere a unei medii destul de ridicate a indicelui pentru
reacția solului (R = 6,11); media indicelui preferințelor speciilor față de azotul liber din sol (N =
5,17) arată prezența în proporții echilibrate a speciilor de la cele oligonitrofile la cele meganitrofile,
fapt reflectat și în mozaicul de habitate și condiții stationale din zona studiată.
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ARGIRANTHEMUM FRUTESCENS L. – ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Войняк И.В.
Национальный Ботанический сад (Институт) «Александру Чуботару»

Резюме: В работе представлены результаты интродукционного изучения различных

сортов Argyranthemum frutescens L. в условиях Национального Ботанического сада
(Института) «Александра Чуботару» и определены перспективы использования.
Ключевые слова: хризантема кустарниковая, онтогенез, интродукция, рост, развитие
ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных задач ботанических садов является интродукция растений, цель
которой – привлечение растительных ресурсов из различных регионов мира для их
всестороннего изучения и выявления новых растений, представляющих интерес для
использования в народном хозяйстве. Интродукция растений является одним из методов
обогащения ассортимента коллекционных фондов. Обогащение флористического состава за
счет интродуцированных растений – это тенденция, которая интенсивно развивается во всем
мире.
В связи с изменением современных тенденций в цветоводстве и расширении приемов
озеленения городов, ассортимент цветочно-декоративных растений, используемых для этих
целей, требует пополнения новыми видами и сортами, более декоративными и устойчивыми
в условиях урбанизации. С 2014 года в коллекцию многолетников Национального
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Ботанического сада (Института) «Александра Чуботару» из Голландии были
интродуцированы представители рода Argyrantemum. Однако, при перемещении растения в
иные географические и экологические условия его свойства не являются стабильными и
могут значительно измениться. В связи, с чем было начато всестороннее изучение
адаптивных способностей и биологических особенностей новой культуры в данных
почвенно-климатических условиях. Целью наших исследований
являлось изучение
жизненного цикла (онтогенеза) хризантемы кустарниковой (Argyranthemum frutescens L.) в
условиях центральной части Молдовы и определение направлений ее использования.
.Argyranthemum frutescent L. (отдел Magnoliophyta, класс Magnoliopsida, порядок
Asteralies, семейство Asteraceae, род Argyranhemum L. Sch. Bip) – хризантема кустарниковая.
Ранее вид относился к роду Chrysanthemum, теперь выведен в самостоятельный род
Argyranthemum , который насчитывает 23 вида. Хризантема кустарниковая родом с
Канарских островов и острова Мадейра. Представители рода приспособились к различным
биотопам, их можно встретить практически во всех растительных сообществах Канарских
островов – от зарослей ксерофитных кустарников до облачных лесов. Обитают и на сухих
склонах среди ксерофитных кустарников и на вулканических плато на высоте более 2 км
над уровнем моря. Некоторые виды рода были введены в культуру уже более 200 лет назад,
растения многолетние, ценятся за обильное, продолжительное цветение, но выращиваются
как однолетние, так как не переносят низких температур [1;4].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в фондовой оранжерее и на опытном участке лаборатории
цветоводства Национального Ботанического сада (Инститита) «Александра Чуботару».
Объектами исследований
послужили 8 сортов (Pompon white, AngelicTMLemon,
TM
Angelic Magenta Neptun, Pink Delight, Perfection pink, Burgundi, Giant Pink) Argyranthemum
frutescens L. Проводились исследования с применением методики Красновой, Висящевой,
Юскевич (1990). Фенологические наблюдения, биометрические показатели в открытом
грунте, а также описание онтогенетических особенностей проводились согласно
общепринятой методике фенологических наблюдений в Ботанических садах СССР (1979).
Макаровой, Воробьевой (1978).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Все виды рода Argyranthemum frutescens L. – небольшие кустарники и полукустарники,
высотой 40-100 см. Листья противоположные или супротивные, перисто-рассеченные или
дваждырассеченные, сочно-зеленые или серебристо-зеленые. Соцветия многочисленные,
мелкие корзинки, простые или махровые с язычковыми цветками. Рыхлые щитки с
маргаритоподобными одиночными цветками, иногда анемоновидной сердцевиной или с
двукратнорасположенными лепестками, белые, розовые, желтые или абрикосовые. Плод –
крылатая семянка треугольной формы. Это быстрорастущее растение, которое ценится за
продолжительное и обильное цветение, особой популярностью пользуются штамбовые
формы [4].
Около 10 сортов Argyranthemum frutescens L. в Национальный Ботанический сад
(Институт) «Александра Чуботару» были интродуцированы в 2014 году из Голландии.
Маточные экземпляры были высажены в грунт оранжереи, затем растения были размножены
зеленым черенкованием.
Вегетативное размножение имеет большое значение при интродукции растений.
Попадая в новые почвенно-климатические условия, интродуцированные растения могут
поздно вступить в фазу плодоношения, давать неполноценные семена, плодоносить редко,
слабо или совсем не плодоносить, что делает невозможным их размножение семенным
способом. Кроме того, при семенном размножении не всегда наследуются декоративные
признаки. Поэтому вегетативное размножение, в наших условиях, является более
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эффективным, если не единственным способом получения посадочного материала в
достаточном количестве.
Черенкование, исследуемых сортов Argyranthemum frutescens L. проводилось осенью
(октябрь-ноябрь) и с февраля по май. Нами проводилось определение оптимальных сроков
размножения Argyranthemum frutenscens L. различных сортов в условиях Национального
Ботанического сада (Института) «Александра Чуботару». Результаты исследований
представлены на диаграмме (рис 1.).
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Рис.1 . Продолжительность укоренения различных сортов Argyranthemum frutescens L.,
размноженных в разные сроки.
Исходя из полученных нами результатов, продолжительность укоренения черенков
Argyranthemum frutescens L. различных сортов составляет от 22 до 41 дня. За период 20-28
дней черенки укоренялись в марте, это лучший по продолжительности срок для укоренения
по всем сортам Argyranthemum frutescens L. По нашим наблюдениям, в марте месяце
ускоряются ростовые процессы в связи с повышением температуры воздуха и удлинения
светового дня, что благоприятно влияет на энергию корнеобразования у хризантемы
кустарниковой. В осенний период более низкая интенсивность света и температура более
низкая, чем весной, фотосинтез и образование питательных веществ снижаются, укоренение
идет медленнее. Но учитывая то, что
энергия нарастания корневой системы у
Argyranthemum frutescens L. замедленная и для получения саженцев с более мощными
корнями понадобиться более длительный срок укоренения, следовательно, лучший срок
размножения для них осенний. Argyranthemum frutescens L. укореняются и при температуре
- + 8-10 0 С, но оптимальная температура для укоренения - +12-160 С. При более высокой
температуре процесс укоренения черенков замедляется, а особенно растения реагируют на
резкие скачки температур, которые наблюдаются в Молдове с апреля месяца. Влажность
субстрата при укоренении должна быть не выше 85-90%, при условии посадки на глубину 11,5 см по схеме 5х5 см. Среда для укоренения черенков должна быть легкой, хорошо
дренированной и не слишком уплотняться при поливах. Излишнее увлажнение, застой воды
в среде укоренения вызывают появление гнили и грибковых заболеваний, так как сегменты
листовой пластинки хризантемы кустарниковой очень тонкие, в отличие от обычной
хризантемы.
При оценке декоративности красивоцветущего растения одним из основных
показателей является продолжительность цветения. В связи с чем, нами проводилось
изучение ритмов роста и развития, биологических особенностей Argyranthemum frutenscens
L. в условиях средней части Молдовы, на примере трех сотов. В конце апреля укорененные
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черенки были высажены в грунт. На протяжении всего вегетационного периода за
растениями осуществлялся агротехнический уход, проводились наблюдения, фиксирование
фаз развития, биометрические измерения (таблица 1).
Таблица 1. Ритмы цветения различных сортов Argyranthemum frutenscens L.
Даты
Название сорта

Pompon white
AngelicTMLemon
AngelicTMMagenta

Пос-ки

бутонизации

Начала
цветения

Массового
цветения

Потери
декоративности

14.04
14.04
14.04

2.06
1.06
25.06

17.06
15.06
3.07

15.09
15.07
5.08

29.10
29.10
29.10

Продолжительность
Цветения
(дней)
134
136
118

По нашим наблюдениям, фаза цветения у некоторых сортов аргирантемума
начинается сразу после укоренения черенков, еще в стеллаже, до посадки их в грунт. При
посадке соцветия были удалены. Более интенсивный рост и развитие всех опытных сортов
наблюдался в сентябре, начале октября, в это же время формируется наибольшее число
соцветий. Исходя из данных таблицы 1., на рост и развитие Argyranthemum frutescens L.
затрачивается чуть больше двух месяцев. Массовое цветение у сорта Pompon white наступает
спустя 90 дней после посадки, у сорта AngelicTMLemon – через месяц, а у сорта
AngelicTMMagenta –через 36 дней. Цветение у всех трех сортов продолжительное, на
протяжении всего летнего и раннеосеннего периода, вплоть до самых заморозков.
Заканчивает свою вегетацию хризантема кустарниковая при понижении температуры до 20С. Маточные растения сохраняются в светлом, прохладном (при температуре воздуха, не
менее + 5 0 ) месте до периода черенкования.
На основании данных, по результатам проведенных исследований, нами была получена
краткая характеристика, изучаемых сортов Argyranthemum frutescens L.:
Pompon white – куст компактный, густооблитственный, шаровидной формы, высотой 15-35
см и от 20 до 45 см в диаметре (в первый год выращивания), за 2 года может достигнуть
высоты 90 см и 70 см в диаметре.. Листья перисто-рассеченные, сочно-зеленого цвета.
Соцветия многочисленные помпонные , белые, 2,2-3 см в диаметре (рис.2).

Рис.2 . Argyranthemum frutescens L. - сорт Pompon white
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Magenta – куст компактный, 17-50 см высотой, густооблиственный. Листья рассечены на
крупные ажурные сегменты, ярко-зеленого цвета. Соцветия анемоновидные, яркомалиновые с светлой, почти белой серединой, 2-3 см в диаметре (рис.3).
Angelic тмLemon – куст шаровидной формы, высотой 18-70 см, облитственность густая.
Листья перисто-рассеченные, серебристо-зеленые. Соцветия анемоновидные, лимонного
цвета, середина окрашена более интенсивно, краевые язычковые цветки более бледные, 33,5 см в диаметре (рис.4).

Рис.3. Argyranthemum frutescens L. –
Рис.4. Argyranthemum frutescens L. сорт Angelicтм Magenta
сорт Angelic тмLemon
Данные сорта Argyranthemum frutescens L. практически не повреждаются болезнями и
вредителями, относительно засухоустойчивы. Могут быть использованы для оформления
цветников различного назначения (миксбордеров, групповых посадок, рабаток, горок), для
выращивания в вазонах (рис.5-6), прекрасно смотрятся и как солитеры. Хризантема
кустарниковая – неприхотливое, не сложное в уходе растение, с интересной текстурой
листьев и разнообразной окраской соцветий. Оно хорошо приживается, быстро растет и
обильно, продолжительно цветет, поэтому может стать прекрасным дополнением в
декоративном оформлении цветников.

5

6

Рис.5-6. Argyranthemum frutescens L. : 5 – в горшечной цветочной композиции; 6 – в
цветнике с хризантемой мультифлора, душицой и астрой многолетней.
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ВЫВОДЫ

1. Для возделывания Argyranthemum frutescens L. в климатических условиях данной
зоны, размножение рекомендуется в октябре месяце или ранневесеннее.
2. Оптимальная температура для успешного укоренения черенков Argyranthemum
frutescens L. - +12-160 С, при относительной влажности почвы 80-85%.
3. Хризантема кустарниковая светолюбивое растение, на рост и развитие, которого в
значительной степени влияет температура воздуха и сроки посадки. В засушливый период
она трудно переходит в генеративную фазу.
4. При благоприятных условиях выращивания, Argyranthemum frutescens L. в условиях
Национального Ботанического сада (Института) «Александра Чуботару», обильно и
продолжительно цветет. В открытом грунте в течение зимнего периода не сохраняется, в
связи, с чем может возделываться только как однолетнее растение.
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ НА РООСТ САЖЕНЦЕВ
КОНСКОГО КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.)
Гевал В.Ф., Гузь М.М.
Национальный лесотехнический университет Украины

Abstract. The paper presents the results of four yearly experiments to test the impact on the
growth and development of seedlings of horse chestnut (Aesculus hippocastanum) of nontraditional fertilizers. Such fertilizers were a 5% solution of organic-mineral fertilizer
"Agrobellum", which is obtained from waste products from yeast, mineral glauconite and bacterial
fertilizer "Micro-Vital". Applying of all tested types of non-traditional fertilizers in forest and
ornamental forest nurseries is established as expedient method of long-term stimulating of the
growth of seedlings Aesculus hippocastanum
Key words: Aesculus hippocastanum, non-traditional fertilizers, growth and development of
seedlings
ВВЕДЕНИЕ

Из работ предшественников [ 1-2,6 ] известно, что взрослые растения конского
каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) характеризуются медленным ростом. За
нашими многолетними наблюдениями это касается и роста ювенильных растений.
Использование для стимуляции роста растений конских каштанов традиционных удобрений
или стимуляторов роста обеспечивает определенную интенсификацию роста по сравнению с
контрольными экземплярами [4-5]. Одновременно с этим применение удобрений
способствует продлению вегетации растений в конце вегетационного периода, что не всегда
обеспечивает возможность стимулированным растениям своевременно подготовится к
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периоду зимнего покоя. Последнее вызывает частичное или полное обмерзание надземной
части растений [3]. Наведенное выше свидетельствует о нецелесообразности использования
традиционных источников стимулирования роста растений в процессе выращивания
посадочного материала конских каштанов.
Что касается влияния нетрадиционных удобрений на рост и развитие посадочного
материала конского каштана обыкновенного, то у научной литературе нами не обнаружено
описание таких исследований. Отсутствие таких исследований и обусловило необходимость
изучения влияния нетрадиционных удобрений на изменения морфометрических показателей
надземной части саженцев конского каштана обыкновенного.
Целью нашей работы было определение влияния нетрадиционных видов удобрений на
изменение морфометрических показатлей надземной части садженцев каштана конского
обыкновенного. Понятие “влияние нетрадиционных” удобрений в первую очередь нас
интересует не их прямое влияние на рост и розвитие посадочного материала, а через
содействие процессу расщепления нитратов и мобилизацию фосфатов присутствующих в
почве. Тоесть, обеспечение интенсификации биохимического процесса поглощения
питательных веществ корневыми системами выращиваемых растений.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в школьном отделении декоративного питомника
Ботанического сада Национального лесотехнического университета
Украины
общегосударственного значения. Питомник расположен в юго-западной части г. Львова.
Территория по характеру рельєфа представляет собой равнину, с небольшим уклоном вдоль
длинной стороны питомника. Почва питомника – серая лесная оподзоленная. Ее состав
характеризируется следующими агрохимическими показателями: гумус за Тюриным – 2,2 %;
N легкогидролизированныйй – 12,9 мг∙(100 г)-1; P2O5 за Кирсановым – 8,7 мг∙(100 г)-1; K2O за
Кирсановым – 11,7 мг∙(100 г)-1; Ca – 6,0 мг-екв∙мг-1 на 100 г почвы; Mg -1,5 мг-екв∙мг-1 на 100
г почвы; S – 17,7 мг-екв∙мг-1 на 100 г почвы; B – 1,1 мг на кг почвы; Mn – 6,5 мг на 100 г
почвы; pH (KCl) – 5,6.
Климатические факторы, которые негативно влияют на рост и развитие посадочного
материала на территории питомника: в отдельные годы, иногда даже в начале июня
наблюдаются поздние приморозки; в течение зимы наблюдаются, иногда многочисленные,
резкие изменения погодных условий, когда оттепель меняется резким снижением
температуры, что может вызвать полное или частичное обмерзания выращиваемых культур.
При проведении наших дисследований в качестве нетрадицонных удобрений
использовались следующие: 5% раствор органо-минерального удобрения «Агробеллюм»,
который получают с отходов производства Львовського дрожжевого завода, минерал
глауконит и бактериальное удобрение "Микро-Витал" (производства Венгрии, ТОО "BIONAT KFT").
В состав органо-минерального удобрения (ОМУ) “Агробеллюм” входит ряд
необходимых компонентов для повноценного питания древесных растенгий: органическая
основа (до 80%), сбалансированное минеральное питание (азот – 6 %, фосфор – 1,4-2 %,
калий – 0,5-1,0 %), макро- и микроэлементы: магний, сера, железо, медь, марганец, кальций.
Реакция среды лужная – 7, 2-8,5.
Глауконит – минерал класса силикатов группы гидрослюд. Глауконит – естественный
экологический сорбент осадочного происходжения. В Украине месторождения этого
минерала встречаются на Волыни и Подолье. Наличие в составе глауконита комплекса
минеральных веществ (SiO2 - 44-56; Al2O3 - 3-22; Fe2O3 - 0-27; FeO - 0-8; MgO - 0-10; K2O до
10%, H2O - 4-10%.) позволяет использовать его в качестве удобрения.
Бактериальное удобрение "Микро-Витал" (Mikro-Vital) – это жидкость, содержащая
микроэлементы и живые бактерии [ Azotobacter sp.(25%), Azospirillum sp.(25%), Pseudomonas
fluorescens(50%)], которые способствуют расщеплению нитратов и мобилизации фосфатов в
почве, тем самым способствуя повышению эффективности действия минеральных
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удобрений. Это удобрение венгерского производителя разрешено для использования в
Украине с 18.04.2011 р.(регистрационное свидетельство А 02612).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Наведенная выше качественная характеристика избранных для экспериментов
удобрений не вызывает сомнений касательно вероятного положительного влияния на рост и
развитие обрабатываемых саженцев. При этом не было известно
о общей
продолжительности влияния этих удобрений, а также вероятность удлинения вегетации
растений в осенний период, интенсивность влияния и механизм их действия. Ответы на эти
вопросы могли дать только конкретные эксперименты.
Объектами обработки нетрадиционными удобренниями были пятилетние саженцы
каштана конского обыкновенного, которые до пересадки в школьное отделение три года
росли в открытом ґрунте посевного отделения на этом самом питомнике (биологический
возраст экспериментальных растений 8 лет).
Эти саженцы выращивались в школьному отделении за традиционной технологией,
предусматривающей ежегодное проведение за ними двух химических уходов гербицидом
сплошного действия “Чистопол”(третья декада апреля и первая декада сентября) и двух
агротехнических (первая декада июля и первая декада августа).
Все удобрения вносились одновременно летом (в середине июня). Микро-Витал и
Агробеллюм вносились путем одноразового подкармливания корневых ситсем модельных
растений каштана конского обыкновенного раствором с расчета 25 мл на 5 л Н2О (при норме
полива 0,25 л на один саженец). Глауконит вносився в сухом виде в почву в пределах
защитной зоны рядка вокруг саженцев каштана конского (радиусом 20-25 см) на глубину 1015 см (с расчета 0,1 кг на один саженец).
При использовании каждого из видов нетрадиционных удобрений было обработано по
25 саженцев каштана конского обыкновенного. Саженцы для экспериментов подбирались в
параллельно розмещенных рядах. Размещение рядов – через 80 см. Шаг посадки – 100 см. У
всех саженцев перед подкормкой нетрадиционными удобрениями изамерялась высота
надземной части и диаметра корневой шейки.
После внесения описанных више препаратов за саженцами до конца вегетационного
периода проводились периодические агротехнические уходы (трех разовое скашивание
сорняков в защитной зоне рядов растений и рыхление почвы у междурядьях). Аналогичные
уходы проводились за саженцами в течении всего времени
экспериментальных
исследований – четыре года.
В конце первого после внесения удобрений вегетационного периода, после опадания
листьев, были проведены повторные измерения высоты подкормленных саженцев.
Результаты этих измерений засвидетельствовали незначительное влияние подкормки на рост
саженцев каштана конского независимо от вида нетрадиционного удобрения (в пределах 520%). Важно отметить, что исследуемые саженцы закончили вегетацию одновременно с
необработанными удобрениями растениями.
Более существенное влияние действия нетрадиционных удобрений на рост и развитие
молодых растений каштана конского наблюдался на следующий год после внесения
препаратов (табл.1).
Данные табл.1 свидетельствуют, что использованные удобрения, независимо от
происхождения, состава и технологии использования, проявили существенный
стимулирующий эффект на второй год после их внесения. Сущность этого эффекта
заключается в первую очередь в увеличеннии более чем в два раза среднего прироста
подкормленных растений по высоте. По сравнению с контролем этот прирост составил в
среднем од 10,2 до 13,9 см, или 213,0 – 290,0%. При этом наименьший прирост по высоте
был отмечен
у растений подкормленных органо-минеральным удобрением (ОМУ)
“Агробеллюм”(в 2,13 раза больше, чем у контрольных растений), а наибольший при
использовании глауконита(290%). У растений обработанных бактериальным удобрением
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"Микро-Витал" средние приросты по высоте превышали показатели контрольных саженцев у
2,7 раза. Как и в предыдущий год экспериментальные саженцы закончили вегетацию
одновременно з необработанними удобрениями растениями.
Таблица 1.Прирост саженцев конского каштана обыкновенного на второй год после подкормки
нетрадиционными удобрениями
Вариант
опыта
Контроль
“Микро-Витал”
“Агробеллюм”
Глауконит

Средняя высота саженцев, см
В начале вегетации
69,64 ± 4,59
70,76 ± 3,75
66,68 ± 3,52
56,92 ± 2,76

В конце вегетации
74,44 ± 5,59
83,72 ± 3,62
76,92 ± 3,99
70,84 ± 4,60

Среднегодичный прирост по
высоте
см
%
100,0
4,80
270,0
12,96
213,3
10,24
290,0
13,92

Менее выраженное влияние использованных удобрений было зафиксировано на
третий год посля их внесения. За этот вегетационный период среднегодичный прирост по
высоте составил 114,9-198,8 % от контроля (табл.2). Общая закономерность влияния
нетрадицонных удобрений при этом осталась аналогичной предыдущему вегетационному
периоду – наиболее высокие средние приросты зафиксированы у саженцев подкормленных
глауконитом (198,8%), самые низкие – после обработки органо-минеральным удобрением
“Агробеллюм”.
На четвертый год после внесения эффект от действия всех удобрений существенно
снизился. При этом среднегодичный прирост саженцев конского каштана, обработанных
бактериальным
удобрением "Микро-Витал"
и органо-минеральным удобреним
“Агробеллюм” превышал показатели контрольных растений на 0,9-2,3%. И только действие
глауконита обеспечило несколько большие приросты – более 10,0% (табл.3). Такое
длительное действие глауконита, по нашему убеждению, вызвано особенностью
физического состояния минерала а также более широким перечнем минеральных веществ в
его составе.
Таблица 2. Прирост саженцев конского каштана обыкновенного на третий год после
подкормки нетрадиционными удобрениями
Вариант
опыта
Контроль
“Микро-Витал”
“Агробеллюм”
Глауконит

Средняя высота саженцев, см
В начале вегетации
74,44 ± 5,59
83,72 ± 3,62
76,92 ± 3,99
70,84 ± 4,60

В конце вегетации
82,22± 5,26
94,18± 4,26
85,86± 6,65
85,31± 3,80

Среднегодичный прирост по
высоте
см
%
7,78
100,0
134,4
10,46
114,9
8,94
198,8
15,47

Таблица 3. Прирост саженцев конского каштана обыкновенного на четвертый год после подкормки
нетрадиционными удобрениями
Вариант
опыта
Контроль
“Микро-Витал”
“Агробеллюм”
Глауконит

Средняя высота саженцев, см
В начале вегетации
82,22± 5,26
94,18± 4,26
85,86± 6,65
85,31± 3,80

В конце вегетации
92,86± 4,60
105,07± 3,86
96,75± 5,32
97,04± 4,26

Среднегодичный прирост по
высоте
см
%
10,64
100,0
100,9
10,74
102,3
10,89
110,2
11,73

ВЫВОДЫ

Наведенные выше результаты исследований свидетельствуют, что использование
испытанных нами видов нетрадицонных удобрений у лесных и декоративных питомниках
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являются эффективным способом стимуляции
обыкновенного длительного действия.

роста

саженцев

конского

каштана

ЛИТЕРАТУРА

1. БРОДОВИЧ, Т.М., БРОДОВИЧ, М.М. Деревья и кустарники запада УССР. Атлас.–
Львов: Вища школа,1979.– С. 200-201.
2. ГРИГОРЮК,І.П.,МАШКОВСЬКА,С.П.,ЯВОРСЬКИЙ,П.П.,КОЛЕСНІЧЕНКО, О.В.–
Біологія каштанів. – К.: Логос, 2004.–380 с.
3. ІВАНЮК, А.П., ГУЗЬ, М.М. Основи землеробства: навч. посібн. [для студ. вищ.
навч. закл.]– Львів: Камула, 2005. – С. 45- 133.
4. КРАВЧЕНКО, Л.В. Рост сеянцев древесных растений в песчаных культурах при
различной реакции питательной среды. Влияние почв на рост древесных растений. – Минск:
Наука и техника, 1991. – С.14-21.
5. МЕДВЕДЕВА, А.А., САМСОНОВА, И.П., ДАВИДОВА, Е.И. Выращивание сеянцев
каштана конского обыкновенного на лесном питомнике учебно-опытного лесхоза
БТИ.Молодые ученые – 40-летию Победы и 1000-летию города Брянска (Тезисы докладов 3й научно-технической конференции). – Брянск, 1985. – С. 42-43.
6. ОСМОЛА, М.Х. Лісові культури. Лісові розсадники : навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.].– К.: ІСДО, 1995. – 96с.

CZU 630*271(478)
STRUCTURA TAXONOMICĂ A ARBORETELOR ȘI SUBARBORETELOR DIN REZERVAȚIA
PEISAJERĂ „DOBRUȘA”
Victor SFECLĂ
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The paper presents systematic and biological characteristic of dendroflora in
“Dobrușa” landscape reserve. The investigated dendroflora represented 46 species including 27
species of trees and 19 species of shrubs from 27 genera and 18 families all belonging to the
Magnoliophyta phylum. In overall most of the woody plants communities are stable. These
preliminary ecological data are essential and fundamental for the sustainable management and
protection for these ecosystems.
Key words: taxonomic structure, bioforms, geoelements, environmental analysis, protected
area.
INTRODUCERE

În conformitate cu Legea Nr. 1538 din 25.02.1998, privind fondul ariilor naturale protejate
de stat, rezervația peisajeră „Dobrușa” are o suprafață de 2634,0 ha. Aceasta este situată în partea de
Nord-Est a Republicii Moldova cu următoarele coordonate: 28,608192 47,804783; 28,702559
47,797013; 28,663187 47,776516; 28,631435 47,767200 (Sfeclă, V. 2013, 2018).
Aria protejată „Dobrușa”, amplasată la nord de satul Olișcani, este administrată de
Întreprinderea pentru Silvicultură Șoldăneşti, Ocolul Silvic Olişcani constituind 50,6% din suprafața
totală a acestui ocol. În componența sa se includ următoarele trupuri de pădure, parcele și
subparcele (fig. 1): trupul de pădure Dobruşa mică 12-14; 15A-N;P,Q; 16-19; 20C-M; 21-29; trupul
de pădure Rădi cu parcelele 30-32; trupul de pădure Dobruşa mare cu parcelele și subparcelele 3346; 49-53; 54A-F; K-M; Q-U; N5; 55A-D; Z1,Z2; 56-66; 67A; G-P; 68B-T; 69-83 (Amenajamentul
ocolului silvic Olișcani, ICAS, 2017), limitrofe drumului național R13.
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Figura 1. Harta ariei protejate „Dobrușa” elaborată în cadrul proiectului UNDP „Fortificarea
capacităților instituționale și a reprezentativității sistemului de arii protejate din Moldova”.
Printre studiile de natură fitosociologică, realizate în această zonă, putem menționa:
„Cercetări fitosociologice asupra pădurilor Basarabene” (BORZA, Al. 1937); «Об организации
национальных парков в лесах Молдавии» (КРАВЧУК Ю. 1968); «Заповедные и
рекомендуемые к заповедованию ценные растительные объекты в районах среднего
приднестровья» (КРАВЧУК Ю. 1972); «Заповедники и памятники природы Молдавии»
(КРАВЧУК, Ю., ВЕРИНА, В., СУХОВ И. 1976); «Ролъ лесных охраняемых территорий
Шолдэнештского лесхоза в сохранении редких видов растений» ИЗВЕРСКАЯ, Т., ГЕНДОВ,
В., ШАБАНОВА, Г., НЕГРУ, А., КАНТЕМИР В. 2007); „Studierea diversității fitocenotice a
unor unități amenajistice din cadrul Ocolului Silvic Olișcani Întreprinderea pentru Silvicultură
Șoldănești” (PROSII E. 2011).
MATERIAL ȘI METODĂ

Realizarea acestui studiu a fost posibil prin analiza literaturii de specialitate pentru a
identifica lucrările autorilor ce au efectuat cercetări floristice în această regiune. Totodată în
perioada 2008 - 2018, în timpul sezonului de vegetație, au fost desfășurate deplasări periodice în
teren și desfășurate itinerarii pentru a identifica și colecta, după caz, speciile de arbori și arbuști.
Identificarea speciilor lemnoase a fost realizată în concordanță cu lucrările acceptate și
utilizate de cercetătorii în domeniul floristic și anume: Determinator de plante din flora Republicii
Moldova (NEGRU, A. 2007), Определитель высших растений Молдавской ССР (ГЕЙДЕМАН,
Т. С. 1986), Flora ilustrată a României – Pteridophyta et Spermatophyta. Denumirea științifică a
speciilor este redată conform lucrărilor elaborate de: (NEGRU, A. 2007), (CIOCÂRLAN. V. 2000)
și (PÎNZARU P., SÎRBU, T. 2016). Componența taxonomică a arboretelor și subarboretelor a fost
analizată prin spectrul bioformelor, cel al elementelor floristice și prin cel al indicilor ecologici
după sistemul Raunkiaer – Braun-Blanquet (CRISTEA, V. 2004). Indicii grupelor ecologice,
elementelor floristice ale taxonilor dar și a formelor biologice, au fost preluate din lucrările
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fundamentale de domeniu (SANDA, V., POPESCU, A., DOLTU, M. I., DONIȚĂ N. 1983;
PÎNZARU P., SÎRBU, T. 2016).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Cercetărilor floristice de teren efectuate în ultimii ani, consultările literaturii de domeniu,
analiza colecţiilor de plante herbarizate în herbarele din cadrul Grădinii Botanice Naţionale
(Institut) „Al. Ciubotaru” și a USM au permis stabilirea componenţei taxonomice a arboretelor și
subarboretelor din cadrul rezervației peisajere „Dobrușa” care este prezentată în următorul tabel.
Tabelul 1. Componența taxonomică a arboretelor și subarboretelor din rezervația peisajeră „Dobrușa”

Familia

Specia

ARBORI
Bioforma

Geoelement

U

T

R

Betulaceae

Carpinus betulus L.

PhМ

Eur

3

3

3

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Robinia pseudoacacia L.
Gleditsia triacanthos L.
Sophora japonica L.

PhМ
PhМ
PhМ

AmN
AmN
As

2,5
3
3

4
4
3

0
0
2,5

Fagaceae

Quercus petraea L. ex Liebl.

PhМ

Eur

2,5

3

0

Fagaceae

Quercus robur L.

PhМ

Eur

3,5

3

0

Fagaceae

Quercus rubra L.

PhМ

AmN

3

4

4

Juglandaceae

Juglans regia L.

PhМ

EurSE-AsSV

3

4

4

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.

PhМ

Eur

3

3

4

Pinaceae

Pinus nigra J.F.Arnold

PhМ

Carp

1,5

4

4,5

Pinaceae

Pinus silvestris L.

PhМ

Eua

0

0

0

Rosaceae

Malus sylvestris Mill.

Phm

Eur

3,5

3

4

Rosaceae

Sorbus torminalis (L.) Crantz

PhМ

Eur (Med)

2,5

3

4

Rosaceae

Prunus avium L.

Phm

Eur

3

3

3

Salicaceae

Salix alba L.

PhМ

Eua

5

3

4

Salicaceae

Populus nigra L.

PhМ

Eua

4

3

4

Salicaceae

Populus tremula L.

PhМ

Eua

3

2

2

Salicaceae

Salix caprea L.

Phm

Eua

3

3

3

Sapindaceae

Acer pseudoplatanus L.

PhМ

Euc

3,5

3

3

Sapindaceae

Acer platanoides L.

PhМ

Eua

3

3

3

Sapindaceae

Acer tataricum L.

Phm

Eur (cont)

2,5

3,5

4

Sapindaceae

Acer campestre L.

PhМ

Eur

2,5

3

3

Sapindaceae

Acer negundo L.

Phm

AmN

3

3,5

3

Tiliaceae

Tilia cordata Mill.

PhМ

Eur

3

3

3

Tiliaceae

Tilia tomentosa Moench

PhМ

Balc

2,5

3,5

3

Ulmaceae

Ulmus glabra Huds.

Phm

Eua

4

3

3

Ulmaceae

Ulmus laevis Pall.

Phm

Eur

4

3

3

ARBUȘTI
Adoxaceae

Viburnum lantana L.

Phm

Med-Euc

2,5

3

4,5

Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.

Phm

Med

2

4,5

4

Araliaceae

Hedera helix L.

Phn-E

Eua-Med

3

3

3

Betulaceae

Corylus avellana L.

Phm

Eur

3

3

3

Celastraceae

Euonymus europaeus L.

Phm

Eur

3

3

3

Celastraceae

Euonymus verrucosus Scop.

Phm

Eur

2,5

3

4

Cornaceae

Cornus mas L.

Phm

Pont-Med-Euc

2

3,5

4

Cornaceae

Cornus sanguinea (L.) Opiz

Phm

Euc

3

3

4
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Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L.

Phm

Fabaceae

Caragana arborescens Lam.

Phn

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Phm

Rosaceae

Pyrus pyraster Burgsd.

Phm

Rosaceae

Rosa canina L.

Rosaceae

Eur-As

2

3

0

As

2

4

3,5

Eur (Med)

2,5

3

3

Eur

2

3

4

Phn

Eur

2

3

3

Crataegus monogyna Jacq.

Phm

Eur

2,5

3

3

Rosaceae

Rubus caesius L.

H(N)

Eua (Med)

4,5

3

4

Rosaceae

Rubus canescens DC.

H(N)

Med

2,5

4

0

Rosaceae

Prunus spinosa L.

Phm

Eua

2

3

3

Sambucaceae

Sambucus nigra L.

Phm

Eur

3

3

3

Staphyleaceae

Staphylea pinnata L.

Phm

Eur (Med, est)

2,5

3,5

4

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate 27 specii de arbori și 19 specii de arbuști.
Toți acești taxoni aparțin la 30 genuri ce sunt încadrate în 19 familii. Analiza distribuției
procentuale pe familii este redată în figura 2.

Figura 2. Reprezentativitatea familiilor (arboret stânga subarboret dreapta
Analizând spectrul bioformelor (fig. 3), constatăm că arboretul este reprezentat de fanerofite
(PhM - megafanerofite 74% și Phm – mezofanerofite 26%), iar subarboretul de fanerofite (Phm –
mezofanerofite 74%, Phn – nanofanerofite10% și Phn-E – nanofanerofite-epifite 5%) și
hemicriptofite H(N) 11%.

Arboret

Subarboret

Figura 3. Spectrul bioformelor
Structura elementelor fitogeografice este prezentată în figura 4. Speciile predominante din
cadrul arboretului sunt cele cu caracter european respectiv: Eur - europene cu 33%, Eua eurasiatice cu 26%, urmate de cele adventive din America de Nord AmN – 15%. În subarboret de
asemeni predomină speciile europene însumând 57%.
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Arboret

Subarboret

Figura 4. Spectrul elementelor fitogeografice
Analiza indicilor ecologici ce reflectă exigențele speciilor față de diferiți factori de mediu:
umiditate (U), temperatură (T) și reacția solului (R), pentru speciile ce formează arboretul se
prezintă în figura 5. Astfel putem constata că după exigențele față de umiditate predomină cele
mezofile, față de temperatura aerului cele micro-mezoterme și față de reacția solului acidoneutrofile.

Figura 5. Spectrul indicilor ecologici pentru arboret
Pentru speciile ce formează subarboretul avem următoarea repartizare (fig. 6): după
exigențele față de umiditatea edafică predomină speciile xero-mezofile (7 specii) urmate de
mezofile (11), față de temperatura aerului cele micro-mezoterme și față de reacția solului acidoneutrofile (8) și slab acid-neutrofile (7).
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Figura 6. Spectrul indicilor ecologici pentru subarboret
Analizând lista speciilor identificate după amenințarea lor, menționăm prezența a două
specii protejate de Legea Nr. 1538 din 25.02.1998, privind fondul ariilor naturale protejate de stat,
Staphyleaceae pinnata L. inclusă în categoriile rarității speciilor floristice ocrotite de stat cu
calificativul IV (conform clasificării UICN) și Sorbus torminalis (L.) Grantz cu calificativul VIII.
Este prezentă și specia invazivă Acer negundo L., care este în continua extindere prin substituirea
speciilor autohtone.
CONCLUZII

A fost precizată componenţa taxonomică a arboretelor și subarboretelor din rezervația
peisajeră „Dobrușa”, care include 46 de taxoni ce aparțin la 19 familii și 30 genuri - 44 din
încrengătura Magnoliophyta și 2 din încrengătura Pinophyta.
Structura specifică demonstrează faptul că predomină fanerofitele (96%) și hemicriptofitele
(4%).
Caracterul european al florei este confirmat de dominarea elementelor fitogeografice:
european, central-european și eurasiatic (72%).
În funcție de comportamentul speciilor față de indicii ecologici predomină speciile mezofile
(60%), micro-mezoterme (65%) , acido-neutrofile ((39%) și slab acid-neutrofile (36%).
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CZU 630*17:582.471.(477)
ТИС ЯГОДНЫЙ (TAXUS BACCATA L.) В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ УКРАИНСКИХ КАРПАТ
Гнатюк О.Р., Гузь Н.М.
Национальный лесотехнический университет Украины

Abstract: The article includes the results of research of the features of the growth and

development of 38-45-year-old forest cultures with the participation of European yew (Taxus
baccata L.), created by planting of seedlings in a variety of categories of forest-cultivated areas
(woodlands, fresh limberings, plots after reconstruction of low-value plantations, etc.). These
cultures were created in the forests of the state enterprise "Kolomyya forestry enterprise" (IvanoFrankivsk region, where yew berry is represented by the largest area of natural plantations of the
species in Ukraine.) It has been proved that the cultivation of European yew (Taxus baccata L.) in
artificial forest plantations for classical technologies creation and cultivation of forest cultures
cannot provide adequate preservation and high quality of such plantations of rarity. Besides this, the
presence in the region of the necessary soil and climate conditions for the successful cultivation of
yew, seed base and experience in growing planting material allows us to recommend the expansion
of the volumes created by artificial forest plantations of rare species of native vegetation.
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Key words: European yew (Taxus baccata L.), forest cultures, seedlings, initial composition, rock
mixing patterns, seating arrangements, second and third tiers of the plantation.
ВВЕДЕНИЕ

Создание и выращивание биологически устойчивых и высокопродуктивных лесных
культур является одним из основных заданий современного лесного хозяйства Украины.
Особое значения имеет искусственное создание лесных насаждений из раритетных ценных
аборигенных видов, которые растут на ограниченных площадях, и не могут самостоятельно
возобновлятся у достаточных для восстановления ареала масштабах. Одним из таких видов в
Украинских Карпатах есть тис ягодный – исчезающий вид, реликт третичного периода,
растение занесенное в Красную книгу Украины.
Современный ареал тиса ягодного в Украинских Карпатах представлен несколькими
разрозненными популяциями на обоих макросклонах (Северо-Восточном и Юго-Западном) и
ограничен общей площадью в пределах 200-300(400) га. Насаждения, биогруппы и
отдельные деревья вида встречаются в естественных условиях на высотах от 300(400) до
1600 м н.у.м. [6] на территории всех четырех административных “карпатских” областей
Украины. При этом наибольшая площадь лесов с участием в их составе тиса сосредоточена в
Ивано-Франковской области. Значительно меньше их в Закарпатской, Львовской и
Черновицкой областях. Вид формирует уникальный тип леса – влажная тисовая бучина [1].
Включение в состав лесных культур тиса ягодного в Украинских Карпатах
периодически практикуется отдельными предприятиями региона (НПП “Сколевские
Бескыды”, НПП ”Гуцульщина” и др.), но наибольший практический опыт в искусственном
выращивании вида имеют работники государственного предприятия “Коломыйское ЛГ”
(Ивано-Франковского ОУЛОХ). В Печенижинском лесничестве этого предприятия, где тис
ягодный представлен наибольшей площадью естественных насаждений в Украине, за
последние 45 лет создали и наибольшее количество лесных культур разного возраста с
участием этого раритетного растения. В этих лесных культур и были проведены наши
исследования.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Точное определение местонахождения участков лесных культур с участием тиса
ягодного в насаждениях производили с помощью спутниковых снимков „Google Maps”.
Пробные площади закладывали согласно с общепринятыми требованиями лесной таксации
[3]. Сплошной перечет на пробных площадях осуществляли за 1-4-х сантиметровыми
ступенями толщины деревьев, зависимо от современного диаметра растений первого яруса
на высоте груди. Высота определялась у 10-20 деревьев различных ступеней толщины, в
соответствии с их представительством в составе насаждений.
Деревья тиса на всех пробных площадях находятся во втором-третьем ярусах и
отличаются незначительными размерами. Поэтому с целью точного учета их параметров у
каждого растения тиса измерялись следующие показатели: высота с точностью до 0,1 м,
диаметр корневой шейки, диаметр на высоте 0,5 м и 1,3 м с точностью до 0,1 мм. Высоту
деревьев тиса измеряли мерной рейкой, диаметр – электронным штангенциркулем. Кроме
того определяли санитарное состояния их за шести бальной шкалой (I-здоровые, IIослабленные, III-сильно ослабленные, IY-умирающие, Y-свежий сухостой, YI-старый
сухостой).
В камеральных условиях определяли: объем стволов деревьев (с помощью сложной
формулы Смалиана), а также средний и текущий приросты по высоте и диаметру.
Определение запаса древесины на пробных площадях, где не срезались модельные деревья,
производили за таблицами объемов [7].
Обобщенная
обработка
материалов
полевых
исследований
проводилась
статистичними методами с использованием стандартных программ [2-3].
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Объектами исследований были смешанные разновозрастные лесные культуры с
участием тиса ягодного в сугрудовых и грудовых типах лесорастительных условий.
Предмет исследований – процесс создания и выращивания, особенности роста и
развития лесных культур тиса ягодного в сугрудовых и грудовых типах лесорастительных
условий Украинских Карпат.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Тис ягодный в Украине из-за ограниченного распространения и соответственно
незначительной хозяйственной ценности никогда не был объектом особого внимания у
лесоводственных исследованиях. Большинство из немногочисленных научных работ
посвящены главным образом описанию особенностей естественного распространения вида в
Карпатах, или использованию его растений в озеленении [5,9,10-13]. При этом практически
отсутствуют упоминания об особенностях роста и развития тиса в искусственных лесных
насаждениях – лесных культурах. Это, по нашему мнению, также связано с недостаточным
количеством таких насаждений. Не описаны у научной литературе и выявленные нами
участки лесных культур с участием тиса в их составе. Встречаются только упоминания о
наличии таких объектов в лесных массивах Печенижинского лесничества в отдельных
работах [4-8].
Наибольшее количество лесных культур с участием тиса (шесть участков общей
площадью 23,2 га) было создано в 1973-1980 гг. Лесные культуры на этих участках
возрастом 38-45 лет являются наиболее ценными объектами лесоводственных исследований,
поскольку позволяют оценить результативность работ по искусственному выращиванию
тиса с целью обобщения практического опыта и внесения коррективов в используемые
технологии.
Изучение архивных материалов позволило выяснить, что создание искусственных
лесных насаждений тиса практиковалось на разнообразных категориях лесокультурных
площадей (редины, свежие вырубки, участки после реконструкции малоценных насаждений
и др.). Что касается других элементов лесокультурной характеристики создаваемых культур,
таких как исходный состав, схемы смешивания пород и схемы размещения посадочных
мест, то им также свойственно существенное разнообразие (табл.1). По нашему мнению это
объясняется тем, что на время создания этих культур, лесоводы-практики не имели общего
мнения по поводу оптимальных стартовых условий для выращивания этого ценного
аборигенного раритетного вида в искусственных
лесных насаждениях. Поэтому и
практиковались разнообразные варианты исходного состава, схем смешивания и прочее.
Первые попытки создания лесных культур с участием тиса были предприняты в
Печенижинском лесничестве в 1973 году на двух лесокультурных участках площадью 0,8 и
0,6 га в условиях влажного сугруда и груда (табл.1). Оба участка размещены на склонах
крутизной до 250 . Лесные культуры были созданы смешанными. При этом на первом
участке тис ягодный был введен в изначальный состав в небольшом количестве – 5,0 %, а на
втором тис составлял 50% изначального состава. Посадочный материал всех видов,
участвующих в изначальном составе лесных культур – двухлетние сеянцы из питомника
лесничества.
Таблица 1. Сводная ведомость участков лесных культур с участием тиса ягодного в государственном
предприятии “Коломыйськое ЛГ” (Печенижинськое л-во)
РазмеГод
Кате
№
ТЛУ,
щения
создания, Местонахогория
участ
тип
посад.
площадь
ждение
л/к плока
лесу
мест,
(га)
щади
мхм
1.

1973 – 0,8 кв.16, выд.6

С3

редина

2,0х1,0
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Исходный состав

Схема смешивания
рядов

ДбДбДбЯсЕлПхЯс
3,7Дб2,5Яс2,5
ДбТсяДбЯсЕлТсяПхЯс
Пх1,3Ел+Тся
ДбТсяДбЯсЕлПхПхЯс

Исходн
ая
густо
та тиса,
шт./га
250

РазмеГод
Кате
№
ТЛУ,
щения
создания, Местонахогория
участ
тип
посад.
площадь
ждение
л/к плока
лесу
мест,
(га)
щади
мхм
2.
1973 – 0,6 кв.5,выд.2
D3
редина 2,0х1,0
свежая
С ,С 3. 1979 – 5,7 кв.15,выд.11 3 3 вырубка 2,0х0,7
дбкПх
1977 г.
4.
5.
6.

Исходный состав

Схема смешивания
рядов

5Дкр5Тся

ДкрТся

Исходн
ая
густо
та тиса,
шт./га
2500

3,8Ел3,8Дб
2,4Тся

3Ел1Лп3Дб2Тся1Лп

1714

3Ел1Гч2Тся1Гч3Яв
2Дкр.

1184

3Яс1Свей3Тся1Свей
3Дб

1542

3Д3Е2Тся3Ел1Тся

1190

2,5Ел2,4Яв1,7
Тся1,7Гч1,
7Дкр
С3,С3- реконстр.
2,7Яс2,7Тся
1984 – 2,1 кв.19,выд.3
2,5х0,7
пхД 1983 р.
2,7Д1,9Скед
D3,D3- реконстр.
5,0 Ел2,5Тся
1987 – 10,5 кв.1а, выд.8
3,0х0,7
гдПх 1986 р.
2,5Дб
1980 – 3.5 кв.18,выд.12

D3,D3- вырубка
2,0х0,7
дбкПх 1977 г.

На время исследований (май 2018 года) насаждение сохранилось только на первой
лесокультурной площади (табл.2). Однако современный состав насаждения существенно
отличается от изначального. А что касается растений тиса, то их сохранилось 19,2 % от
изначального количества. Средняя высота их – 1,5 м (максимальна 2,6 м) при диаметре на
высоте груди 1,5 см (максимальный 3,0 см). Следует отметить, что наиболее развитые
экземпляры тиса ягодного растут в условиях полного или частичного осветления. Под
пологом высокорослых деревьев других видов растения тиса имеют угнетенный вид и
отличаются низким уровнем санитарного состояния.
Насаждение на другом лесокультурном участке полностью уничтожено в результате
оползня части склона.
Следующие попытки создания лесных культур тиса в лесничестве были предприняты
1979-1980 годах. В эти годы на следующих двух участках площадью 5,7 і 3,5 га в условиях
влажного дубово-букового супихтача и влажного дубово-букового пихтача были созданы
смешанные многокомпонентные лесные культуры посадкой двухлетних сеянцев. Долевое
участие тиса изначальном составе составляло 24 и 17% или 1714 и 1184 шт./га. На время
наших исследований на третьем участке тис сохранился в количестве 3,7 % изначального
состава при средней высоте деревьев 3,3 м (максимальная 4,3 м) и среднем диаметре 3,1 см
(максимальный 4,1 см) (табл.2).
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2,1

10,5

4(6)

5,5

2(3)

3(5)

0,8

S, га

1(1)

№ пробной
площади

6,1Дб 2,6Пх 1,3Бп+Г +Тся
+Ел +Ос

С3бкПх
3,0х0,7

2,5х0,7

6,3Дкр2,3Пх1,4Ел+Яв+Дб+Яс
+Тся +Бкл

С3-дПх

7,2Пх1,8Дб1Ел +Тся
+Св+Яс+Г

2,0х0,7

8,3Бкл 1,7Яс+Доб+Пх +Ос
+Тся +Ел +Бп +Олс

С3бкПх

С3-пхД

2,0х1,0

Современный состав культур

Тип
лесу

Размещение
посадочных
мест, м х м

31

34

39

45

Возраст,
лет
Тся
Бкл
Яс
Дб
Пхб
Ос
Ел
Тся
Дкр
Дб
Пх
Ел
Яс
Яв
Тся
Дб
Пх
Г
Ел
Яс
Свей.
Тся
Дб
Пх
Г
Бп
Ел

Порода
1,5
19,0
16,0
17,0
18,0
16,0
17,0
3,3
19,0
13,0
17,0
21,0
13,0
16,0
1,9
11,0
22,0
7,0
19,0
13,0
14,0
1,3
8,0
14,0
7,0
13,0
9,0

Н, м
1,5
20,0
17,0
21,0
24,0
16,0
19,0
3,1
28,0
16,0
18,0
22,0
14,0
18,0
2,2
12,0
26,0
9,0
20,0
13,0
21,0
1,7
10,0
20,0
8,0
16,0
11,0

D, см

Средние

250
1250
1750
1100
650
1714
2714
2714
1542
1542
1542
1088
1190
1190
2381

изначальная
48
880
290
60
45
60
22
65
380
150
380
120
180
95
110
980
530
540
140
85
5
18
850
110
310
90
54

современная

Густота культур, шт./га

Таблица 2. Лесоводственно-таксационная характеристика лесных культур с участием тиса ягодного

0,004
239,0
48,0
16,0
17,0
9,0
6,0
0,239
205,0
18,0
76,0
44,0
16,0
18,0
0,060
72,0
285,0
11,0
38,0
9,0
2,6
0,012
51,0
22,0
5,0
11,0
3,0

Запас,
м3/га

Іа
II
I
I
I
І
Ya
Іб
II
Іа
Ib
II
I
Ya
І
Ic
IY
Ib
ІІ
І
ІІІ
II
IY
II
ІІІ

Бонитет

Насаждение на четвертом участке также было полностью уничтожено в результате
оползня части склона.
В 1984 году на площади 2,1 га в типе леса влажная пихтовая судубрава на участке
после реконструкции в 1983 году малоценного насаждения были созданы
четырехкомпонентные смешанные лесные культуры с долевым участием тиса в изначальном
составе в 26,9 %. Как и на предыдущих участках при создании этих культур использовались
двухлетние сеянцы. Современное состояние тиса в этих культурах следующее: сохранность
около 7,3 %, средняя высота – 1,9 м (4,7 м максимальная) и средний диаметр 2,2 см (5,4 см
максимальный).
Еще одна попытка создания лесных культур с участием тиса в лесничестве была
осуществлена в 1987 году. В этот раз на площади 10,5 га в типе леса влажный грабоводубовый пихтач на участке после реконструкции в 1986 году малоценного насаждения были
созданы трехкомпонентные лесные культуры при участии тиса в изначальном составе в
объеме 25 %. Культуры, как и в предыдущих случаях создавались двухлетними сеянцами.
Современное состояние тиса в этих культурах следующее: сохранность около 1,5 %, средняя
высота – 1,3 м (4,2 м максимальная) и средний диаметр 1,7 см (5,0 см максимальный)
(табл.2).
Результаты анализа роста и развития растений тиса в смешанных лесных культурах
31-45 летнего возраста свидетельствуют о неудовлетворительном состояний
преобладающего большинства растений вида. Главными причинами этого, по нашему
убеждению, являются следующие:
*Изначально неудачно подобранный состав лесных культур, который априори делает
растения тиса не конкурентоспособными з первых лет онтогенеза.
*Посадка тиса двухлетними сеянцами высотой 5-7 см вместе с аналогичного возраста
быстрорастущими растениями дуба красного, ясеня обыкновенного и ореха черного
высотой минимум 25-40 см с первых лет жизни ставит медленнорастущие растения
раритетного вида в не равные условия выживания. А с каждым последующим
вегетационным сезоном, через затенения эти условия для тиса только ухудшаются.
Поэтому, без активного обеспечения благоприятных условий для онтогенеза растений тиса
путем устранения конкурентной растительности достичь успешного искусственного
выращивания этого раритетного вида в лесных культурах очень сложно.
ВЫВОДЫ

Проведенные нами исследования биолого-экологических особенностей роста и
развития тиса ягодного в лесных культурах Карпат позволяют сделать следующие
обобщающие выводы:
1. Выращивание тиса ягодного в искусственных лесных насаждениях за
классическими технологиями создания и выращивания лесных культур не может обеспечить
соответствующей сохранности и высокого качества таких насаждений раритета.
2. Наличие в регионе необходимых почвенно-климатических факторов для успешного
культивирования тиса, семенной базы и опыта выращивания посадочного материала
позволяет рекомендовать
расширение объемов создаваемых искусственных лесных
насаждений раритетного вида аборигенной растительности.
3. Для успешного расширенного выращивания искусственных лесных насаждений
тиса ягодного необходимо разрабатывать проекты целевых и плантационных лесных культур
с ориентацией на длительное время (до 50-80 лет) обеспечения специальных мероприятий
предоставления приоритетности растениям вида путем периодического полного или
частичного устранения других видов растительности.
4. При создании лесных культур тиса следует использовать сеянцы 5-6 летнего
возраста с высотой надземной части не меньше 25-30 см.
5. Агротехнические уходы за лесными культурами тиса необходимо проводить не
меньше 4-5 лет с периодичностью 4-5 раз за вегетационный период. При проведении этих
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уходов нужно обеспечить систематическое устранение из рядов и междурядий культур
растений самосева и поросли всех других видов древесной растительности.
6. Лесоводственные уходы за лесными культурами тиса следует проводить в течении
не меньше 40-60 лет. При проведении лесоводственных уходов, независимо от их вида и
возраста насаждений, необходимо обеспечивать систематическое осветление растений тиса.
7. Лесные культуры тиса целесообразно создавать на участках площадью до 1 га
чистыми и смешанными, на больших площадях – смешанными.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СМОЛОПРОДУКТИВНОСТЬ РЕЛИКТОВОЙ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ
Погрибный О. О1, Заячук В.Я2, Осадчук Л. С.2, Кирица Г.Т.,
1
Национальный природный парк «Гуцульщина», г. Косов, Украина
Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов, Украина
3
Государственный аграрный университет Молдовы, г. Кишинев, Молдова

2

Abstract: The area of distribution of relict Scots pine in the Ukrainian Carpathians and its
distribution by height of growth above sea level have been determined. The main forest
measurement and silvicultural parameters, as well as the resin productivity of the relict Scots pine
have been considered. The comparative characteristics of growth parameters and resin productivity
of relict Scots pine with climatype of Scots pine in the geographical cultures of the Lviv
Roztochchya have been conducted.
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Key words: growth, resin productivity, relict Scots pine, climatypes, forest measurement and
silvicultural parameters.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на незначительное распространение в Украинских Карпатах, сосна
обыкновенная заслуживает внимания лесоводов не только как реликтовая порода,
требующая тщательной охраны, но и как аборигенная, мелиоративная, лесообразующая
порода. Природные леса реликтовой сосны обыкновенной необходимо использовать и в
защитных, и в селекционных целях для выращивания местного посадочного материала. При
этом обязательно нужно проводить комплексные исследования с целью выявления,
сохранения и использования форм древесных пород, которые имеют ценные хозяйственные
свойства, которые передаются по генотипу (скорость роста, прочность древесины,
смолопродуктивность и т. п.), создавая лесосеменные хозяйства на основании сортового
семеноводства.
Естественные леса сосны обыкновенной сохранились в Карпатах в бедных
лесорастительных условиях, в основном, в Горганах. Реликтовые популяции сосны
обыкновенной остались на территории еще со времен раннего голоценового периода, когда
именно сосновые леса были здесь доминирующими. Вследствие глобальных климатических
и геологических изменений, происшедших в Карпатах на протяжении последних 10 - 4,5 тыс.
лет, климат изменился и приобрел современные свойства, что привело к распространению в
Карпатах типичных лесообразующих пород – ели европейской (Picea abies Karst.), пихты
белой (Abies alba Mill.) и бука лесного (Fagus sylvatica L.). Они своими экологическими
преимуществами (все они теневыносливые) вытеснили сосновые леса с территорий,
пригодных для их роста. Сосна, как олиготрофная морозо- и засухоустойчивая порода,
сохранилась только на скалах и скальных россыпях ямненского песчаника южных
экспозиций склона и на олиготрофных сильно увлажненных торфяных болотах улоговин
горных рек. На этих территориях реликтовые сосновые леса являются господствующими и
занимают важное место в лесных экосистемах Украинских Карпат, поскольку в них
сохранилось, кроме сосны обыкновенной, большое количество реликтовых травянистых
растений, не характерных для данного региона [1, 3, 5-8, 12-15].
В Украинских Карпатах, по данным К. Смаглюка (1972), сосновыми лесами было
покрыто 13 тыс. га, а запас этих лесов составил 830 тыс. м3 древесины [11]. На основании
собственных исследований и анализа баз данных лесоустроительных экспедиций и
таксационных материалов лесохозяйственных предприятий нами установлено, что сегодня
площадь естественных (производных и коренных реликтовых) сосновых древостоев здесь
составляет 4273 га. Наибольшее количество древостоев сосредоточено во Львовской 3104,3 га и в Ивано-Франковской – 1138,1 га, а наименьшее – в Закарпатской и Черновицкой
областях, соответственно - 22,4 и 8,2 га. Из них реликтовые сосновые леса занимают всего
738,2 га. Основные массивы реликтовой сосны обыкновенной сохранились на северовосточном макросклоне Карпат, в бассейнах Черемоша (урочище "Протятые камни"), Прута
(урочища "Бредулец Татаровский", "Пигы", "Погары", "Бредулец Мыкуличинский" "Женець"
и др.), Быстрицы Надворнянской (урочище "Бредулець", "Чернык"), Лимницы (урочища
"Лютошара", "Мшара", "Сокол", "Туровая дача") и Свечи (урочище "Ширковец") в пределах
высот 420 – 1375 м н. у. м. и на южном макросклоне в окрестности села Голятин (урочище
"Голятин" на высоте 750-850 м н. у. м.) [1, 8, 14, 15]. Большая часть указанных урочищ
является изолированными между собой длительный период, что привело к значительной
генетической изменчивости. Это доказано исследованиями И.В. Петровой и С.Н. Санникова,
в которых были приведены генетические дистанции между изолированными популяциями
реликтовой сосны обыкновенной [9].
Распределение над уровнем моря реликтовых сосновых лесов в Украинских Карпатах
очень неравномерное. Например у высотных диапазонах 400-500 м н. у. м. на предгорных
территориях сосредоточены насаждения болотного экотипа на 286,5 га. С возрастанием
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высоты над уровнем моря и экспозиции склонов меняются в горах типы почв и как результат
типы лесов. Так, в диапазоне 700-900 м н.у.м. расположена большая часть (319,6 га) лесов
сосны обыкновенной реликтового происхождения, которая растёт на скальных россыпях
ямненского песчаника южных склонов гор. В связи с неблагоприятными климатическими
условиями на значительной высоте над уровнем моря (900 м и выше) площадь реликтовых
лесов существенно уменьшается и составляет 66,5 га до 1000 м и 39,6 га больше 1000 м н. у.
м.
Методика и материалы исследования. Нами установлено лесоводственные и
таксационные показатели насаждений, используя общепринятые методики [3, 4].
Исследование смолопродуктивности сосны обыкновенной осуществлены методом
микроподсочки, где зафиксировано количество живицы, которая выделялась из
микроранений в граммах за сутки [2]. Подбор древостоев сосны обыкновенной, что растет в
различных географических и экологических условиях, осуществляли так, чтобы они не
отличались по классу возраста, а их состав тип и другие особенности были наиболее
распространёнными в данном регионе, то есть относились к одному ряду развития
определенного типа древостоя.
Нами исследованы два экотипа реликтовой сосны обыкновенной. Болотный
представлен Краснянской популяцией (урочище "Туровая дача"), нагорный – Зеленской
популяцией (урочище "Бредулець").
Результаты и обсуждение. Болотный экотип реликтовой сосны обыкновенной растет в
урочище "Туровая дача" на территории Краснянского лесничества ГП "Осмолодское лесное
хозяйство", вблизи с. Краснык и является гидрологической памяткой природы
общегосударственного значения. Общая площадь этой популяции составляет около 300 га,
но только 255 га было отнесено к заповедной территории. Эта популяция является
наибольшей среди всех популяций болотного экотипа реликтовой сосны обыкновенной.
Данные насаждения сформированы в сырых и мокрых борах и суборя. Преимущественно это
чистые сосновые древостои с небольшой долей ели европейской, как климатической
примеси Vа бонитета, которая при достижении 5-6 м высоты усыхает. Среди древесных
пород здесь произрастает берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), которая также является
реликтовой древесной породой для Карпатского региона. Среди представителей живого
надпочвенного покрова (ЖНП) преобладают черника (Vaccinium myrtillus L.) – 85%
проективного укрытия; брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) – 20-25%; голубика (Vaccinium
uliginosum L.) – отдельными небольшими кустиками; водянка черная (Empetrum nigrum L.) –
до 5%; клюква (Oxycoccus palustris Pers.) – куртинно на освещенных участках; багульник
болотный (Ledum palustre L.) – 25-35%. Моховой покров представлен сфагновыми мхами,
левкобрием сизым (Leucobryum glaucum Hedw.), кукушкиным льном обыкновенным
(Роlytrichum commune Hedw.) и др. Эти сосновые древостои, как правило, IV-II бонитета, до
160 лет преимущественно одновозрастные, а после начала стадии распада древостоя
образуется второй ярус и они становятся разновозрастными.
Наибольший локалитет реликтовой сосны обыкновенной расположен на территории
Зеленского лесничества ГП "Надворнянское лесное хозяйство" в урочище "Бредулець"
вблизи приселка Черник с. Зеленое. Данное урочище является памяткой природы
общегосударственного значения, а популяция считается крупнейшей и занимая площадь 106
га. В пределах этой популяции формируються все типы сосновых лесов, кроме мокрых:
свежий сосновый бор, влажный елово-сосновый бор, сырой елово-сосновый бор, свежая
елово-сосновая суборь, влажная елово-сосновая суборь, сырая елово-сосновая суборь,
влажный пихтово-елово-сосновый сугруд [2, 6, 10].
Первый исследуемый участок (квартал 5 выдел 10) в этой популяции расположен на
высоте 620 м над уровнем моря. Древостой, произрастающий в сырой елово-сосновой субори,
формируется в котловинах скальных россыпей на подвесных почвах, сложившихся вследствие
переплетения корней деревьев, живого напочвенного покрова и мха с наслоением
растительного опада и отпада. В связи с плотным и толстым моховым покровом, состоящего
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на 90% из сфагновых мхов, который окутал все скальные россыпи, сохраняется большое
количество влаги, несмотря на то, что под ним размещены полости и пустоты. Угол наклона на
таких участках минимальный – около 2-5о. Древостой представлен сосной обыкновенной V
класса бонитета с незначительной примесью ели европейской. Ель растет во втором ярусе,
достигая 5 м высоты. Древостоям обычно свойственный куртинный характер, они
низкополнотные (0,4-0,5 в зависимости от куртины), деревья сильно покрученные, имеют
зонтикообразную крону и отличаются низким приростом. Среди представителей ЖНП –
черника и брусника (40-70%), клюква (единично на освещенных микровозвышеностях),
водянка черная (куртинно на сухих местах), багульник болотный (15-25%).
С увеличением высоты над уровнем моря и крутизны склонов постепенно меняются
условия произрастания, что приводит к изменению типов леса. Так, на втором участке,
который выше предыдущего на 130 м н. у. м., сформировалось сосновое насаждение во
влажном елово-сосновом бору на скальных россыпях крупных фракций со значительной
крутизной склона (25-45о и более) южной экспозиции. Данные куртинные сосновые древостои
сосредоточены по местам скопления растительного опада и отпада. Сосновый древостой Va-Vb
бонитета, очень редко растёт ель европейская, которая не достигает и двух метров высоты.
Сосновые деревья достигают высоты не более 8-12 м (в зависимости от куртины) и диаметра
ствола 10-15 см. Среди ЖНП присутствуют черника (куртинно 15-45%), брусника (куртинно
35-50%), водянка черная (55%), одиночно в углублениях и трещинах прослеживается
багульник болотный, мхи, преимущественно кукушкин лён и сфагновый мох.
Третий исследованный участок расположен на горном склоне крутизной около 120 во
влажном пихтово-елово-сосновом сугруде. Данный тип леса образуется преимущественно на
скальных россыпях, где длительное время росли сосновые леса. В отличие от других типов
леса, в результате разложения опада и отпада, накопилось большое количество органических
веществ, что привело к образованию первичных, средней толщины почв – до 45-50 см. На этом
участке вследствие улучшения почвенных условий, наблюдается постепенная смена пород:
сосна обыкновенная вытесняется елью европейской, растущей плотным вторым ярусом и
становится невозможным естественное возобновление сосны обыкновенной. Рассматриваемые
насаждения являются мало распостранёнными, поскольку это переходные насаждения от
реликтовых сосняков к ельникам или пихтачам, растущие естественно только на протяжении
одного поколения деревьев. Древостой данного участка является двухъярусным: в первом
ярусе растет реликтовая сосна обыкновенная II класса бонитета высотой до 30 м и средним
диаметром 45 см с относительной полнотой яруса не более 0,5. Сосновые деревья из-за
плотного второго яруса хорошо очищаются от сучьев, имеют полнодревесные, ровные стволы,
компактную крону. В этих лесах формируется значительный запас деловой древесины. Второй
еловый ярус – с небольшим количеством пихты белой III класса бонитета. Высота яруса не
превышает 20 м (средняя высота 15 м), а диаметр в пределах 10-20 см (средний диаметр 14 см),
относительная полнота яруса 0,8. В связи с наличием двух ярусов освещенность почвы
достаточно низкая, поэтому ЖНП бедный. Здесь единично растет брусника, черника, щитник
мужской (Dryopteris filix-mas L.) и безщитник женский (Athyrium filix-femina L.), кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella L.). Среди мхов преобладает леукобрий сизый и кукушкин лен
обыкновенный.
В географических культурах сосны обыкновенной 36-летнего возраста, Иванофранковский экотип по среднему диаметру преобладает над местным на 4,7 %, а по высоте
данные экотипы практически не отличаются (15,8 и 15,6 м).
Исследование смолопродуктивности сосны обыкновенной методом микроподсочки
проведено в спелых и перестойных насаждениях, сформированых в разных географических и
экологических условиях: в одновозрастных насаждениях болотного экотипа возрастом 95 и
120 лет, сформированных в сырой елово-сосновой субори и мокрой сосновой субори [3],
древостои II и III классов бонитета с запасами древесины 327 и 389 м3/га, а также в трех
типах леса – сырая елово-сосновая суборь, влажная елово-сосновая суборь, влажный
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пихтово-елово-сосновый сугруд суходольного экотипа с соответствующими значениями
высоты над уровнем моря: 620, 750 и 800 м.
Для сравнения роста и смолопродуктивности насаждений сосны обыкновенной из
карпатского региона подобраны насаждения во Львовском Расточье таким образом, чтобы
они не отличались по классу возраста, а их состав, возраст и другие особенности были
наиболее распространенными для данного региона, то есть относились к одному
естественному ряду развития типа древостоя.
Как показывают наши исследования, более производительные типы леса обеспечивают
и более высокую смолопродуктивность (рис.).
И так, в наилучших условиях для роста реликтовой сосны обыкновенной во влажном
пихтово-елово-сосновом сугруде (С3-пеС) сосна отличилась высокой смолопродуктивностю
(3,68+0,46 г/сутки) (рис.). На болотистых торфяных почвах в типах лесорастительных
условий – сырая суборь и мокрая суборь смолопродуктивность низкая (2,46+0,30-2,49+0,25
г/сутки). На таком же уровне находилась смолопродуктивность (2,62+0,14 г/сутки) сосны
обыкновенной, растущей на скальных россыпях в условиях влажного бора.
Смолопродуктивность
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Рис. 1.Смолопродуктивность и средние диаметры сосновых древостоев
Значительно высшей смолопродуктивностю характеризуется сосна обыкновенная,
которая растет в условиях Львовского Расточья (Страдчивский климатип). К примеру, в
условиях влажного сугруда смолопродуктивность составляла 5,63+1,15 г/сутки в спелом
возрасте и 6,94+0,81 г/сутки в перестойных насаждениях, что на 51-64% выше по сравнению
с реликтовыми лесами.
Нами также была определена смолопродуктивность сосны обыкновенной в
географических культурах Ивано-Франковского климатипа (происходит с ГП
"Надворнянское лесное хозяйство") и потомства местного климатипа Львовского Расточья.
Так, деревья Ивано-Франковского климатипа имели меньшую на 14% смолопродуктивность,
по сравнению с местным Страдчивским климатипом, которая соответственно становила
3,36+0,61 и 3,91+0,45 г/сутки.
Выводы. Данные исследований проведенные в других регионах подтверждают, что в
более производительных типах леса деревья сосны обыкновенной имеют высшую
смолопродуктивность [6]. Их смолопродуктивность оказалась найвысшей в сосновых борах
кисличных и брусничных, несколько меньше – в борах черничных. Разница в
смолопродуктивности этих деревьев невелика и не превышает 10%. Сосновые древостои,
произрастающие на бедных сухих песчаных и песчано-каменистых почвах (лишайниковый
или моховой тип) либо слишком увлажненных и заболоченных почвах (сфагновый тип),
имели смолопродуктивность значительно ниже (на 20% и более по сравнению с кисличными
и брусничными). Отмеченные закономерности по выходу живицы в указанных типах леса
подтверждаются и другими исследованиями [13].
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Результаты свидетельствуют, что древостои реликтовой сосны обыкновенной в
Украинских Карпатах распространены на площади 738,2 га. Наибольшая часть древостоев
сосредоточена на высоте 700-900 м. н. у. м. Реликтовая сосна обыкновенная достигает
(болотный экотип) наивысших классов бонитетов в сыром елово-сосновом суборе и
(нагорный экотип) во влажном пихтово-елово-сосновым сугруде, где смолопродуктивность
(3,68+0,46 г/сутки) реликтовой сосны обыкновенной была наивысшей. Тем не менее,
смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной значительно ниже по сравнению
сосной со Львовского Расточья в пределах 1,95-3,26 г/сутки. Даже в географических
культурах она уступает местному климатипу на 0,55 г/сутки, а это означает, что сбор
живицы с реликтовой сосны обыкновенной будет менее рентабельным, чем с сосновых
древостоев Львовского Расточья.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МЕТАСЕКВОЙИ
КИТАЙСКОЙ (METASEQUOIA GLIPTOSTROBOIDES HU ET CHENG.) СЕМЕННЫМ
СПОСОБОМ
Синявский Ю.Е.
Национальный лесотехнический университет Украины

Abstract: The article includes the results of experiments on the cultivation of 1-3 year old

seedlings of Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng in a seeded way in the closed soil of a
decorative nursery. Such growth provides intensive growth of planting material of the species. In
this case, first-year-old seedlings grow to 17-48 cm, two-year-old grow to 40.0-112.0 cm, and threeyear-old ones grow up to 65.0-162 cm. The main directions of using Metasequoia glyptostroboides
Hu et Cheng are planting stock in Ukraine in the coming years there will be a silvicultural
production, landscaping of settlements, landscape architecture and afforestation of the devastated
landscapes.
Key words: Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, planting material, indoor soil, growth and
development of seedlings.
ВВЕДЕНИЕ

Метасеквойя китайская (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) – представитель
семейства Таксодиевых и единственный вид рода Метасеквоя, уцелевший на Земле из
времен верхне-юрського периода. Впервые выявленный в естественных насаждениях
субтропиков Китая в 40-ых годах ХХ столетия [9-10]. Обнаруженное в это время небольшое
естественное насаждение в горных лесах Китая, стало ценным источником снабжения
семян и черенков для искусственного выращивания растений этого виды во всем мире. З
1952-1953 года выращивание метасеквойи китайськой практикуется в Украине в качестве
дендрологического раритета – объекта искусственного выращивания в дендрариях и
ботанических садах [4-5,7-8].
Многолетний успешный опыт культивирования метасеквойи свидетельствует о
возможности более широкого использования деревьев этого вида – для получение древесины
при выращивании в лесных культурах, озеленения населенных пунктов, в ландшафтной
архитектуре, для залесения девастированных ландшафтов и т.п.[2,8]. Однако расширенное
использование растений вида сдерживается отсутствием достаточного количества
посадочного материала разного вида и возраста. Поэтому изучение особенностей
размножения, выращивания посадочного
материала метасеквойи китайской является
актуальным заданием лесоводов, ботаников и дендрологов.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в закрытом грунте декоративного питомника
Ботанического сада Национального лесотехнического университета
Украины
общегосударственного значения (г.Львов). Семена для выращивания сеянцев метасеквойи
китайской заготавливались из деревьев, растущих у различных типах зеленых насаждений
города [6]. В процессе выращивания посадочного материала последовательно на эталонных
отрезках определяли: грунтовую всхожесть семян, количество сеянцев на 1 м, динамику
приростов и т.п. В конце каждого вегетационного периода проводилась инвентаризация в
соответствии с требованиями ведомственной инструкции [3]. При проведении инвентаризации
фиксировали следующие показатели: сохранность сеянцев, высота стволика и диаметр корневой
шейки, прирост за последний год, общую массу сеянцев в сыром состоянии, глубину
проникновения корней в субстрат. Данные замеров, полученные в полевых условиях, заносились
в специальную электронную таблицу. У камеральних условиях результаты полевых измерений
обрабатывали с помощью стандартных программ Microsoft Excel и модернизированных
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компютерных программ кафедры лесной таксации и лесоустройства НЛТУ Украины с
использованием соответствующих рекомендаций М.П. Горошка, С.І. Миклуша, П.Г. Хомюка
[1].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Предварительные попытки высевания семян непосредственно в открытом ґрунте
питомника не дали положительного результата выращивания сеянцев метасеквойи
независимо от происхождения семян и способов подготовки их к посеву. Поэтому нами была
использована специально разработанная технология комбинированного выращивания
посадочного материала метасеквойи китайской. Сущность этой технологии заключается у
выращивании 1-3-летних сеянцев метасевойи в условиях закрытого ґрунта, з последующим
доращиванием их (при необходимости) в открытом ґрунте. Такое сочетание закрытого и
открытого ґрунта обеспечивает успешное выращивание посадочного материала
интродуцента необходимых размеров для последующего его высаживания на постоянное
место роста.
Технология выращивания сеянцев метасеквойи в условиях закрытого ґрунта в первый
год предусматривает выполнение следующих операций: подготовку семян к посеву,
подготовку субстрата, весеннее высевание, борьбу з сорняками, рыхление субстрата у
междурядьях, полив посевов.
Первым шагом у выращивании сеянцев метасеквойи является профилактическая
передпосевная обработка семян 0,5 %-ным раствором марганцовокислого калию або
фундазола. У водных растворах этих препаратов семена достаточно выдержать 2 часа, после
чего их необходимо просушить и высеять.
Подготовленные таким способом семена высевали в теплицу тунельного типу из
полиэтиленовым покрытием. При этом использовали следующие варианты субстрата: торф,
чернозем, смесь торфа с речным песком (50х50%), лесной ґрунт (из сугрудовых типов леса).
Семена высевали рядковым способом по поверхности субстрата с последующим их
мульчированием и уплотнением ручным катком. Размещение рядов – через 10 см.
После высевания семян поверхность посевов увлажняется водой, чем дополнительно
обеспечивается уплотнение субстрата вокруг семян. Уход за посевами до появления всходов
заключается в периодическом поливании их водой ( один раз у два-три дня утром). Норма
полива – 4-5 л/м2.
Появление на поверхности субстрата первых всходов метасеквойи (15-20 дней после
посева) по времени совпадает с началом массового прорастания сорняков. Поэтому уход за
всходами, кроме полива, должен сопровождатся периодической (приблизительно 1 раз на
сем-десять дней) прополкой сорняков. Такая прополка особенно важна в течении мая-июня,
– периода наиболее интенсивного роста сорняков многих видов.
С другой половины июня частичным снятием покрытия теплицы начинается закалка
сеянцев метасеквойи. А приблизительно 10-15 июля покрытие с теплицы постепенно
снимаєтся повностью. Полив сеянцев в это время и до конца вегетации проводится только
при длительном (более 5-7 дней) отсутствии дощей. Для этого периода (вторая половина
лета) также характерна смена видового состава и меньшая интенсивность роста сорняков,
поэтому периодичность прополки возростает до 2-3 недель.
Вегетация однолетних сеянцев метасеквойи продолжается до середины или даже
конца октября. Внешним свидетельством окончания вегетации растений метасеквойи
выступает изменение цвета хвои из зеленого на желтый-красный и постепенное опадания ее.
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Опаданию хвои раритета способствуют ранние заморозки. Сеянцы метасеквойи достаточно
морозостойкие, поэтому не нуждаются в проведении мероприятий с утепления на зиму. В
“безлиственном” состоянии в ґрунтовом субстрате
открытых на зиму теплиц без
дополнительного укрытия в условиях г.Львова сеянцы метасеквойи успешно выдерживают
зимовку даже при температурах до – 25-30 °С.
За первый вегетационный период в описанных условиях однолетние сеянцы вида
выростают высотой до 17-48 см, при средней высоте 24-38 см. Такая высота сеянцев
допустима для использования части из них (высотой не менее 30 см) для создании лесных
культур. Что касается других направлений использования посадочного материала
метасеквойи (озеленение, ландшафтная архитектура), то высота большинства 1-летних
сеянцев еще не достаточна для их пересадки в условия открытого грунта, поэтому их следует
оставлять на доращивания еще на один-два сезона. При этом сеянцы высотой более 35-40 см
можна использовать для последующего доращивания в школьном отделении питомника.
Технология выращивания на втором и третьем году жизни сеянцев метасеквойи в
закрытом грунте предусматривает проведение регулярного полива, борьбу с сорняками и
рыхление субстрата в междурядьях.
На втором-третьем годах жизни сеянцы метасеквойи отличаются еще более
интенсивным ростом (табл. 1-2). Так, в конце второго вегетационного периода средняя
высота сеянцев достигает 74,5 см (прирост за сезон – 41,6 см), а наиболее развитые из них
вырастают до 112,0 см. В трехлетнем возрасте наиболее развитые сеянцы метасеквойи
достигают высоты более 160,0 см (табл.2).
Таблица 1. Статистические показатели двухлетних сеянцев метасеквойи китайской
Н, см

При-рост по Н за
третий год., см

D кор-невой
шейки, см

минимальное значение

40,00

15,00

среднее значение

74,50

максимальное значение
дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
коэффициент вариации,%
ошибка среднего значения
показатель точности измерения
среднего значения,%

Показатели

Размах кроны, см

0,60

вдоль
ряда
15,00

поперек
ряда
15,00

41,63

1,04

31,40

33,78

112,00

65,00

1,70

60,00

60,00

294,21
17,15
23,02
1,72

160,05
12,65
30,39
1,27

0,06
0,24
22,80
0,02

88,00
9,38
29,88
0,94

69,57
8,34
24,69
0,83

0,0230

0,0304

0,0228

0,0299

0,0247

Такие растение уже можно использовать в отдельных случаях в озеленении без
дополнительного доращивания в открытом грунте питомника (в школьном отделении).
При необходимости использования посадочного материала метасеквойи китайской
более крупных размеров (высотой 3,0-5,0 м и более) сеянцы из теплицы пересаживаются в
школьное отделение, где они будут доращиватся в течении 3-4 лет до достижения ими
заданных параметров по высоте, габитусе кроны и т.п. Пересаживание сеянцев из закрытого
грунта в открытый лучше проводить ранней весной (в марте месяце, или в начале апреля). В
таком случае растения будут иметь достаточно времени для адаптации к новым условиям
роста и развития до следующей зимы.
Уход за саженцами метасеквойи китайской в школьном отделении питомника
заключается в борьбе с сорняками, обеспечении благоприятного режима аэрации почвы
путем рыхления почвы у междурядьях растений, формировании крон растений и т.п. При
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длительном отсутствии естественных осадков необходимо периодически проводить полив
саженцев.
Таблица 2. Статистические показатели трехлетних сеянцев метасеквойи китайской
Показатели

Н, см

При-рост по Н за
третий год., см

D кор-невой
шейки, см

минимальное значение

65,00

21,00

среднее значение

101,20

максимальное значение

Размах кроны, см

1,00

вдоль
ряда
30,00

поперек
ряда
20,00

39,70

1,54

42,65

50,60

162,00

63,00

2,50

80,00

90,00

дисперсия

418,22

95,26

0,10

94,17

180,44

среднеквадратическое отклонение

20,45

9,76

0,31

9,70

13,43

коэффициент вариации,%

20,21

24,59

20,06

22,75

26,55

ошибка среднего значения
показатель точности измерения
среднего значения,%

1,82

0,98

0,03

0,97

1,34

0,0180

0,0246

0,0201

0,0228

0,0265

ВЫВОДЫ

Описанная выше технология обеспечивает успешное выращивание посадочного
материала метасеквойи китайской необходимых размеров для последующего использования
в различных направлениях. Основными направлениями использования посадочного
материала метасеквойи китайской в Украине в ближайшие годы, по нашему мнению, будут
следующие: лесокультурное производство, озеленение населенных пунктов, ландшафтная
архитектура, залесение девастированных ландшафтов.
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СДЕРЖИВАНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РЕКРЕЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ
Шукель И. В., Чернявский Н. В., Мазепа В. Г.
Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов, Украина

Abstract: Strategy and tactics of forest management in the anthropogenic-transformed
recreational-health forests is exposed. Economic measures are worked out on bases of close to
nature forestry at the introduction of not causing harm to the ecosystem principle. These measures
are directed to maintenance of the existing, steady to the anthropogenic press plantings and creation
new, adapted to the negative factors of anthropogenic transformation, conforming to the aesthetic
requirements. System of measures on the productivity increase of the recreational-health forests is
grouped in the following directions: organizational and technological, organization of territory,
influence on a stand, influence on the forest growing conditions and on other components.
Key words: recreational-health forests, anthropogenic transformation, close to nature forestry,
increase of the productivity.

Стратегическая цель национальной лесной политики Украины мало отличаются от
целей, которые сформулированы международными соглашениями относительно устойчивого
развития, рационального использования и охраны лесов. Перед специалистами лесного
хозяйства в рекреационно-оздоровительных лесах стоят задачи, которые направлены на
сохранение существующих, устойчивых к антропогенному прессу лесных насаждений и
создание новых, адаптированных к факторам антропогенной трансформации,
соответствующих эстетическим требованиям. Управление лесами при обеспечении
многофункциональности оценивается более весомо в условиях, когда общество требует
больше продукции от леса наряду с обеспечением рекреационно-оздоровительных
потребностей. Лесная политика, основанная на научных принципах, способствует
повышению эффективности сдерживания антропогенной трансформации рекреационнооздоровительных лесов, их устойчивости и продуктивности. Приближенное к естественным
лесам ведение хозяйства максимально учитывает лесорастительные условия и особенности
развития природных лесов. Оно предусматривает на основании моделирования природных
процессов проведения системы мероприятий, которая усиливает устойчивость древостоев и
их функциональную роль при минимальном вмешательстве [2, 4].
Для исследований выбраны рекреационно-оздоровительные леса лесных хозяйств
Западного Полесья Украины. Длительное антропогенное влияние на леса Западного Полесья
привело к уменьшению лесистости с 98 до 45,5%. В пригородных лесах региона
преобладают лесные культуры в возрасте до 30 лет, часть производных древостоев
колеблется от 72,7 до 100,0%, что привело к снижению лесотипологического потенциала до
66,8-71,6% [2]. Рекреационно-оздоровительное освоение территории следует развивать в
рамках государственно-частного партнерства, как взаимодействие между органами
госуправления, общественными организациями и бизнесом с целью реализации
инновационно-значимых проектов и программ социально-экономического развития региона.
Рекреационно-ресурсный потенциал региона должен развиваться в направлениях - отдых,
туризм, зеленый туризм, санаторное лечение и тому подобное. В настоящее время
рекреационная составляющая сосредоточена в большей части в Шацком НПП, что требует ее
расширения с приближением к требованиям Европейского Союза относительно сервиса и
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развития инфраструктуры [5]. Технология формирования древостоев базируется на
выращивании целевых насаждений в зависимости от цели хозяйствования, климатических и
почвенно-гидрологических условий, биологии и экологии пород. Эти подходы могут быть
реализованы при соответствующей системе хозяйствования, прежде всего - выборочной.
Приближенное к природе лесоводство является многофункциональным и базируется на:
понимании леса как природной экосистемы, которая в процессе антропогенной
трансформации сохраняет целостность и самовосстановление; управлении лесами и их
использовании с интенсивностью, которая обеспечивает естественное биоразнообразие,
высокую жизнеспособность и продуктивность насаждений; выполнении лесом сейчас и в
будущем экологических, экономических и социальных функций на местном, национальном и
глобальном уровнях [2, 4].
В условиях отсутствия стратегии сдерживания антропогенной трансформации
рекреационно-оздоровительных лесов важной и своевременной является разработка
технологических подходов возобновления динамического равновесия нарушенных лесов.
Условием таких действий должен быть принцип не причинения вреда экосистеме. Для
устранения дисбалансов и преодоления кризисной ситуации необходимы структурные
сдвиги в организационно-хозяйственном механизме выращивания леса и использования
лесных ресурсов. Решение проблемы требует переориентации ведения лесного хозяйства. К
ней относятся мероприятия, направленные на внедрение дифференцированных систем
лесного ведения хозяйства, увеличение экологической и социальной роли рекреационнооздоровительных лесов; повышение производительности насаждений путем лучшего
использования свойств почвы, климата, мелиорации земель, совершенствование
естественной структуры древостоев; внедрение приближенного к природе лесоводства в
лесах естественного происхождения, проведения рубок; сбалансирование объемов
эксплуатации лесных ресурсов, их охраны и восстановления. Это создает условия для
постепенного и планомерного усиления механизмов естественного саморегулирования
лесов, охраны их биоразнообразия и повышения устойчивости к отрицательным факторам
[4].
В обществе уже назревает понимание того, что созданы человеком рекреационные
экологические проблемы нельзя решать методами, которые привели к их возникновению,
поэтому общество должно перейти на качественно другой уровень, чтобы остановить
деградацию рекреационно-оздоровительных лесов [9]. При решении вопросов сдерживания
антропогенной трансформации и охраны рекреационно-оздоровительного леса необходимо
на основе выяснения механизмов его функционирования выяснить направления и масштабы
антропогенной
трансформации.
Антропогенная
трансформация
рекреационнооздоровительного леса постоянно увеличивается. Поэтому уместным является использование
«подушки безопасности», которой является система охраняемых естественных территорий,
что создает возможность экспериментировать с технологиями по ведению хозяйства.
Направления сдерживания антропогенной трансформации леса включают поддержку
жизненности леса, создание естественных лесов, рециклинг антропогенной продукции и
тому подобное. Достичь этого можно путем внедрения системы мероприятий по
сдерживанию антропогенной трансформации, повышения производительности и
устойчивости рекреационно-оздоровительных лесов (табл.).
Системе лесопользования, приближенного к природе лесоводства характерно
динамическое равновесие - постепенная во времени и пространстве взаимообусловленная
совокупность мероприятий, которые находятся в определенных соотношениях и на том
техническом уровне, который обеспечивает восстанавливаемость лесных ресурсов и
функционирует в развитии. Выпадение любого мероприятия из этой системы, так, как и
нарушение последовательности сроков проведения, или снижение качественного уровня
нарушает целостность системы и отодвигает дальше определенную цель. В каждом случае
система лесохозяйственных мероприятий зависит от типа леса и характера насаждений.
Одновременное выполнение всех работ в пределах территории является перспективным
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направлением организации работ. Система мероприятий должна обеспечить охрану лесов,
пропаганду и сохранение при пользовании лесом в рекреационно-оздоровительных целях,
улучшение их состояния, создания условий, которые обеспечивают существование и
нормальное развитие видов растений и животных, присущих району [4].
Система мероприятий по повышению производительности рекреационно-оздоровительных
лесов
Организация
территории
Рекреационное
районирование и
планирование
Функциональное
зонирование

Планировочные
рубки

Обустройство
дорожной сети

Влияние на древостой

Влияние на условия
местопроизрастания

Влияние на
другие
компоненты

Лесовосстановительные рубки

Осушение

Уход за
подростом

Изменение механического
состава почвы
Создание лесных культур
- основные
- ландшафтные
- дополнительные
- маскировочные
-заградительные
- защитные

Санитарные рубки

Ландшафтные рубки:
- ухода
- трасформирующие
- декоративные
- открывающие
- пейзажные

Использование системы
удобрений

Благоустройство
территории
Экологопросветительское
образование и
пропаганда

Уход за
подлеском
Уход за живым
напочвенным
покровом
Биотехниче-ские
мероприятия
Улучшение
биотопов
животных, птиц

Комплексные рубки

В системе районного планирования важным вопросом является «малый город» в
системе крупного города. Переосмысление роли «малого города» с усадебной урбанизацией
позволяет решить проблему ежедневной маятниковой миграции и концентрации
качественных общественных благ и промышленного труда в местожительстве населения.
Такой подход позволит решить в городах проблему высокой концентрации населения и
замены старого жилищного фонда. При этом часть жителей перемещается в кольцо районов
расселения вблизи города. Существующий опыт доказывает успешность организации
промышленного труда. Использование такой градостроительной формы способствует
снижению ежедневной миграции работающего до 5-20 км на день и выигрыш до 1,5 часа
ежедневного времени на рекреацию в отличие от загородных жителей и 6-8 часов времени
выходных для горожан. Кроме этого, снижается непродуктивная физическая и моральная
усталость человека «от поездок в пробках» [3].
Весомым фактором организации экологического туризма наряду с организацией
музеев и домов экологической пропаганды являются обустройство рекреационных троп,
которые устроены для экологического образования и природоохранной пропаганды,
воспитания, оздоровления и отдыха и является учебным пособием по лесной экологии [4].
Тропы могут быть рассчитаны на взрослых, детей и за направленностью: зоологические,
ботанические, географические, геологические, исторические и комплексные ландшафтноэкологические. Интересным является подход, где объединены несколько функций в одну, в
частности тропа «Лесная песня» в Шацком НПП, сочетает теренкур, рекреационную тропу и
рекреационный пункт. Подобный подход использован при осуществлении экологической
образовательной работы в Ровенском ПЗ в защитной полосе и научно-познавательных
маршрутов по территории заповедника. Заложенные маршруты спроектированы на
принципах доступности, безопасности и опыта экологической учебы и просвещения [9].
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Первым этапом улучшения состава и структуры насаждений являются рубки
переформирования. Это комплексные рубки, направленные на постепенное превращение
одновозрастных чистых и смешанных древостоев в разновозрастные смешанные
многоярусные насаждения. Они проводятся во всех категориях лесов и возрастных группах
древостоев и сочетают одновременную вырубку отдельных деревьев или их групп и
содействие естественному возобновлению при условии непрерывного существования леса.
Переход от одновозрастных чистых древостоев к разновозрастным смешанным требует
поэтапного осуществления мероприятий в зависимости от типа леса, состава и структуры
насаждения. Постепенный процесс включает проведение разных, смещенных во времени и
пространстве, лесохозяйственных мероприятий и основывается на поэтапном создании
разновозрастных, смешанных древостоев; поддержании структуры древостоев для
достижения высокого прироста деревьев; обеспечении непрерывного лесного покрова на
участке; проведении поэтапных рубок путем выборки отдельных деревьев и биогрупп в
пределах прироста; одновременном проведении лесозаготовки, рубок ухода и содействия
естественному возобновлению в одном насаждении. Переформирование насаждений
проводится в течение длительного времени, начиная преимущественно из средневозрастных
древостоев. В случае угрозы потери древостоем устойчивости и защитных свойств рубки
могут проводиться, начиная с 20-30 лет. Переформирование молодняков проводят для
формирования целевого состава и увеличения разновозрастности древостоя. Это
мероприятие целесообразно для поддержания устойчивости лесонасаждений и повышения
его жизненности, а поэтому может проводиться в приспевающих и спелых древостоях путем
выборки ослабленных и оставления целевых деревьев [2, 4].
Ландшафтному планированию принадлежит ведущая роль при ландшафтной
реконструкции насаждений или декоративном улучшении открытых участков. Его задачам
больше всего отвечают ландшафтные культуры. При создании посадок следует
предусмотреть такой подбор деревьев и кустарников, которые в конкретных
лесорастительных условиях обеспечат устойчивость и декоративность насаждений;
возобновление ценных и перспективных видов; введение в культуры газоустойчивых и
пылезадерживающих видов; создание в низкополнотных насаждениях живописных куртин
из декоративных видов; создание опушек по периферии полян, вокруг опушек, водоемов,
вдоль дорог, троп; оставление на ландшафтной поляне куртин и отдельных деревьев
старшего возраста для повышения эстетической ценности насаждений; оставление
некультивированных опушек; маскировка непривлекательных мест и тому подобное.
Предлагается классификация ландшафтных посадок: за целью - декоративные посадки,
восстановительные - лесные культуры, восстановительно-декоративные - защитно-ремизные
посадки, сформированные опушки, посадки вдоль автодорог; по способу реализации:
массивы, группы, солитеры. Создаваемые лесные культуры должны быть не только
высокопроизводительными и долговечными, но и обладать эстетической ценностью.
От подбора видов зависит сила и характер эмоционального воздействия насаждения.
Эстетически-целесообразной и экологически-оправданной является такая стратегия
использования деревьев и кустарников, когда при создании лесонасаждений будут учтены
экологические требования видов, в т. ч. формирование участков из краснокнижных и
интродуцированных видов [4, 7, 9]. Так, в Западном Полесье Thuja occidentalis L. и ее формы
проявили себя востребованным декоративным элементом в формировании растительных
композиций лесопарков и зон отдыха, видом, который адаптировался к существующим
лесорастительным условиям. Ряд декоративных форм туи западной, в частности, типичная, f.
Pyramidalis, Malonyana, Columna, Fastigiata, Wudvortii, Hoveyi, Wagneri, Hoseri хорошо
акклиматизировались в регионе. Их семена имеют хорошие и удовлетворительные
показатели кондиции и могут использоваться для выращивания посадочного материала.
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Внедрение конкретной декоративной формы туи в лесопарковые комплексы определяется
целью формирования композиции [8].
Применение в лесокультурной практике искусственного внесения грибного
"заражения" семян создает дополнительное количество питательных веществ для
активизации прорастания эндофитов. Эффект положительного влияния микоризации
наблюдается уже через месяц после посадки. Установлено увеличение высоты сеянцев,
политых споровым препаратом грунтовых грибов в концентрации 60 тыс. спор на 1 литр
воды в сравнении с контролем для сосны в 1,6 раза, а для дуба в 1,7 раза. Микоризация
сеянцев при создании лесных культур показала повышение приживаемости сеянцев сосны и
дуба в 2,1 и 2,8 раза, что позволяет снизить дополнение культур в 2-2,5 раза [7].
Альтернативой утилизации осадка сточных вод в лесной практике является
использование их в качестве удобрения, что позволяет отказаться от органоминеральных
удобрений и предложить экологически безвредный способ утилизации отходов. По
содержанию основных элементов питания растений он не поступает традиционным
органическим удобрениям, а по ряду показателей преобладает их. В осадке не определено
опасных для здоровья людей и роста растений элементов. Оптимальная доза внесения осадка
при выращивании 1-летних сеянцев дуба и бука - 60,0 т-га-1, 2-летних - 100 т-га-1, а саженцев
дуба - 30 т-га-1, а бука 60 т-га-1. Влияние осадка на рост сеянцев и саженцев более полно
проявляется на второй год выращивания. Наиболее благоприятной дозой внесения осадка
сточных вод при выращивании подпологовых газонов являются 50 т-га-1, а высокие дозы
притупляют рост райграса пастбищного [6].
Комплексная оценка мелиоративной функции интродуцентов показала, что лучшим
мелиорантом в борах является сосна Банкса, а в суборях и сугрудах сосна жесткая.
Комплексный показатель оценки продукционной функции насаждения выше в борах для
сосны жесткой и Банкса. В суборях лучшими продуцентами определены сосны жесткая и
веймутова. В сугрудах лучшим продуцентом является сосна жесткая. Это указывает на то,
что конкретный интродуцент должен иметь целевое использование [2].
В рекреационно-оздоровительных лесах подлесок чаще всего формируют
теневыносливые виды, а в условиях разреженного верхнего яруса насаждения, в составе
подлеска встречаются и светолюбивые виды. Средозащитная роль подлеска возможна при
направлении движения рекреантов по дорогам и тропам. Разнообразие жизненных форм
кустарников в подлеске находится в пределах основных групп биоморф: древовидной,
кустарниковой и стелющейся и отвечает естественному насаждению [2,7]. В зеленой зоне г.
Березно ирга колосистая растет и в борах, где формирует кустарники разного числа побегов,
возраста, диаметра и длины. Для ее роста более благоприятные условия свежей дубовососновой субори. Вековые морфометрические модели ирги колосистой пригодны при
проектировании декоративных посадок в рекреационных лесах [7].
В рекреационно-оздоровительных лесах в основном используют постоянные ремизы
из деревьев и кустарников, которые используются птицами и зверями для проживания и
укрытия. Используемые в ремизах деревья и кустарники исполняют аттрактивную роль
благодаря специфическим естественным особенностям габитуса, строения веток, коры,
цветов, плодов. Создание ремиз должно проводиться на лесотипологической основе [7].
Приближенное к природе лесоводство создает благоприятные условия для
многофункционального использования леса и обеспечивает сбалансированные и
долгосрочные возможности производства лесной продукции, поддержания экологических и
расширение социальных функций леса. В рекреационно-оздоровительных лесах Западного
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Полесья Украины этот подход предполагает постепенную и планомерную систему
повышения устойчивости лесов, рационального сочетания выборочных, постепенных и
комбинированных способов рубок и формированием сложной разновозрастной структуры
насаждений.
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СТРУКТУРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТВОЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПИХТЫ БЕЛОЙ В
УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ
Сопушинский И. М., Максымчук Р. Т., Кополовец Я. М.
Национальный лесотехнический университет Украины

Abstract: The purpose of the scientific work was to study the differences in the wood
structure of Abies alba Mill. with straight-grained and wave-grained wood growing in the biotopes
of Ukrainian Carpathians. Altogether 24 wood cores from the northern and southern tree sides of
straight-grained and wave-grained wood of silver fir were taken. The database of the macroscopic
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features were measured on the digital Lintab 6 using dendrochronological software TSAP. The
results showed that the mean value of the width of the annual rings of silver fir varied in the range
2,54-3,24 mm of wavy-grained wood and 1,75…2,90 mm of straight grained wood. The mean value
of the latewood widths were in the range from 0,07 to 3,90 mm. They were statistically significant
by the accuracy index P<5%. The trees with wave-grained wood were characterized by larger
average values of the latewood width comparing to trees with the straight wood. The highest values
of the macroscopic features were characterized for individuals with a wave- and straight-grained
wood in the age of about 40-60 years.
Key words: silver fir; straight-grained wood; wave-grained wood; annual ring; early wood; late wood.
ВВЕДЕНИЕ

Пихта белая (Abies alba Mill.) ‒ одна из важнейших древесных пород в горных массивах
Центральной Европы (Parpan, 2000; de Vries, 2015). В горных условиях на рост и развитие
которой существенно влияют экологические факторы, определяющие структурные
особенности и качество древесины. Кроме этого, древесные виды чувствительны к
изменениям окружающей среды и характеризуются широким формовым многообразием
(Mauri et al., 2016; Zhang et al., 2018).
Определяющим для выделения формы, как внутривидовой систематической единицы,
является выделение группы особей вида, которые не имеют четко выделенного ареала,
однако отличаются от типичных представителей того же вида по определенным
биологическим (энергией роста), морфологическим (форма кроны), фенологическим (ранние
или позднее распускание листьев), анатомическим и другим особенностям (Kobal et al.,
2015). По ботанической номенклатуре основными таксонами в систематике высших
растений являются: царство → Regnum, отдел → Divisio, класс → Classis, порядок → Ordo,
семья → Familia, род → Genus, вид → Species, а полиморфные виды подразделяют на
внутривидовые категории: подвид → subspecies, разновидность или вариация → varietas,
подразновидность → subvarietas, форма → forma, подформа → subforma (Zayachuk, 2014).
Две последние являются безареальними внутривидовыми категориями и ценными для
селективного отбора в лесном хозяйстве и выращивания лесных древесных пород с
заданными свойствами древесины через вегетативное размножение.
Принимая во внимание то, что древесина занимает большую часть ствола, то ее
структурные разновидности будут скорее всего иметь генетическую природу, что
обусловлено ростом и развитием образовательной ткани ‒ клеток камбия. В течение
вегетационного периода радиальный рост древесного растения обусловлен клетками камбия,
которые сохраняют свою идентичность и формируют наружу анатомические элементы, в то
время как дочерние клетки дифференцируются в зрелые клетки древесины (Sopushynskyy,
2014). Таким образом, результатом роста и развития древесного растения являются
анатомические элементы ранней и поздней древесины в пределах годичного кольца.
Целью исследования было изучить различия в макроскопической структуре
прямоволокнистой и волнисто-свилеватой древесины Abies alba Mill. в лесорастительных
условиях Украинских Карпат.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование макроструктурных особенностей стволовой волнисто-свилеватой
древесины Abies alba Mill. проведено в елово-пихтово-буковых и елово-буково-пихтовых
лесах природного географического района Буковинских Карпат подобласти ПокутскоБуковинских Карпат области Внешних Флишевых Карпат (Hiletskyy, 2012). Ареал пихты
белой в районе исследования приведен на рис. 1 (Holubets, 1978).
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Рис. 1. Ареал пихты белой природного географического района Буковинских Карпат
В научное исследование были включены спелые пихтовые древостои с количеством
деревьев исследуемой породы не менее 100 единиц. Пробный участок заложен в квартале 31
выдела 6 Лопушнянского лесничества ГП "Берегометское лесоохотничье хозяйство" с такими
лесоводственно-таксационными показателями: индекс типа леса ‒ С3-бк-ел-Пх; высота над
уровнем моря ‒ 985 м; возраст ‒ 105 лет; состав насаждения: 6Пхб3Бке1Еле; средняя высота ‒ 30
м; средний диаметр ‒ 40 см; бонитет ‒ I; относительная полнота ‒ 0,70 и запас ‒ 530 м3∙га-1. На
пробной площади отобрали по 12 модельных деревьев с волнисто-свилеватой и
прямоволокнистой древесиной по таксационными показателями (рис. 2).

А)
Б)
Рис. 2. Пихта белая с волнисто-свилеватой (А) и прямоволокнистой (Б)
стволовой древесиной
С каждой модели с помощью возрастного бурава Haglöf (Швеция) выкрутили керны с
северной и южной стороны. Всего вместе отобрали по 24 керна со стволовой прямоволокнистой
и
волнисто-свилеватой
древесиной.
Изучение
макроструктуры
прямоволокнистой и волнисто-свилеватой древесины состояло в определении таких
показателей (Normen für Holz, 2007; Sopushynskyy & Vintoniv, 2014): ширина годичного
кольца в волнисто-свилеватой (Sв.год.кол.) и прямоволокнистой древесины (Sп.год.кол.), ширина
поздней древесины (соответственно δв.позд.дре. и δп.позд.древ.). Для измерений использовали
цифровую линейку Lintab 6 с использованием дендрохронологического программного
обеспечения TSAP. Точность измерения составляла 0,01 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Полученные значения измерений ширины годичного кольца у деревьев с волнистосвилеватой и прямоволокнистой древесиной представлены 10-летними диапазонами в
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направлении от коры к сердцевине ствола. Такой подход дал возможность выяснить
различия средних значений показателя макроструктуры и получить статистически
достоверные значения для различных возрастных диапазонов древесины пихты белой (табл.
1).
Таблица 1. Средняя ширина годичного кольца в различных возрастных диапазонах
Возрастной диапазон
кернов от коры к
сердцевине (А)

N, шт.

min, мм

М±, мм

max, мм

V, %

P, %

Волнисто-свилеватая структура древесины (Sв.год.кол.)
240

1 (0-10)

240

2 (11-20)

0,90

2,55±0,07

6,00

41,5

2,7

1,10

2,54

±0,06

6,00

36,4

2,3

±0,05

4,60

29,7

1,9

3 (21-30)

240

1,00

2,72

4 (31-40)

240

0,50

2,62±0,07

5,12

40,0

2,6

0,50

3,23

±0,10

6,30

47,8

3,1

3,24

±0,09

6,80

39,9

2,7

±0,06

4,60

27,5

2,3

5,10

57,3

8,4

240

5 (41-50)
6 (51-60)

212

0,50

7 (61-70)

143

0,60

2,67

8 (71-80)

47

0,23

2,69±0,22
п.

Прямоволокнистая структура древесины (S
240

1 (0-10)

0,90

год.кол.)

1,75

±0,04

4,00

31,1

2,0

±0,04

5,01

31,0

2,0

2 (11-20)

240

1,00

2,17

3 (21-30)

240

0,50

2,30±0,05

4,00

30,4

2,0

0,20

2,23

±0,06

4,91

40,6

2,6

2,69

±0,07

6,30

37,5

2,4

±0,06

6,60

34,9

2,3

240

4 (31-40)
5 (41-50)
6 (51-60)

240
240

1,10

2,73

7 (61-70)

179

0,90

2,87±0,07

6,70

33,6

2,5

1,00

±0,14

5,10

39,9

4,8

8 (71-80)

70

0,50

2,90

Примечание: N - количество проведенных измерений; min - минимальное значение; М±m среднее арифметическое значение и его ошибка; max - максимальное значение;
V - коэффициент вариации; P - показатель точности.
Ширина годичного кольца пихты белой изменяется в диапазоне от 0,23 до 6,80 мм для
волнисто-свилеватой структуры и от 0,20 до 6,70 мм для прямоволокнистой структуры.
Полученные средние значения 10-летних возрастных диапазонов являются статистически
достоверными, поскольку показатель точности Р<5%. Модельные деревья с волнистосвилеватой структурой древесины характеризуются большими средними значениями
ширины годичного кольца, чем исследуемые деревья с прямоволокнистой древесиной.
Диапазон средней ширины годичного кольца волнисто-свилеватой древесиной колеблется от
2,54 до 3,24 мм, а прямоволокнистой древесины ‒ от 1,75 до 2,90 мм.
Значения средних значений ширины поздней древесины в годичном кольце в
зависимости от возрастного диапазона в направлении от коры к сердцевине приведены в
табл. 2.
Таблица. 2. Средняя ширина поздней древесины в различных структурах древесины
Возрастной диапазон кернов
от коры к сердцевине (А)

N, шт.

М±, мм

min, мм

max, мм

V, %

P, %

Волнисто-свилеватая структура древесины (δв.позд.дре.)
1 (0-10)

240

0,08

0,81±0,03

2,90

51,1

3,3

2 (11-20)

240

0,14

0,89±0,03

2,70

55,0

3,6

0,10

±0,02

2,70

41,5

2,7

3 (21-30)

240

0,87
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Возрастной диапазон кернов
от коры к сердцевине (А)

N, шт.

min, мм

М±, мм

max, мм

V, %

P, %

4 (31-40)

240

0,15

0,85±0,02

2,00

43,5

2,8

±0,03

3,00

51,1

3,3

5 (41-50)
6 (51-60)

240

0,20

0,98

212

0,20

1,00±0,04

3,90

52,4

3,6

7 (61-70)

143

0,27

0,89±0,03

2,60

35,8

3,0

0,10

±0,08

1,90

61,0

8,9

8 (71-80)

47

0,86

п.

Прямоволокнистая структура древесины (δ

позд.древ.)

1 (0-10)

240

0,15

0,60±0,02

2,22

41,8

2,7

2 (11-20)

240

0,20

0,71±0,02

2,07

40,5

2,6

0,15

0,67

±0,02

2,70

45,2

2,9

±0,02

2,20

49,0

3,2

3 (21-30)

240

4 (31-40)

240

0,07

0,69

5 (41-50)
6 (51-60)

240

0,20

0,82±0,02

2,00

41,5

2,7

240

0,20

0,82±0,02

2,40

43,3

2,8

0,20

0,78

±0,03

2,40

43,3

3,2

0,83

±0,05

1,90

46,5

5,6

7 (61-70)
8 (71-80)

179
70

0,20

Средняя ширина поздней древесины у деревьев пихты белой с волнисто-свилеватой
древесиной лежит в пределах от 0,08 до 3,90 мм и является большей, чем у деревьев с
прямоволокнистой структурой древесины, в том числе по максимальному значению на
30,8%. Полученные значения вариации ширины поздней древесины характеризуются
высокими значениями коэффициентов вариации и изменяются от 35,8 до 61,0%, однако
показатель точности проведенного исследования для большинства возрастных диапазонов до
70 лет является допустимым Р <5%.
ВЫВОДЫ

Показатели макроструктуры пихты белой с волнисто-свилеватой и прямоволокнистою
древесиной свидетельствуют о существенных различиях их средних и предельных значений.
Средние значения ширины поздней зоны древесины пихты белой с волнисто-свилеватой
древесиной находятся в пределах от 0,08 до 3,90 мм, а для прямоволокнистой древесины ‒ от
0,07 до 2,70 мм. Годичные приросты прямоволокнистой древесины уменьшаются постепенно
в направлении от сердцевины к коре в возрастном диапазоне 1-80 лет. Для деревьев с
волнисто-свилеватой древесиной свойственно увеличение средних значений: ширины
годичных колец до 31,4%, ширины и поздней древесины - 24,9% по сравнению с
прямоволокнистой структурой древесины.
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ARIA NATURALĂ „PĂDUREA BAHMUT” - SECTOR CU VEGETAŢIE SILVICĂ PROPUS
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Ştefan LAZU, Gheorghe POSTOLACHE, Ludmila TALMACI
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Abstract: Aria naturală „Pădurea Bahmut” reprezintă un sector silvic vest-european cu

fitocenoze din ass. Querceto(roboris)-Carpinetum Borza 1937, ass. Querceto(petraea)-Carpinetum
Gheideman et al., 1964 răspândite la altitudinea de până la 250 m şi ass. Tilieto(tomentosae)Fraxineto-Quercetum Gheideman et al., 1964 aflate până la 380 m, precum şi a speciilor de plante
rare – Anemone nemorosa L., Arum orientale Bieb., Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe,
Ranunculus auricomus L., Salvia glutinosa L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., Staphilea pinnata L.,
Betula pendula Roth., Fagus sylvatica L., Platanthera bifolia (L.) Rich. Aria naturală „Pădurea
Bahmut” reprezintă un sector cu o influenţă antropică majoră – recoltări forestiere, recreaţie,
manifestaţii instructiv-educative, precum şi o slabă regenerare naturală a stejarului şi gorunului.
Cuvinte-cheie: Aria naturală „Pădurea Bahmut”.
INTRODUCERE

Unul din cele mai vechi sectoare cu păduri naturale studiate în Basarabia este cel cu
vegetaţie silvică Bahmut aflat în vecinătatea căii ferate Ungheni-Chişinău. Aceste fapt a favorizat în
atragerea numeroşilor cercetători florişti, fitocenologi, ca să inițieze studii a vegetaţiei silvice din
ţinut. Actualmente aceste păduri sunt valoroase şi ca sector unical al florei şi vegetaţiei silvice
Basarabene. Pădurea Bahmut reprezintă un ecosistem natural remarcabil prin faptul că a fost
cercetat în mai multe rânduri de aşa botanişti şi pedologi notorii ai secolelor XIX-XX - Зеленецкий
Н., (1891), Липский В. И. (1889-1894), Окиншевич Н. Л. (1908), Пачоский И. К. (1914)
Докучаев В.В. (1900), Săvulescu Tr. (1924-1926), Borza Al. (1937), Гейдеман Т. С. (19541986), Крупеников И. А. (1967) şi al. Această pădure este amplasată în zona Codrilor Centrali,
lunca r. Pojarna (afluent de stânga a r. Bâc), aflată între localităţile rurale Corneşti raionul Ungheni
şi Bahmut raionul Călăraşi, care face parte din relieful deluros cuprins între altitudinile 150-380 m
cu soluri brune-cenuşii întunecate formate pe nisipuri şi argile sarmaţiene.
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MATERIALE ŞI METODE

„Pădurea Bahmut” face parte din O.S. Corneşti, Î.S. Silva-Centru Ungheni cu trupurile de
pădure „Bahmut” (parcela 68-70 şi 72) suprafaţa 512,4 ha; „Costişa” (parcela 71), de 4,8 ha;
„Obădari” (parcela 79), de 55,4 ha; „Mazîlu” (parcela 80) de 4,5 ha; „Calancia” (parcela 81) cu
suprafaţa 49,6 ha, iar în ansamblu cuprinde 631,0 ha, din care 96,6% cuprinde păduri naturale
(612,3 ha), 9,9 ha sau 2,1% păduri artificiale şi 8,8 ha sau 1,3% terenuri neîmpădurite.
Spre executarea programului de investigaţii şi cercetări floristico-fitocenotice au fost
întreprinse expediţii în teren (perioada vernală 6.04.2017 şi estivală 07.06.2017) în O.S. Corneşti,
trupul de pădure „Bahmut” parcelele 68, 69, 70 şi 72; trupul de pădure „Costişa” parcela 71; trupul
de pădure „Ţiglău” parcela 73 şi trupul de pădure „Obădari” parcela 79 (Fig. 1), precum şi unele
vizite sporadice în studiul a florei trupul de pădure Bahmut spre a cunoaşte aspectul floristic şi
fitocenotic al regiunii (anii 1996-2010).
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Majoritatea parcelelor din trupul de pădure „Bahmut” reprezintă arborete naturale cu stejar
pedunculat de 70-135 ani şi carpen la altitudinea de 160-200 m (tabelul 1). Aspectul vernal este
format de abundenţa masivă a ierburilor de efemeroizi caracteristici pădurilor naturale din
Tabelul 1. Aria componentelor silvice din „Pădurea Bahmut” O.S. Corneşti, Î.S. Silva-Centru Ungheni
Păduri naturale
Parcela Natural
fundamental
ha
68
69
70
71
72
73
79
80
81
Total

ha
146,8
53,6
230,3
0,8
17,1
448,6

%
94,3
47,7
96,4
9,4
30,9
70,8

Parţial derivat Total derivat
ha
2,3
42,8
4,5
7,7
4,3
36,1
1,8
45,7
145,2

%
1,5
38,1
1,9
90,6
100
65,1
100
92,1
22,9

ha
12,8
0,8
4,8
0,1
18,5

%
11,4
0,3
100
0,1
2,9

Total pădurii
naturale
ha
149,1
109,2
235,6
4,8
8,5
4,3
53,2
1,8
45,8
612,3

%
95,8
97,2
98,6
100
100
100
96,0
40,0
92,3
96,6

Păduri
artificiale

Teren fără Total pe
Trupul de
pădure
parcelă
pădure

ha
1,3
2,9
0,7
2,3
2,7
9,9

ha
2,2
3,2
0,4
1,5
0,4
1,1
8,8

%
2,8
1,2
1,3
51,1
5,5
2,1

%
1,4
2,8
0,2
2,7
8,9
2,2
1,3

ha
152,6
112,4
238,9
4,8
8,5
4,3
55,4
4,5
49,6
631,0

Bahmut
Bahmut
Bahmut
Costişa
Bahmut
Ţiglău
Obădari
Mazâlu
Calancia

zona Codrilor Centrali – Corydalis bulbosa, C. cava, Ficaria verna, Anemone ranunculoides,
Dentaria bulbifera, Scilla bifolia, Arum orientale, Veronica hederifolia, Isopirum thalictroides,
Gagea lutea, G. pusilla. În aspect vernal se înscrie şi planta rară cuprinsă în legislaţia ecologică a R.
Moldova ca planta ocrotită prin legislaţie de stat - floarea vântului (Anemone nemorosa L.). În
această perioadă vegetaţia arborilor, arbuştilor şi ierburilor este în plină desfăşurare, iar unele
exemplare de stejar pedunculat, carpen s-au evidențiat şi prin prezenţa exemplarelor uscate. În
parcela 72 s-a înregistrat prezenţa arbustului rar pentru zona Codrilor - zmeura (Rubus ideus). În
parcelele 69-70 s-a depistat prezenţa speciilor de plante rare Sorbus torminalis, Staphilea pinnata,
Mercuralis ovata, Ranunculus auricomus. În arboret ulmul (Ulmus laevis şi U. campestris) se
usucă. În arboretul din parcela 69 s-a întâlnit un exemplar de mesteacăn Betula pendula.
Trupurile de pădure „Costişa” (parc. 71), „Obădari” (parcela 79), „Mazîlu” (parcela 80),
„Calancia” (parcela 71) şi Ţiglău” (parcela 73) se află printre păşunile UAT Bahmut, dar sunt arii
cu vegetaţie silvică naturală valoroase aflate la hotar cu Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul fagului”.
Despre aceasta ne mărturiseşte nu numai prezenţa gorunetelor cu carpen, dar şi a unor specii de
plante rare – Platanthera bifolia, Epipactis heleborine, Ranunculus auricomus, Viburnum opulus,
precum şi a puieţilor de seminţiş a fagului (Fagus silvatica L.), care în arboret lipseşte.
În perioada estivală s-a făcut o deplasare în 07.06.2017 în parcela 71 (trupul „Costişa”),
parcela 79 (trupul „Obădari”), parcela 73 (trupul „Ţiglău”), parcela 81 (trupul „Mazîlu”).
Arboretele vizitate din parcela 71 sunt naturale, dar total derivate unde la altitudine de 154-175 m
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este prezent stejarul pedunculat (Quercus robur) şi carpenul (Carpinus betulus), iar vârsta
arboretului este 10-15 ani. Arboretul din parcela 73 reprezintă un gorunet cu carpen de 70 ani
parţial derivat cu altitudinea 205-264 m. În parcela 79 altitudinea dominanta este de 218-282 m şi
sunt prezentate de gorunete cu carpen parţial derivate, iar specia silvoformantă nu depăşeşte 1020%, carpenul 40-50% vârsta 65-80 ani. Subparcelele 79G şi J prezintă arborete natural
fundamentale de 70-80 ani, unde stejarul pedunculat şi gorunul au o prezenţa de 50-60%.
Arboreturile din parcelele 80-81 sunt parţial derivat, unde specia silvoformantă gorunul şi stejarul
pedunculat nu depăşesc 30% şi au vârsta de 70-80 ani, iar carpenul – 30-40%. Toate arboreturile
vizitate reprezintă fitocenoze silvice valoroase deşi antropizate, dar şi-au păstrat naturaliteţea nu
numai în arboret, dar şi în etajele arbuştilor şi ierburilor.

Figura 1. „Pădurea Bahmut” din O.S. Corneşti, Î.S. Silva-Centru Ungheni (631 ha) (după
materialele amenajamentului silvic)

Figura 2. Aria componentelor silvotehnice din „Pădurea Bahmut”
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Aceste arborete din „Pădurea Bahmut” corespund ass. Querceto(roboris)-Carpinetum Borza
1937 cu subass. aegopodietosum, cornietosum, carietosum care predomină pe această suprafaţă şi
Querco(peraea)-Carpinetum Gheideman et col., 1964, iar pe altitudinile mai ridicate persista
fitocenozele ass. Tilieto(tomentosae)-Fraxineto-Quercetum Gheideman et al. 1964 cu subass.
cornietosum, ursinietosum, carietosum (pilosela et brevicollis).
CONCLUZII

Aria naturală „Pădurea Bahmut” reprezintă un sector cu vegetaţie silvică bine păstrat şi
studiat de numeroşi cercetători florişti şi fitocenologi, care au evidenţiat şi publicat componenţa
floristică a acestor păduri. Din speciile de plante rare depistate în terenurile din „Pădurea Bahmut”
enumerăm: Anemone nemorosa, Arum orientale, Mercurialis ovata, Ranunculus auricomus, Salvia
glutinosa, Sorbus torminalis, Staphilea pinnata, Betula pendula, Fagus sylvatica, Platanthera
bifolia (L.) Rich., Epipactis heleborine (L.) Crantz., Viburnum opulus L.
Aceste păduri naturale reprezintă fitocenoze din ass. Querceto(roboris)-Carpinetum Borza
1937, ass. Querceto(petraea) Carpinetum Gheideman et col., 1964 răspândite la altitudinea de până
la 250 m şi ass. Tilieto(tomentosae)-Fraxineto-Quercetum Gheideman et al., 1964 aflate până la 380
m.
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PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE A SPECIILOR ȘI SOIURILOR DIN GENUL
HEMEROCALLIS INTRODUSE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Svetlana MANOLE
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: Research into the biological peculiarities in some species and varieties of

Hemerocallis, highlights the decorative features and productivity to be used in landscaping. Studies
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the growth rates in ontogenesis under Moldova. Determines the rate of vegetative propagation and
seeds productivity.
Key words: Daylily, Hemerocallis, species, productivity, propagation, seeds.
INTRODUCERE

Genul Hemerocallis a fost mai mult timp atribuit familiei Hemerocallidaceae, fapt ce se
regăsește în literatură. Din 2009 a fost acceptat, pe baza unor analize filogenetice, atribuirea genului
Hemerocallis la familia Xantorriaceae care este împărțită în 3 subfamilii Hemerocallidoidae,
Asphodeloideae și Xanthorrhoeoideae. Familia are o distribuție geografică largă, deși preponderent
se întîlnesc în regiunile tropicale și temperate ale globului. Multe specii ale acestei familii sunt
cultivate ca ornamentale.
Speciile genului Hemerocallis sunt răspândite în zonele temperate a Asiei orientale. În special
în China, peninsula Coreea, Japonia, Siberia. Cea mai nordică specie poate fi considerată
Hemerocallis lilio-asphodelus sau H. flava ce se întâlneşte în bazinul râului Obi şi Siberia
occidentală. Pentru flora Europei Hemerocallis sânt caracteristice speciile H. flava, H. fulva..
La momentul actual se cunosc 19 specii din genul Hemerocallis descrise de diverşi autori:
Hemerocallis auranţica Baker; H. fulva L; H. disticha Donn.; H. longituba Miq; H. Dumortieri
Morr.; H. Middendorfii Trautv. et. Miq.;H. esculenta Koidz.; H. pedicellata Nakai.; H. flava L.; H.
minor Mill.; H. sulphurea Nakai.; H. Thunbergii Baker.; H. citrina Baroni.; H. coreana Nakai.; H.
Forrestii Diels.; H. nana Forreest. et Smith.; H. plicata Stapt.; H. multiflora Stoun.; H. exeltata
Stout. ( )
În colecția de plante ornamentale a Grădinii Botanice Națională(Institit) ”Alexandru Cibotaru”
la momentul actual sunt înregistrate 5 specii, 16 soiuri de selecție internațională și 9 soiuri de
selecție națională. Cercetările asupra particularităților biologice a acestora s-au efectuat perioade
mai îndelungate de timp. Studiul s-a axat pe particularitățile bio-morfologice, calitățile ornamentale,
productivitatea vegetativă.
Activitatea de cercetare se duce pe parcursul a mai mulți ani în direcția îmbogățirii colecției de
Hemerocallis atît în specii cît și în soiuri. În baza colecției existente s-au efectuat lucrări de
ameliorare, căpătarea a noi forme. În rezultatul încrucișărilor au fost obținute mai mult forme
ornamentale, 9 dintre acestea au fost atestate cu statut de soi de plantă ornamentală.
Speciile și soiurile de Hemerocallis prezintă interes pentru amenajarea spațiilor verzi fiind
rezistente la boli și dăunători, sunt decorative prin frunziș și datorită florilor spectaculoase, există
soiuri cu diverse termene de înflorire, speciile înflorind ceva mai timpuriu.
MATERIAL ŞI METODĂ

În calitatea de obiect de studiu au servit specii din genul Hemerocallis: H. flava L.,
H. Middendorffii Trautv et Miq., H. minor Mill., H. Thunbergii Baker., H. Dumortieri Morr..
soiuri de selecție internațională și de selecție națională. Cercetările au fost efectuate pe terenul
experimental al Laboratorului de Floricultură a Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru
Cibotaru”
Pentru a aprecia calitatea decorativității plantelor a fost cercetat ritmul de dezvoltare al
plantelor: începutul vegetației, formarea inflorescențelor, înmugurirea, înflorirea, fructificarea.
Elementul semnificativ al decorativității sunt florile, deacea s-a cercetat dinamica formării
axelor inflorescențelor, numărul inflorescențelor și florilor în inflorescență pe o plantă. Pentru a
determina capacitatea de înmulțire vegetativă sau determinat numărul de lăstari vegetativi pe o
plantă. S-a remarcat capacitatea de formare a fructelor la specii și soiuri.
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Speciile din genul Hemerocallis sunt plante perene. În cultură crinul galben nu este pretențios,
doar că se manifestă ca mezofit; rezistent la umbrire, înfloreşte mai bine în plină lumină, nu este
pretențios faţă de sol, cel mai bine creşte şi se dezvoltă pe soluri fertile cu reacție slab acidă sau
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neutră. Rădăcina bine dezvoltată cu capacitatea de a forma rizomi, contribuie la formarea unor tufe
compacte fapt ce protejează de răspîndirea buruienilor. Specia nu cere răsădiri dese dar e necesar de
muşuroiat cu sol la baza tufei. Este specie rezistentă la boli şi dăunători. Rezistentă la ger, se
înmulţeşte prin seminţe şi divizarea tufelor, ultimul tip este unicul pentru înmulţirea soiurilor.
Puieții căpătați din sămînţă înfloresc la al treilea sau al patrulea an. Frunzele se usucă în scurt timp
după îngheț. Iernează fără protecție specială.
Observațiile ritmurilor de creștere la Crinul galben au stabilit că regenerarea de primăvară
începe în luna martie cînd temperatura medie a zilei este de +5, +8C o. Începutul vegetației la soiuri
poate varia de la III decadă a lunii februarie pînă la I-II decadă a lunii martie, speciile încep să
vegeteze mai târziu cu 10-15 zile al aceluiași an.
Începutul formării organelor generative este în lunile aprilie-mai, cu aproximativ o lună
înainte de înflorire. Cel mai timpuriu înfloresc H. Middendorffii, H. Dumortieri , H. lilioasphodelus
(III decadă luna mai; apoi înflorește H. minor (II decadă iunie), urmează H. fulva (III decadă iunie)
și H. citrina (II decadă iulie).
Termenii înfloririi variază în dependență de proprietățile biologice a speciilor și condițiile meteo
din primăvară – var. Cea mai scurtă perioadă de la începutul vegetație pînă la înflorire am remarcat
la H. middendorffi – 44 zile. Cea mai îndelungată perioadă a avut-o H.citrina și H.minor 120 zile.
La alte specii H. Dumortieri -68 , H. flava- 82, H. Thunbergii- 112.
Florile au un rol deosebit în asigurarea decorativității spaţiilor deoarece conţin o gamă variată
a diverselor nuanțe de galben, oranj, roşu, roz. Unele specii sau soiuri de Hemerocallis, în special
cele cu flori de culoare galbenă au aromă fină.
Am cercetat biologia înfloririi la crinul galben.
Începutul înfloririi la H. minor și H. Middendorfii este ora 6-7 dimineața cînd începe
desfacerea corolei , concomitent cu desfacerea anterelor. Stigmatul pistilului este fertil în jurul orei
9.00. bun pentru fecundare între orele 9.00- 11.30, în dependență de temperatura aerului. În zilele cu
temperaturi înalte , mai mult de +22 0C polenul și stigmatul pistilului este fertil doar pînă la ora
10.00- 10.30
La H. Dumortieri începutul înfloririi nu este influențat de condițiile climatice are lor
începând cu ora 6.30. - 7.00. Fertilitatea polenului și a stigmatelor sunt limitate de temperaturile mai
înalte de 22 0C.
Soiurile au o înflorire mai diversă:
Tabelul 1. Elemente ale înfloririi la soiuri de Hemerocallis hybrida
Înflorire
Numele soiului
Rapsody in Pink
Hyperion
Golden Dust
Iveria
Missouri Beauty

Începutul vegetației

iunie
I decadă II decadă

III decadă

iulie
I decadă II decadă

III decadă

07.03
05.03
10.03
25.03
25.03

Majoritatea soiurilor înfloresc între 23-45 zile, unele soiuri până la 60 zile.
Hemerocallisul dezvoltă un sistem radicular foarte viguros. Rădăcinile după funcţiile sale se
definesc în două tipuri: primul tip sunt rădăcini subţiri ce au funcţie de absorbție, al doilea sunt
rădăcini tuberizate în care se depozitează substanțe de rezervă. Rădăcinile plantelor mature la bază
ating 3-4cm în diametru. Multiplicarea rădăcinilor are loc permanent de la colet.
Crinul galben formează lăstari subterani. La diverși hibrizi lungimea lăstarilor subterani
variază de la 8-15cm până la 30-35cm formându-se în număr de la 3-5 până la 10-15 în timpul
perioadei de vegetaţie. În dependentă de capacitatea de a forma un anumit număr de lăstari de
diverse lungimi se formează habitusul tufei. Frunzele sunt cuprinse în rozetă la baza tulpinii.
Lungimea lor poate fi de la 10-100cm. Din muguri la baza lăstarului, la sfârșitul perioadei de
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vegetaţie se formează câte un nou lăstar. Lăstarul pe care se formează florile nu este înzestrat cu
frunze, însă la subțioara frunzei se pot dezvolta lăstari scurţi în formă de rozetă, din 3-4 frunze.
Crinul galben se poate înmulți prin seminţe sau vegetativ: prin despărțirea tufei sau cu lăstarii
aerieni formații pe lăstarul inflorescenţei.
Speciile formează rizomi mai mici care cu succes pod fi despărțiți pentru multiplicare după 45 ani de vegetație. Soiurile, în dependență de morfologia tufei pot fi multiplicate la al 3-4 an de
vegetație însă maxim pot fi lăsate în teren 7-9 ani.
Tabelul 2. Capacitatea de formare a rizomilor
Numele soiului
Rapsody in Pink
Hyperion
Golden Dust
Iveria
Missouri Beauty

Divizate la 3ani, unități

Divizate la 4ani unități

Divizate la 6ani unități

5/6
3/4
7/8
6/7
5/6

5/6
5/6
7/8
6/7
6/7

8/9
7
9
11/13
8/9

În condiţiile R. Moldova Crinul galben (hibrid) soiurile nu leagă seminţe fără polenizare
artificială. Generația căpătată din seminţe nu este uniformă de aceea înmulţirea generativă se poate
folosi pentru ameliorare şi căpătarea de noi soiuri.

Cultivar Melancolie

Cultivar Zamfira

Pe parcursul a mai mulți ani s-au întreprins lucrări de ameliorare, au fost obținute forme ce
au fost incluse în concurs și calificate cu Adeverință de soi de plante ornamentale.
Soiuri obținute: Melancolie, Zamfira au fost apreciate ca înalt ornamentale, cu durata de
înflorire peste 55 zile, adaptate mai bine pentru condițiile R. Moldova
CONCLUZII

Speciile și soiurile de Hemerocallis introduse în R.Moldova se adaptează cu succes avînd
vegetaţie reușită, unele specii fructifică.
Perioada de vegetaţie este dependentă de condițiile climatice, vegetația începând și foarte
timpuriu, în februarie
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În baza soiurilor de selecţie internațională sunt căpătate forme ornamentale care sunt mai
rezistente ca formele paterne, au o perioadă de înflorire mai îndelungată, fiind decorative și prin
frunziș
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Abstract: Structure dynamics of forest stands within the Saharna Reservation for the 1996 2016 time frame, in the context of managing forest assets and damage made by hoar-frost in year
2000.
Key Words: Forestry service Сiniseuti, Saharna Reservation, structure dynamics of forest
INTRODUCERE

Ariile protejate sunt de obicei zone foarte complexe care au nevoie de sisteme de
management complexe care să le permită să îndeplinească funcţii multiple. Acţiunile de
management trebuie să urmărească atingerea obiectivelor primare ale sitului, respectiv conservarea
biodiversității și a altor valori importante, şi în acelaşi timp să răspundă nevoilor şi intereselor
factorilor interesaţi. În acest context trebuie să ştim cât de bine sunt păstrate valorile ariei protejate
şi în ce măsură sunt atinse obiectivele sale; de aceea, trebuie să monitorizăm impacturile acţiunilor
noastre de management şi să utilizăm rezultatele monitorizării pentru îmbunătăţirea
managementului [3].
Pentru monitorizarea stării şi structurii arboretelor, dar şi în scopul coordonării direcţiilor
evoluării structurii componentelor fitocenotice spre structuri optime prin elaborarea planurilor
silvotehnice, este nevoie de a efectua periodic reamenajarea arboretelor din cadrul rezervaţiilor.
Rezervaţia Peisagistică Saharna a fost formată în baza Legii privind fondul ariilor naturale
protejate de Stat, adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova (Legea 1538 XIII din 25 02 98)
[4], cu suprafaţa de 674,0 ha.
MATERIAL ŞI METODĂ

Ca metodă de lucru s-a utilizat metodologia aplicată la lucrările de amenajarea pădurilor [5].
În vara anului 2016 au fost descrise arboretele, iar apoi să fie prelucrate materialele primare
cu ajutorul programului „AS”. Analiza s-a efectuat în anul 2017 pentru perioada anilor 1996 –
2016.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analizând dinamica suprafeței rezervației conform datelor amenagistice în perioada anilor
1996-2016 constatăm că în anul 1996 ea ocupa o suprafață de 644,5 ha, în anul 2006 - 640,2 ha, iar
în anul 2016 ocupă suprafața de 643,2 ha. Această situație se datorează sporiri tehnologiilor de
stabilire a suprafeței, dar și precizării hotarelor rezervației cu Agenţia de relaţii funciare şi cadastru
din raionul Rezina.
În urma prelucrării descrierilor arboretelor şi comparărării rezultatelor privind structura, s-a
evidenţiat dinamica indicilor structurali (tabelul 1).
Analizând tabelul 1. constatăm că:
- s-a modificat compoziţia arboretelor, de la 45GO17FR12ST12SC5CA1AR1DR6DT1DM
în anul 1996 la 41GO17FR14ST12SC4CA1TE1JU10DT1DM în anul 2016;
- suprafaţa acoperită cu pădure în urma tăierilor de regenerare a sporit de la 577,3 ha în anul
1996 la 581,0 ha în anul 2016;
Tabelul 1. Dinamica structurii arboretelor după elemente din cadrul Rezervaţiei peisagistice Saharna
Indicii
analizaţi
Suprafaţa pe
specii ha
Compoziţia
după
suprafaţă
Volumul pe
specii m3
Compoziţia
după volum
Creşteri
totală m3/an
Creşteri
curentă
m3/an/ha
Vârsta
medie,
ani
Clasa de
producţie
Consistenţa

Perioada
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016

Specii componente
Tota
GO
l
577,30 261,23
578,90 219,97
581,00 231,10
100
45
100
38
100
41
106197 58200
84758 42369
90724 44069
100
56
100
51
100
50
2202 964
2119 681
1781 603
3,8
3,7
3,7
3,1
3,1
2,6
68
78
64
82
70
84
3,3
3,1
3,5
3,2
3,8
3,4
0,75 0,77
0,77 0,75
0,77 0,78

FR

ST

SC

101,02
97,71
100,41
17
17
17
20072
20819
22935
19
25
25
450
424
334
4,5
4,3
3,3
74
71
81
3,1
3,3
3,6
0,76
0,81
0,79

67,19
76,49
82,24
12
13
14
15102
11139
12880
14
13
14
231
193
163
3,4
2,5
2,0
77
80
87
3,2
3,7
4,3
0,74
0,69
0,68

69,48
72,68
69,68
12
13
12
3629
2057
2017
3
2
2
194
307
288
2,8
4,2
4,1
30
12
13
4,7
4,1
4,3
0,64
0,88
0,85

CA

TE

28,52
33,57 6,10
25,08 5,82
5
6
1
4
1
4061
3613 884
2776 1146
4
4
1
3
1
156
136
50
81
35
5,5
4,1
8,2
3,2
6,0
61
68
51
73
61
3,1
3,5
3,2
4,9
4,0
0,79
0,68 0,76
0,69 0,72

AR

JU

DR

DT

DM

7,46
4,94

4,63
0,95
0,79
1

35,66
6,65
58,44
6
10
10
4054
77
4420
4
4
5
138
304
250
6,5
5,0
4,3
52
33
43
3,6
3,4
4,1
0,70
0,77
0,76

3,38
3,32
2,50
1
1
1
459
73
94

6,19

1
1
1
208
252
328

6
6
0,8
0,8
1,2
27
23
33
4,6
4,2
4,6
0,65
0,80
0,76

412
80
59

30
2
3
6,5
2,1
3,8
26
25
42
3,1
4,7
4,4
0,74
0,80
0,71

34
16
18
10,1
4,8
7,2
43
14
8
3,5
4,9
3,5
0,74
0,73
0,99

- se înregistrează diminuarea unor specii şi grupe de specii din cadrul rezervaţiei pe perioada
anilor 1996 – 2016 după cum urmează: cvercineele de la 328,42 ha la 313,34 ha, frasinul de la
101,02 ha la 100,41 ha, carpenul de la 28,52 ha la 25,08 ha și diverse răşinoase de la 4,63 ha la 0,79
ha;
- concomitent a sporit suprafața diverselor tari (de la 41,85 ha până la 63,38 ha) și diverse
moi (de la 3,38 ha până la 8,32 ha;
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- în această perioadă a sporit consistența arboretelor de la 0,75 la 0,77. A sporit consistența
gorunetelor de la 0,77 la 0,78, frăsinetelor de la 0,77 la 0 78, salcâmetelor de la 0,64 la 0 ,85,
diverse tari de la 0,70 la 0,76 și diverse moi de la 0,74 la 0,99. S-a redus consistența la stejărete de
la 0,74 la 0,68, cărpinete 0,79 la 0,69 și diverse rășinoase de la 0,74 la 0,71.
- s-a redus clasa de producție medie de la 3,3 la 3,8 și creșterea curentă de la 3,8 m3/an/ha la
3,1 m3/an/ha.
Datele prezentate în tabelul 2 demonstrează următoarele:
- cu toate că în perioada dată au fost aplicate lucrări de reconstrucții ecologice, s-a reduc
proporția elementelor provenite din semințe și plantații de la 22% la 15%;
- s-a redus vitalitatea viguroasă a arboretelor de la 7% la 0%, sporind ponderea arboretelor
cu vitalitate normală de la 63% până la 83%.
- productivitatea arboretelor în perioada dată s-a redus. Dacă în anul 1996 1% din arborete
aveau productivitate superioară, în perioadele următoare ea nu s-a mai înregistrat. În anul 1996 au
fost înregistrate 78% de arborete de productivitate mijlocie, la amenajarea din 2016 au fost
înregistrate numai 35%, restul arboretelor fiind de productivitate inferioară.
Tabelul 2. Dinamica structurii arboretelor din cadrul Rezervaţiei Peisagistice Saharna după: proveniență,
vitalitate, productivitate și categorii de consistență
Denumirea categoriei de structură
Proveniența

Perioada

semințe plantații
1996
2006
2016

13
8
10

9
5
5

Vitalitatea

Categorii de
consistența

Productivitatea

lăstar viguroasă normală slabă superioară mijlocie inferioară < 0,4 0,4 – 0,6 >0,6
78
87
85

7

63
87
83

30
13
17

1

78
58
35

21
42
65

1
1

7
16
13

92
83
87

- analizând distribuția arboretelor pe categorii de consistență constatăm că a sporit ponderea
aboretelor brăcuite și degradate. Dacă în anul 1996 s-a înregistrat 1% de arborete degradate și 7%
de arborete brăcuite, la lucrările de amenajare a pădurilor din 2016 s-au înregistrat 13% de arborete
brăcuite.

2016

2006

1996

Perioada

Tabelul 3. Evoluţia structurii fondului forestier după caracterul actual al tipului de pădure arboretelor
Rezervaţiei Peisagistice Saharna
Caracterul actual al tipului de pădure, ha
Formaţia
forestieră
Gorunete pure
Şleauri de deal
cu gorun
Gorunetostejărete
Şleauri de deal
cu GO şi ST
TOTAL
%
Gorunete pure
Şleauri de deal
cu gorun
Gorunetostejărete
Şleauri de deal
cu GO şi ST
TOTAL
%
Gorunete pure
Şleauri de deal

Natural
fundamental

Subproducti
v

Parţial
derivat

Total
derivat

90,0

Artificial

Nedefinit

Teren
uri
goale

1,7

Total,
ha
91,7

36,0

6,7

192,8

5,1

11,0

0,2

0,3

252,1

72,0

4,6

10,4

19,5

75,9

4,5

0,7

187,6

17,8

10,8

18,3

215,8
37
36,4

22,1
4
9,8

221,5
38

214,0

9,5

25,2

50,8

43,0

39,3

318,6
52
29,4
217,7

109,4
18
17,5
6,8

46,9
88,6
16
5,6

4,7
1

1,0

578,3
100
54,4

1,1

14,2

0,2

239,0

18,4

85,2

0,2

1

209,6

13,4

2,8

1,4

13,4
2
1,1

23,8
4
4,3

99,3
21
1,1
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24,6
4
2,6

105,9
14,4
3
9,5
22,1

1,2
0
0,3

580,1
100
62,9
248,0

Perioada

Caracterul actual al tipului de pădure, ha
Formaţia
forestieră
cu gorun
Gorunetostejărete
Şleauri de deal
cu GO şi ST
TOTAL
%

Natural
fundamental

Subproducti
v

24,4

54,4

35,1

33,4

306,6
53

112,1
20

Total
derivat

Artificial

Nedefinit

Teren
uri
goale

Total,
ha

12,2

83,4

4,7

1,7

180,8

11,5

3,8

7,4

12,6
2

19,3
3

94,1
16

Parţial
derivat

91,3
36,3
6

2,0

583,0
100

Analizând datele prezentate în tabelul 3., constatăm că predomină arboretele naturale
fundamentale. La amenajarea pădurilor din 1996 ele constituiau doar 215,8 ha sau 37%, iar la
lucrările de amenajare a pădurilor în anul 2016 - 306,9 ha sau 53 %. Practic sporirea lor a fost pe
seama arboretelor parțial derivate.
Datorită aplicării lucrărilor de reconstrucții ecologice în arborete ajunse la vârsta
exploatabilității de protecție și afectate de chiciura din 2000, a sporit suprafața arboretelor artificiale
de la 88,6 ha la 94,1 ha. În tabelul 4, se prezintă dinamica arboretelor slab productive în perioada
anilor 1996-2016.
Tabelul 4. Evoluţia arboretelor slab productive din cadrul Rezervaţiei Peisagistice Saharna
Anul
estimat
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016
1996
2006
2016

Caracterul actual al tipului de pădure
Natural fundamental de productivitate inferioară

Natural fundamental subproductiv

Total derivat de productivitate mijlocie

Total derivat de productivitate inferioară

Artificial de productivitate inferioară

Total general

Suprafaţa
ha
0
9,4
8,3
22,1
109,4
112,1
15,7
3,3
2,8
8,9
20,5
16,5
71,6
96,2
92,5
118,3
238,8
232,2

%
0
4
3
19
41
46
13
1
1
8
8
7
60
46
43
100
100
100

Se observă o sporire a suprafeţei arboretelor slab productive de la 118,3 ha în anul 1996
până la 232 ha în anul 2016. Sporirea suprafeței arboretelor slab productive a fost cauzată de
afectarea lor de chiciura din anul 2000.
Ca factor negativ putem menţiona sporirea suprafeţei arboretelor subproductive de la 22,1
ha în anul 1996 la 112,1 ha în anul 2016.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Analizând datele prezentate şi urmărind evoluţia structurii arboretelor, concluzionăm că:
1. Modificarea suprafeței rezervației indică necesitatea pașaportizării rezervației şi revizuirii Legii
1538 privind Fondul ariilor naturale protejate de Stat;
2. În perioada anilor 1996-2016, a sporit consistența arboretelor de la 0,75 la 0,77. În urma afectării
arboretelor de chiciură s-a modificat negativ compoziția arboretelor de la
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45GO12ST17FR12SC5CA1AR1DR6DT
1DM
în
anul
1996
la
41GO14ST17FR12SC4CA1TE1JU10DT1DM în anul 2016.
3. Ca factor negativ menţionăm sporirea suprafeţei arboretelor slab productive, arboretelor degradate,
reducerea clasei de producție și creșterilor curente.
4. Ca factor pozitiv menţionăm sporirea suprafeţei arboretelor cu vitalitate normală.
5. În scopul sporirii indicilor calitativi şi stabilităţii în arboretele care au atins la vârsta exploatabilității
de protecție este necesară aplicarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică.
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Abstract. The article proposes a methodology for carrying out works aimed at developing a
unified forest–seed zoning of the territory of Ukraine, which should ensure the genetic conservation
of tree species, effective protection of the most valuable populations from the penetration of alien
genetic material, enrichment of the gene pool of less valuable populations due to artificially
regulated influx of genes from the most valuable populations.
The theoretical basis for the development of forest–seed zoning is the natural intraspecific
variability of tree species, formed in the process of evolution as a result of adaptation of local
populations to the conditions of their habitat under the influence of natural selection. The
differentiation of individual units of forest–seed zoning is based on the scheme of previously
developed physico–geographical zoning of the territory of Ukraine.
Key words: forest seed production, forest–seed zoning, genetic resources of tree species,
populations, geographic variation.
ВВЕДЕНИЕ

Лесосеменное районирование является важнейшей составляющей успешного ведения
лесного хозяйства, поскольку обеспечивает соответствие генетически обусловленных
внутривидовых форм древесных пород естественным условиям их выращивания в процессе
искусственного лесовосстановления и лесоразведения. Географическая изменчивость как
одна из форм внутривидовой изменчивости древесных пород проявляется в существовании
рас, климатических экотипов, а также популяций как ключевых элементов внутривидовой
структуры вида. Различия между отдельными популяциями, приобретенные в процессе
эволюции, имеют генотипный характер, что находит свое отражение при попытках
территориального перемещения семян и других видов репродуктивного материала в другие
географические регионы.
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Цель работы – разработка методических основ унифицированного лесосеменного
районирования территории Украины как одной из важных составляющих фундаментальных
основ рационального научно обоснованного ведения лесного хозяйства.
В современных условиях лесосеменное районирование должно обеспечивать:
– обоснованность разделения территории страны на универсальные единицы, в
пределах которых проявляется оптимальный уровень соответствия генетических
особенностей популяций ключевым факторам, обусловливающим географическую
изменчивость лесных пород;
– унифицированный характер принятых единиц районирования в их территориальных
границах относительно всех древесных пород, имеющих естественное распространение или
культивируемых искусственно в процессе ведения лесного хозяйства;
– сохранение генофонда древесных пород;
– эффективную защиту наиболее ценных популяций от проникновения чужеродного
генетического материала;
– обогащение генофонда менее ценных популяций благодаря искусственно
регулированому притоку генов из наиболее ценных популяций;
– запрет на перемещение искусственным способом генеративного материала
популяций с низким уровнем генетической ценности за пределы районов естественного
распространения;
– соответствие требованиям и задачам сформулированным на основе принципов
многофункционального и стабильного лесного хозяйства и лесопользования.
Детальное обоснование целесообразности внедрения лесосеменного районирования
на унифицированных принципах нами проведено ранее [5].
Объект исследования – естественная внутривидовая изменчивость древесных пород
на видовом, популяционном и субпопуляционного уровнях, проявляющаяся в форме
генетически обусловленных признаков и свойств, имеющих важное значение для
достижения целей лесного хозяйства посредством внедрения лесосеменного районирования.
Предмет исследования – методология проведения работ с целью распределения
территории страны на обособленные единицы лесосеменного районирования, отражающие
закономерности внутривидовой географической изменчивости древесных пород,
генетический потенциал и продуктивную ценность отдельных популяций; определение и
обоснование иерархического статуса соответствующих категорий единиц лесосеменного
районирования, а также емкости научного содержания соответствующих терминов и
категорий.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Для достижения поставленной в работе цели использованы классические методы
эмпирических исследований, в частности метод компонентного анализа, синтеза и
обобщения. Теоретической основой проведения лесосеменного районирования является
естественная внутривидовая изменчивость древесных пород, сформировавшаяся в процессе
эволюции вследствии приспособления местных популяций к условиям среды их обитания
под действием естественного отбора.
При разработке методических основ лесосеменного районирования проведен анализ
схем и принципов физико-географического районирования территории Украины [9];
геоботанического районирования [2,4], лесорастительного районирования [2], а также
изучены научные подходы к решению аналогичных задач зарубежными учеными [13,14].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Теоретические
основы
лесосеменного
районирования
основываются
на
закономерностях географической изменчивости лесных пород, которые определяют
формирование внутривидовых форм, в частности климатических экотипов или рас, а также
провениенций. Закономерности внутривидовой изменчивости лесных пород, связанные с
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изменениями природных условий среды обитания видов, подробно исследованы в работах
авторитетных отечественных и зарубежных ученых [6,9,12].
Специфическая генетическая структура популяций в пределах ареалов лесных пород
формируется в результате специфического действия естественного отбора в отношении
различных генотипов в конкретных условиях среды их обитания, разнообразие которых
обусловлено влиянием мутаций и комбинационной изменчивостью.
При анализе причин и факторов, обуславливающих закономерные эволюционные
изменения генетической структуры популяций, наряду с действием естественного отбора и
других природных факторов, также следует учитывать возможность значительной
трансформации популяций в связи с антропогенным влиянием в условиях ведения
интенсивного лесного хозяйства и значительных объемов искусственного восстановления
лесов.
Принятая в Украине в 1982 году схема лесосеменного районирования [8] имеет ряд
существенных недостатков. В частности, в её разработке использована методика, основанная
на видовом принципе, согласно которому границы лесосеменных районов и подрайонов для
каждой из пород устанавливались независимо от других пород. Действующим лесосеменным
районированием сегодня охвачено незначительное количество основных лесообразующих
пород, а именно: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель европейская (Picea abies Mill.),
пихта белая (Abies alba Mill.), лиственница европейская (Larix decidua Mill.), дуб
обыкновенный (Quercus robur L.), дуб скальный (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) и бук лесной
(Fagus sylvatica L.).
Территории выделенных ранее лесосеменных районов охватывают площади до 100
тыс. км2 и более. Соответственно, в пределах таких районов имеет место значительный
уровень дифференциации вида не только по морфологическим признакам, но и на
генетическом уровне. В то же время, в пределах районов, а в ряде случаев и между
соседними районами отсутствуют ограничения относительно перемещения всех видов
репродуктивного материала.
Существенным недостатком действующего лесосеменного районирования является
низкий уровень детализации не только географической, но и высотно–зональной
изменчивости лесных пород. В этом отношении особой детализации требуют виды с
высоким уровнем внутривидового полиморфизма при относительно незначительных ареалах
их природного распространения. К числу таких видов в Украине относятся ель европейская,
пихта белая, лиственница европейская, дуб скальный, бук лесной и другие ценные древесные
породы.
Положения действующего лесосеменного районирования недостаточно эффективны в
отношении обеспечения сохранности генетической чистоты и относительной стабильности
наиболее ценных популяций. В процессе исследования было установлено, что при ведении
традиционной хозяйственной деятельности засорение ценных популяций инорайонным
генетическим материалом происходит главным образом не из–за способности лесных пород
к природной миграции генетического материала на большие расстояния, а вследствии
масштабного искусственного перемещения семян и других видов репродуктивного
материала между разными по генетической ценности популяциями. При этом с формальной
точки зрения нормы действующего лесосеменного районирования не нарушаются.
Действенным инструментом изучения закономерностей эколого-географической
изменчивости древесных пород, важных для разработки лесосеменного районирования,
являются результаты исследований на основе создания географических культур [9,11,12]. Их
анализ свидетельствует о необходимости изучения характера наследственности ряда особо
ценных
и
характеризующихся
высоким
уровнем
пластичности
популяций,
распространенных к западу от границ Украины.
Одним из наиболее сложных вопросов при разработке методических основ
лесосеменного районирования является обоснование схем картографической составляющей
районирования. Мы рассматриваем лесные сообщества как явление экосистемное.
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Соответственно, методические основы унифицированного лесосеменного районирования
должны базироваться на принципе неразрывной взаимосвязи не только породного состава и
качественных характеристик лесных фитоценозов, а также закономерностей формирования
генетических особенностей отдельных популяций, со средой их обитания. Среди различных
видов районирований, в которых отражено влияние факторов, важных для практической
организации лесохозяйственной деятельности, в частности в сфере лесовосстановления и
лесоразведения, включая лесное семеноводство, физико-географическое районирование
является наиболее интегрированным средством отображения как клинальных, так и
ступенчатых изменений природной среды. Ведущая роль физико-географических факторов в
процессах формирования лесной растительности и возникновения внутривидовых форм
древесных пород подтверждена многочисленными исследованиями. При этом мы согласны с
отображенным в научной литературе мнением, что древесные виды представляют собой
филогенетическую систему сложных многоуровневых составляющих с тремя уровнями
структурной организации: популяции, группы популяций и миграционные зоны.
Территории, занимаемые отдельными популяциями, соответствуют в основном размерам
физико-географических районов [1].
Физико-географическое районирование обеспечивает разделение территории на
природные регионы, свойства которых обусловлены природными особенностями их
расположения (климат, рельеф, геологическое строение), характером растительности,
историей развития, деятельностью человека, а также характером процессов, происходящих
на этой основе. Оно достаточно полно учитывает комплекс факторов абиотического и
биотического характера, под действием которых на экосистемном уровне формируются
соответствующие синтаксоны растительности.
Совокупное влияние физико-географических факторов в течение значительных
геологических периодов в условиях глобальных климатических и геологических процессов
(вулканическая деятельность, глобальные оледенения и т.п.) определяет мозаику не только
ландшафтов, грунтовых условий, растительного покрова, но в конечном итоге также и
характер изменчивости видов.
В связи с изложенным выше считаем, что при разработке унифицированной схемы
лесосеменного районирования в качестве картографической основы для выделения базовых
единиц районирования целесообразно использовать физико-географическое районирование
территории Украины [10].
В равнинных условиях совокупное влияние и специфика проявления физикогеографических факторов, в сочетании с высоким уровнем способности генетического
материала лесных пород к миграции, обусловливает в основном клинальний характер
изменений лесной растительности и генетической структуры популяций.
В горных условиях Карпат и Крымских гор популяции лесных пород проявляют как
клинальний, так и ступенчатый тип изменчивости.
Специфический характер изменчивости наблюдается у лесных пород, ареал которых
охватывает условия Степи. Лесная растительность, будучи представленной небольшими
островками, может иметь типичные признаки популяций-изолянтов, генетической
особенностью которых является наличие редких алелей и генотипов.
Важное значение для сохранения генетических особенностей отдельных популяций
имеет характер размножения лесных пород в сочетании с такими факторами как наличие
сплошных ареалов в пределах значительных территорий, способность к опылению ветром, а
также переносу пыльцы на значительные расстояния. В связи с этим особенное значение
приобретает оценка степени генетической изоляции отдельных популяций и интенсивности
генетического потока между отдельными популяциями.
При разработке схемы лесосеменного районирования важно определить базовую
единицу районирования и обосновать критерии ее выделения, а также установить структуру
и соотношение между собой остальных единиц районирования разного иерархического
уровня.
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Унифицированная схема лесосеменного районирования Украины должна сочетать
теоретические и прикладные аспекты генетики, селекции, лесоводства, а также практические
потребности современного лесного хозяйства. Базовая единица лесосеменного
районирования должна иметь высокий уровень эколого-генетического единства как
результата отражения природных эволюционных процессов.
Каждый структурный элемент лесосеменного районирования, выделенный на
методических принципах унификации, представляет собой территориально обособленную
целостную единицу, которая характеризуется внутренним органическим единством и
специфическими экологическими, физико-географическими и генетическими признаками и
свойствами, что обеспечивают реализацию потенциальных возможностей развития лесов на
основе их искусственного лесовосстановления, лесоразведения и природного возобновления,
как ключевых составляющих системы ведения стабильного многофункционального лесного
хозяйства.
В качестве отдельных территориально-иерархических единиц районирования мы
предлагаем следующие их категории: подрайон, район, округ. Статус базовой единицы
лесосеменного районирования необходимо предоставить подрайону.
Территориальные границы подрайонов выделяются на основании изучения физикогеографических особенностей дифференциации территории, в частности, её геологического
строения, характера распространения лесной растительности на уровне ассоциаций и групп
ассоциаций, а также качественных и количественных параметров насаждений
доминирующих пород. Каждый подрайон отличается специфическими экологофизиографическими особенностями, что обусловливает соответствующий характер
лесорастительных условий, породный состав и уровень потенциальной производительности
лесных фитоценозов.
С целью отображения роли лесной растительности в экосистемах региона, а также
характера ее распространения и степени генетической трансформации лесных экосистем,
предлагается внедрить три категории подрайонов, которые будут отображать их разный
статус в процессах сохранения, воспроизводства и обогащения генетических ресурсов
лесных пород. Мы предлагаем выделять следующие категории подрайонов – «донорные»,
«обычные» и «реципиентные».
Статус «донорного» подрайона для конкретной породы предусматривает, что
перемещение семян и других видов репродуктивного материала данной породы может
происходить как в пределах, так и за пределы подрайона, в соответствии со специально
разработанным для каждой из пород перечнем подрайонов, имеющих статус
«реципиентных» или «нормальных». Искусственное внедрение чужеродного генетического
материала в пределы «донорного» подрайона из других подрайонов не допускается.
Подрайоны со статусом «нормальных» преимущественно выступают в качестве
реципиентов репродуктивного материала данной породы из соответствующих донорных
подрайонов. В их пределах также может использоваться местный репродуктивный материал
повышенного селекционного уровня, полученный на объектах постоянной лесосеменной
базы.
В «подрайонах – реципиентах» процессы искусственного лесовосстановления и
лесоразведения могут происходить исключительно за счет репродуктивного материала
полученного с территории подрайонов, имеющих статус «донорных», или подрайонов со
статусом «нормальных».
При разработке схем лесосеменного районирования и установлении границ для
каждой из единиц районирования возникает потребность решения вопроса соотношения
границ соответствующих единиц районирования и географических границ территорий
предприятий–субъектов ведения лесного хозяйства. Оптимальным, с точки зрения
обеспечения благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности, является
вариант, в котором указанные пределы совпадают с границами отдельных предприятий, а в
исключительных случаях – с границами лесничеств.
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ВЫВОДЫ

Действующее лесосеменное районирование построено на методических принципах,
которые не адаптированы к условиям Украины, и недостаточно эффективно обеспечивает
поддержание биологической устойчивости древесных пород и лесных экосистем в целом.
Предлагаемая схема лесосеменного районирования позволяет осуществить его
унификацию и упорядочить правила перемещения семян и других видов генеративного
материала между территориальными единицами районирования, обеспечивая, таким
образом, сохранность и защиту генофонда особо ценных популяций, а также эффективное
использование генеративного потенциала лучших популяций, что обеспечит улучшение
селективных характеристик следующих поколений леса. Выделение унифицированных
единиц районирования различного статуса и ранговых уровней более обьективно отобразит
закономерности популяционной структуры древесных пород, в соответствии с принципом
единства состава фитоценозов и среды их обитания, с учетом степени селекционной
ценности и уровня генетической трансформации лесных экосистем.
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KNIPHOFIA GALPINII BAKER – O SPECIE DECORATIVĂ NOUĂ ÎN
GRADINA BOTANICĂ NAȚIONALĂ (INSTITUT) ALEXANDRU CIBOTARU
Irina SFECLĂ, Tatiana SÎRBU
Gradina Botanică Națională (Institut) Alexandru Cibotaru

Abstract: This article contains information about the life cycle of species Kniphofia galpinii

Baker. The pace of development refl ected in the new conditions of life, periods and phases
ontogenetice manifests itself as ierbacee. The species is perennial and can be used successfully in
green spaces as solitary specimens, small groups, around water basins.
Key words: Kniphofia galpinii Baker, introduction, fenology, ontogenesis.
INTRODUCERE

Genul Kniphofia Moench. cuprinde circa 75 de specii răspândite, în mare măsură, în Africa
de Sud și Est, o specie în Madagascar și una în sudul Arabiei. Genul poartă numele profesorului în
medicină Johannes Hieronymus Kniphof (1704–1763), care a activat în cadrul Universității Erfurt
din Germania (Bailey, L.H., 1947).
În natură crinii africani cresc, predominant, în Regiunea Afro-montană, uneori se întâlnesc
în pășunile inferioare (pădurile Miombo) și în vegetația subalpină superioară (Munții Bale) (Codd,
L. E., 2005).
Knifofiile sunt plante erbacee, perene, hemicriptofite, mezofile, rizomifere, înalte de până la
1,4m. Rădăcina este un rizom gros, din care se dezvoltă numeroase rădăcini cărnoase. La baza tijei
florale dezvoltă rozete de 10-20 de frunze radiculare, liniare, erecte sau arcuite, aranjate distih, ating
lungimea de 35-80 cm și lățimea de 0,6-1,8 cm. Secțiunea transversală a limbului V – formă,
marginea frunzei și carena întregi sau dințate până la serulate. Flori grupate în inflorescențe de tip
racem cilindric, ovoid sau chiar subcapituliform. Perigon tubular, de 1,5-5 cm, cu șase lobi egali ce
nu depășesc lungimea de 3 mm. Fruct de tip capsulă triloculară. (Germishuizen, G., Meyer,
N.L.,2003; Codd, L. E., 2005; Bală, M. 2007;)
Caracteristic acestor specii este decorativitatea frunzelor și a florilor, fapt ce permite
utilizarea lor în arta peisajeră și cea buchetieră. În amenajarea spațiilor verzi pot fi utilizate cu
succes ca exemplare solitare, grupuri mici, borduri, borduri mixte, în jurul bazinelor de apă (Tony,
L., 2003, Şelaru, E., 2007). Paralel cu decorativitatea lor accentuată, determinată de grația și
cromatica inflorescențelor, knifofiile posedă și alte calități de valoare, cum ar fi: plantă meliferă,
posibilități de a extragere antrachinone, flavonoide și alcaloizi (Ramdhani, S. 2006; Angiosperm
2016).
Cercetările noastre au urmărit evidențierea particularităților biologice la Kniphofia galpinii
Baker – taxon nou în colecția de plante ornamentale, precum și stabilirea metodelor eficiente de
multiplicare.
MATERIAL ȘI METODE

Cercetările au fost efectuate în câmpul experimental al laboratorului Floricultura din cadrul
Grădinii Botanice Naționale (Institut) Al. Cibotaru (GBN(I)), în perioada 2009-2018.
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Obiect de studiu a servit specia Kniphofia galpinii. Particularitățile morfologice și
ontogenetice au fost studiate după metodele promovate de Ignatieva (1983), ritmul sezonier de
dezvoltare conform metodelor clasice (Metodica fenologiceschih…, 1975), descrierile morfologice
– conform Fiodorov A. (1956, 1962, 1975, 1979, 1986).
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Introducerea plantelor reprezintă calea cea mai sigură de îmbogățire a sortimentului de
plante decorative utilizate în amenajarea spațiilor verzi. Activitatea cercetătorilor din acest domeniu
începe cu mobilizarea materialului inițial și evidențierea potențialului adaptive al fiecărei specii în
condiții noi. Semințele de Kniphofia galpinii au fost mobilizate prin intermediul Delectus seminum
din Grădina Botanică Essen, Germania, în 2008. Pe lângă această specie, în colecția de plante
ornamentale perene ale GBN(I) Genul Kniphofia este reprezentat de alte șase specii precum:
Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Baker, K. tukii Baker, K. nelsonii Mast, K. sarmentosa
(Andr.) Kunth, K. citrina Baker (Sfeclă I., 2017).
Specia sus numită este descrisă pentru prima dată și stabilită ca taxon specific de către John
Gilbert Baker (Baker, 1896). Cercetările lui s-au bazat pe exsicatele herborizate existente la acel
moment în herbarul Grădinii Botanice Regale Kew (http://apps.kew.org/herbcat/). Aceste exsicate
au fost colectate de către Ernest Edward Galpin, naturalist sudafrican, în cinstea căruia a fost
denumită specia Kniphofia galpinii (Gunn, Mary; Codd, L. E. W., 1981). Aceasta este originară din
Africa de Sud, fiind răspândită în provinciile Kwa Zulu - Natal și Swaziland
(http://powo.science.kew.org/taxon/; Cood L. E., 2005) (fig. 1). Este inclusă în lista speciilor sud
africane cu risc mic de amenințare (LC) elaborată de către SANBI ( Red list of african plants,
Species list: Kniphofia, 2009)

Figura 1. Arealul de răspândire la Kniphofia galpinii Baker
Poziția taxonomică (APG, 2016):
REGN:
FILUMUL:
CLASA
ORDIN:
FAMILIE:
SUBFAMILIE:

Plantae
Angiospermae
Liliopsida(Monocotyledonatae)
Asparagales Link
Asphodelaceae Dumort.
Asphodeloideae Burnett.
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GEN:
SPECIA :

Kniphofia Moench
Kniphofia galpinii Baker

Kniphofia galpinii Baker (fig. 2), 1896, Fl. Cap. 6: 281; Berger, 1908, Pflanzenr. 4, 38: 56;
Codd, 1968, Bothalia 9: 466.
Plante erbacee, de 80-100 cm înălțime. La baza tijelor florale dezvoltă rozete de 8-12 frunze,
verzi mate, cu nervuri proeminente, triunghiulare în secțiune transversală, de 10-130 cm lungime și
1-1,5 cm lățime, recurbate. Marginea frunzei și carena întregi sau fin dințate spre vârf. Scapi de 80100 cm, mai jos de inflorescență prezente mai multe bractee lipsite de flori. Inflorescențe raceme
subglobuloase până la ovoide, piramidale, dense, 10-15 cm lungime și 5-6 cm lățime, cu apex în
formă de coamă format din bractee. Bractee linear-lanceolate, acuminate, 1-1,2 cm lungime, 2-3
mm lățime. Butoni florali de culoare roșu-oranj. Flori pedicelate , galbene până la oranj. Pediceli de
2-3 mm în faza de înflorire, la fructificare se alungește până la 4-5 mm. Perigon subcilindric de 33,5 cm lungime, 3 mm lățime la bază lărgindu-se treptat până la 4 mm la gură, lobi ovați, rotunjiți,
de 2 mm lungime, drepți. Stamine puțin exserte în anteză, mai târziu se retrag. Stile subegale cu
staminele. Fructe ovoide, de 5-6 mm lungime.
Bioecologia. Perenă, V-VI, hemicriptofită, xeromezofilă.

Figura 2. Faza de înflorire la Kniphofia galpinii Baker în colecția de plante ornamentale perene a
GBN(I)
În decursul anilor 2009-2018, au fost efectuat studiul ciclului ontogenetic. Ciclul vital al
speciei incluse în studiu poate fi partajat în următoarele etape ontogenetice: latentă, plantulă,
juvenilă, virginală și generativă (tab. 1).
Semințele mobilizate prin intermediul Delectus seminum au fost semănate în condiții de
teren protejat, în aprilie 2009. Plantulele încep să se dezvolte la 8-10 zile după semănat. Germinarea
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este de tip epigeu. Mai întâi se dezvoltă radicela, mai târziu se alungește hipocotilul și ulterior se
mărește cotiledonul (fig. 3). Această fază durează în mediu 20-23 de zile.

A

B

Figura 3. A-Germinarea semințelor de Kniphofia galpinii Baker; B-sistemul radicular în etapa
ontogenetică juvenilă
În cadrul realizării programului ontogenetic, etapa plantulă este reprezentată de plăntuleţe de
5-8 cm cu cotiledonul alungit și acuminat, o frunzuliță simplă enziformă. Partea subterană prezintă
rădăcina principală slab ramificată de 1-2 cm lungime.
Tabelul 1. Ciclul ontogenetic la Kniphofia galpinii Baker, cultivată în GBN (I)
1

LATEN
TĂ (L)

2
Anul

2008

PREGENERATIVĂ (Prg)
Plantulă
(pl)

Juvenilă
(j)

Virginilă
(v)

Virginală 1
(V1)

2009

2010-2011

2012-2013

2014-2016

GENERATIVĂ
(G)
G
G
timpurie

mijlocie

(Gt)
(Gm)
2017-2018

1 - perioadele ontogenetice; 2 - Etapele ontogenetice.

În starea juvenilă rozeta are 15-20 cm in diametru. Sistemul radicular este bine dezvoltat şi
are o lungime de cca 5-6 cm. În această etapă exemplarele au fost transferate în teren deschis
(octombrie 2010). În etapa virginală planta prezintă o rozetă din 6-8 frunze cu înălțimea de 25-45
cm. Partea subterană evoluează într-un rizom scurt, cu multe rădăcini laterale, din care se pot
dezvolta lăstari tineri în jurul plantei mamă (virginilă 1). În condiţii de cultură, perioada
pregenerativă durează circa 8 ani. Începând cu al 9-lea an de vegetaţie (a. 2017), exemplarele mai
dezvoltate trec în perioada generativă.
În următorii ani au fost urmărite și fixate fazele ritmului sezonier de dezvoltare (Fig. 4).
Iniţierea perioadei de vegetare la crinul african începe odată cu instaurarea temperaturilor pozitive
şi anume în a II-a decadă a lunii martie. Perioada generativă de dezvoltare începe cu faza de
butonizare, ce debutează la mijlocul lunii mai și cuprinde în mediu 15 zile. Înflorirea reprezintă o
fază importantă în ciclul vital al knifofiilor, deoarece constitue unul din cele mai importante criterii
de apreciere a decorativității al acestor specii. Începutul fazei de înflorire se consideră deschiderea
primei flori din cadrul inflorescenţei. La Kniphofia galpinii această fază a fost înregistrată pentru
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prima dată în 2017 și care durează, în mediu, 15-20 de zile. Odată cu producerea polenizării şi
ofilirea primelor flori, plantele trec în faza de fructificare, care decurge paralel cu înflorirea.
Începutul fructificării nu poate fi din start observat, deoarece perigonul ofilit acoperă fructul format.
Sfârșitul fazei de fructificare se consideră atunci când fructul (capsulă) se deschide şi este gata de a
disemina. Specia studiată a format fructe și semințe viabile în al 2-lea an al perioadei generative și
al 9-lea an din cadrul întregului ciclu ontogenetic. În repaus vegetativ, plantele intră odată cu
înregistrarea temperaturilor negative (octombrie - noiembrie).
Martie
I

II

Aprilie
III

I

II

Mai
III

I

II

Iunie
III

I

II

Iulie
III

I

II

August
III

I

II

III

Septembrie

Octombrie

I

I

II

III

II

III

2016
2017
2018

1 - faza vegetativă;

3 - înflorirea;

2 - butonizarea;

Figura 4. Ritmul

4 - fructificarea:

sezonier de dezvoltare la Kniphofia galpinii Baker.

Semințele colectate în august 2018, primul an în care plantele au format fructe, s-au adeverit
a fi viabile. Acestea au fost semănate în teren protejat, imediat după recoltare. Coeficientul de
germinare a constituit circa 45%. Din semințe, acest crin african atinge maturitatea în 8-9 ani.
Înmulțirea vegetativă (divizarea tufelor, secționarea rizomului) poate fi mai convenabilă pentru
multiplicarea speciei, deoarece obținem plante cu flori în următorul an. Valoarea coeficientului
multiplicării vegetative la Kniphofia galpinii este de 3-4 unități. Separarea şi plantarea tufelor se
recomandă a fi efectuată toamna, în lunile septembrie-octombrie, când nu persistă pericolul
îngheţurilor sau primăvara înainte de inițierea perioadei de vegetare. Multiplicarea vegetativă se
realizează prin fragmentarea plantei mamă în porțiuni, care trebuie să posede atât muguri, cât și
rădăcini.
Apariţia organelor reproductive, înflorirea şi fructificarea, obţinerea seminţelor fertile,
productivitatea înaltă vegetativă şi generativă, vorbesc de reușita introducerii acestei specii.
CONCLUZII

În condiţii noi de climă şi sol Kniphofia galpinii parcurge toate perioadele şi etapele
ontogenetice, respectând ritmul de dezvoltare din aria de origine, fapt ce demonstrează o plasticitate
de adaptare înaltă.
Manifestând indici înalţi decorativi, rezistență şi productivitate sporită, considerăm, că
specia dată s-a adaptat perfect în condiții pedo-climaterice ale Republicii Moldova, procesul
introducerii ei în cultură fiind rezultativ.
Durata îndelungată a înfloririi, forma vitală, talia şi habitusul plantelor reprezintă indici
importanți de decorativitate, ce permit utilizarea knifofiei la amenajarea spaţiilor verzi și în arta
buchetieră.
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IDENTIFICAREA SPECIILOR DE PLANTE ORNAMENTALE DIN FONDUL
FORESTIER AL REPUBLICII MOLDOVA
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Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Abstract: Pădurea este un bun frumos și indispensabil vieții pe pământ. În contextul actual a
civilizației contemporane, este necesar creșterea interesului pentru aducerea naturii în mediul nostru
de viață. Omul este o ființă interesată mereu de frumos, încercând mereu să aducă îmbunătăţiri
mediului în care trăiește. Rezultatul decorării și înverzirii depinde în primul rând de alegerea şi
folosirea corectă a plantelor ornamentale. Multe plante ornamentale din ecosistemul forestier, se
caracterizează printr-o decorativitate ridicată și alte proprietăți utile (medicinale, alimentare).
Calitatea florei ornamentale forestiere este dată de valoarea decorativă, posibilitatea cultivării în
diferite spații, pretabilitatea la introducerea în condiții ecologice mai puțin favorabile. Flora
forestieră este strămoșul a multor specii ornamentale de cultură. Una dintre primele sarcini, pentru
folosirea florei ornamentale spontane în amenajările spațiilor verzi, este identificarea bogăției de
specii, din zona respectivă. Inventarierea florei unei regiuni, este o etapă importantă pentru
identificarea posibilităților de valorificare a plantelor. În urma cercetărilor s-a evidențiat faptul că
flora ornamentală forestieră autohtonă include 217 specii, atribuite la 126 genuri și 61 familii. Flora
ornamentală inventariată a fost analizată sub aspect taxonomic, a formei și ciclului biologic, a
fenofazei, culorii florilor și organul decorativ.
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Cuvinte-cheie: Specie, floră, ornamental, decorativ, pădure, forestier.
INTRODUCERE
Pădurea este un bun frumos și indispensabil vieții pe pământ. Despre frumusețea pădurii s-a
scris și se scrie, fiind recunoscută ca o valoare deosebită a planetei noastre. Frumusețea și bogăția
fondului forestier constă în componența mare și variată a florei și vegetației.
Vegetația forestieră exprimă inestimabile valori ale frumosului natural, amplificate de efecte
sanitare și recreative, prin intermediul diferitor forme expresive, cum ar fi armonia organică dintre
formă și conținut, îmbinată cu elemente ale unității, ordinii și proporționalității (Boaghie, D. 2003).
În contextul actual a civilizației contemporane, este necesar creșterea interesului pentru
aducerea naturii în mediul nostru de viață.
Omul este o ființă interesată mereu de frumos, încercând mereu să aducă îmbunătăţiri
mediului în care trăiește.
Psihologia socială, confirmă faptul că cei mai mulți oameni manifestă un atașament puternic,
față de pădure, munte, iarbă, apă etc. (Kendall, J. et al. 2008, citat de Chiriac, D. et al. 2009).
Oamenii dintotdeauna au dorit să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură
(arbori, arbuști), să armonizeze și să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra
căruia și-au pus amprenta cultura și tradițiile poporului respectiv (Tomescu, C. 2006).
Contactul nemijlocit cu natura, filtrat prin conceptele artei, echivalează în timpurile noastre cu
o “întoarcere la origini” (Scripcaru, Gr.1997).
Rezultatul decorării și înverzirii depinde în primul rând de alegerea şi folosirea corectă a
plantelor ornamentale.
Căutând pe la piețe, parcuri, grădini plante ornamentale, nu observăm sau ignorăm complet
plantele din flora spontană cu potențial ornamental. Multe plante ornamentale din ecosistemul
forestier, se caracterizează printr-o decorativitate ridicată și alte proprietăți utile (medicinale,
alimentare).
În legătură cu dezvoltarea sectorului urban, crește interesul pentru plantele ornamentale.
Horticultura ornamentală se dezvoltă și datorită introducerii în cultură, a multor plante din flora
spontană.
Plantele asigură existența unei veți diverse omului. Pe lângă oxigen, hrană, medicamente,
adăpost plantele ne înfrumusețează mediul de viață, ne ridică dispoziția ce contribuie la creșterea
vitalității, ne creează stări sufletești de emoție, satisfacție, euforie.
Începând cu secolul XIX, pe ținuturile natale, au fost create un șir de parcuri, folosind specii
de plante ornamentale din flora spontană. În condițiile actuale ale urbanizării, constituirea parcurilor
decorative și efective se poate cu folosirea plantelor ornamentale din flora spontană.
Plantele ornamentale alcătuiesc o grupă mare de specii care se deosebesc între ele prin
particularitățile botanice, ecologice și tehnologice. Recunoașterea, în general, se face pe baza
însușirilor morfologice ale organelor aeriene. Ele pot fi folosite în amenajarea generală, ca elemente
decorative, folosirea în anumite perioade sau în cadrul unor teme speciale.
Plantele ornamentale forestiere, se dezvoltă într-un mediu propriu, care este influențat de
condițiile pedo-climatice și acțiunile omului, la care se adaptează și supraviețuiesc.
Calitatea florei ornamentale forestiere este dată de valoarea decorativă, posibilitatea cultivării în
diferite spații, pretabilitatea la introducerea în condiții ecologice mai puțin favorabile.
Spațiile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă, exprimată prin satisfacția pe care o
are omul față de vegetația arborescentă, arbustivă, floricolă sau erbacee, care prin diferitele ei
componente dau impresia de frumos (Tomescu, C. 2006).
După cum menționează A. Паланчан et al. (1990) în dependență de decorativitatea plantelor,
sunt împărțite în trei grupe: A, B, C. Din grupa A fac parte plantele cu decorativitate înaltă, în grupa
B cu decorativitate medie, respectiv în grupa C plantele mai puțin decorative.
Varietatea de plante ornamentale din zona forestieră, ne permite să alegem pentru cultivare
acele plante care se vor potrivi în mod ideal cu condițiile de la locul de plantare. De regulă, aceste
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plante nu sunt pretențioase, deoarece în natură sunt umbrite de arbori și arbuști, fiind forțate să
supraviețuiască.
Importanța economică, estetică și ecologică a plantelor ornamentale este în creștere, iar
cererea se extinde în multe țări.
În prezent, la înverzirea orașelor, tot mai solicitate sunt plantele ornamentale din flora
spontană (Миронова, Л. et al. 2011).
Tema de cercetare a fost aleasă în urma observării unei tendințe de creștere pentru grădinăritul
peisajer și lipsa atenției pentru plantele ornamentale spontane.
Una dintre primele sarcini, pentru folosirea florei ornamentale spontane în amenajările
spațiilor verzi, este identificarea bogăției de specii, din zona respectivă.
Așadar, scopul acestei cercetări este de a îmbogăți cunoștințele și a valorifica sortimentul de
plante ornamentale din peisajul autohton, prin identificarea și promovarea speciilor decorative din
fondul forestier al Republicii Moldova la amenajarea spațiilor verzi.
În vederea atingerii scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: identificarea și
inventarierea speciilor decorative din fondul forestier național; stabilirea diversității taxonomice, a
formei și ciclului biologic, a culorii florilor și fenofaza de înflorire, și partea decorativă.
MATERIAL ȘI METODĂ
Material pentru studiu au servit speciile de plante cu potențial decorativ din fondul forestier al
Republicii Moldova: Acer campestre L., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L., A. tataricum L.,
Aconitum anthora L., A. lasiostomum Reichenb., Actaea spicata L., Adonis vernalis L., Aegonychon
purpureo-caeruleum (L.) Holub., Aesculus hippocastanum L., Ailanthus altissima Mill., Amorpha
fruticosa L., Amygdalus nana L., Anemone sylvestris L., Anthemis subtinctoria Dobrocz, Anthericum
ramosum L., Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Asparagus officinalius L., A. polyphyllus Stev.,
A. tenuifolis Lam., A. verticillatus L., Aster amellus L., A. bessarabicus Bernh., Athyrium filix-femina
L., Bellis perennis L., Betula pendula Roth, Briza media L., Campanula glomerata L., C. macrostachya
Waldst. Et Kit. ex Wild., C. perscifolia L., C. trachelium L., Carpinus betulus L., C. orientalis Mill.,
Centaurea jacea L., C. orientalis L., Cephalanthera damasonium Mill., C. longifolia L., C. rubra L.,
Cerasus avium L., C. fruticosa Pall., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Chrysopogon gryllus (L.)
Trin., Clematis integrifolia L., C. recta L., C. vitalba L., Convallaria majalis L., Cornus mas L.,
Coronaria coriacea (Moench) Schischk. Et Gorschk., Corydalis cava (L.) Schweigg. Korte, Corydalis
marschalliana Pers., C. solida (L.) Clairv., Corylus avellana L., Cotinus coggygria Scop., Crataegus
curvisepala Lindm., C. dipyrena Pojark., C. fallacina Klok., C. lipskyi Klok., C. microphylla C. Koch,
C. monogyna Jacq., C. pentagyna Waldst. Et Kit., C. ucraincus Pojark., Cypripedium calceolus L.,
Dactylis glomerata L., Daphne mezereum L., Dictamnus gymnostylis Stev., Digitalis grandiflora Mill.,
D. lanata Ehrh., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Echium russicum J.F. Gmel., Elaegnus angustifolia L.,
Epipactis atrorubens Hoffm., Epipactis helleborine L., Eryngium planum L., Euonymus czernjaevii
Klok., E. europaea L., E. nana Bieb., Fagus sylvatica L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., F. vulgaris
Moench., Fragaria vesca L., F. viridis Duch., Frangula alnus Mill., Fraxinus excelsior L., Fritillaria
meleagris L., F. ruthenica Wikstr., Galanthus elwesii Hook. Fil. var. maximus (Velen.) G.Beck, G.
nivalis L., G. plicatus Bieb., Galatella biflora (L.) Nees, G. punctata (Waldst. Et Kit.) Nees, G. rossica
Novopokr., Genista tinctoria L., Gentiana cruciata L., Gleditsia triacanthos L., Hedera helix L.,
Helichrysum arenarium L., Inula ensifolia L., I. helenium L., I. hirta L., I. oculus-christi L., I. salicina
L., Iris aphylla L., I. aphylla L., I. graminea L., I. pumila L., I. pumila L., I. variegata L., Isatis tinctoria
L., Isopyrum thalictroides L., Juglans nigra L., J. regia L., Knautia arvensis (L.) Coult, Laser trilobum
(L.) Borkh., Lathyrus aureus Stev., L. megalanthus Steud., L. pallescens Bieb., L. pannonicus Jacq., L.
sylvestris L., L. tuberosus L., Lavatera thuringiaca L., Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr.,
Leucanthemum vulgare Lam., Leucojum aestivum L., Ligustrum vulgare L., Lilium martagon L., Linum
hirsutum L., Lotus corniculatus L., Lysimachia nummularia L., L. vulgaris L., Morus alba L., Muscari
neglectum Guss., Orchis morio L., O. purpurea L., Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers., O.
fimbriatum Willd., O. kochii Parl., Paeonia peregrina Mill., Paris quadrifolia L., Phellodendron
amurense Rupr., Phlomis tuberosa L., Physalis alkekengi L., Platanthera bifolia (L.) Rich., P.
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chlorantha Cust., Polygonatum multiflorum (L.) All., P. odoratum (Mill.) Druce, Polypodium vulgare
L., Populus alba L., P. canescens (Ait.) Smith, P. nigra L., P. tremula L., Potentilla alba L., P.
micrantha Ramond ex DC, Primula veris L., Prunella grandiflora (L.) Scholler, P. laciniata L., P.
vulgaris L., Pulsatilla grandis Wend., P. montana Hoppe, P. nigricans Stork, Pyrethrum corymbosum
(L.) Scop., Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Quercus petraea Mattuschka, Q. pubescens Willd., Q. robur L.,
Q. rubra L., Ranunculus illyricus L., Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit., Rhamus catharica L., Robinia
pseudocacia L., Rosa canina L., Salix alba L., S. caprea L., S. cinerea L., S. fragilis L., Sambucus nigra
L., Saponaria officinalis L., Scilla bifolia L., Solidago virgaurea L., Sorbus aucuparia L., S. domestica
L., S. torminalis L., Stachys germanica L., Staphylea pinnata L., Swida australis C. A. Mey., S.
sanguinea L., Tanacetum vulgare L., Tilia cordata Mill., T. europaea L., T. petiolaris DC, T.
platyphyllos Scop., T. tomentosa Moench., Trifolium medium L., T. ochroleucon Huds., T. pannonicum
Jacq., Tulipa biebersteiniana Schult. Et Schult. fil., Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow, U. glabra
Huds., Veratrum nigrum L., Verbascum phoeniceum L., Veronica spicata L., V. spuria L., V. teucrium
L., Viburnum lantana L., V. opulus L., Vicia grandiflora Scop., V. pisiformis L., V. tenuifolia Roth,
Vinca herbacea Waldst. Et Kit., V. minor L., Viola alba Bess., V. hirta L., V. mirabilis L., V. odorata L.,
V. suavis Bieb., Viscaria viscosa (Scop.) Aschers., Vitis sylvestris C. C. Gmel., Xeranthemum annuum
L.
Flora ornamentală forestieră, a fost analizată și selectată în baza literaturii din domeniu:
Гейдеман, Т. (1986); Лесные растения (сосудестые) (1986); Растения лесных опушек и полян
(1986) și a cunoștințelor proprii.
Nomenclatura plantelor cu denumirea științifică și autorul a fost stabilită după Negru A.
(2007) și Chifu T. (2006).
Datele prelucrate au fost organizate în diferite grafice, diagrame.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Flora forestieră este strămoșul a multor specii ornamentale de cultură. Ea ne oferă o varietate
mare de plante ornamentale, pentru diferite tipuri de amenajare a teritoriului. Tendințele actuale, sunt
îndreptate spre folosirea elemente decorative din natură, astfel natura este o sursă de frumos.
V. Donea (2003) menționează că primele plante decorative utilizate de om au fost trandafirul
și lotusul, iar clasificarea lor a fost efectuată de Teofast.
Inventarierea florei unei regiuni, este o etapă importantă pentru identificarea posibilităților de
valorificare a plantelor. Printre ele sunt plante rare sau pe cale de dispariție. Numai folosirea
rațională a plantelor poate satisface nevoile oamenilor.
Studierea posibilității cultivării plantelor ornamentale spontane rare, cu scopul ocrotirii și
diversificării asortimentului, este o problemă actuală (Минина, Н. 2000).
Cultivarea plantelor decorative rare, din flora spontană în pepiniere și folosirea la decorarea
spațiilor, contribuie la menținerea biodiversității (Коршикова, Н. et al. 2012).
Datorită sortimentului sărac de specii ornamentale din pepinierele dendrologice, introducerea
unor specii interesante din flora spontană, ar prezenta un deosebit interes pentru îmbogățirea și
diversificarea sortimentului, cu eforturi materiale mai reduse, comparativ cu importul unor specii
sau cultivaruri din alte țări (Costea, G. 1997).
În urma cercetărilor s-a evidențiat faptul că flora ornamentală forestieră autohtonă include 217
specii, atribuite la 126 genuri și 61 familii. Cele mai numeroase familii botanice sunt: Rosaceae (22
specii), Asteraceae (18 specii), Ranunculaceae (13 specii), iar Fabaceae, Liliaceae și Orhidaceae
au câte 10 specii fiecare (figura 1). Mai mult de jumătate din familii, 35 la număr, conțin 1-2 specii
ornamentale forestiere.
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Figura 1. Diversitatea taxonomică a florei ornamentale forestiere, buc.
A. Некратова (2007) a studiat plantele forestiere utile și perspectiva utilizării lor, inclusiv pe
cele de interes ornamental, împărțindu-le în 19 grupe de folosință (medicinale, alimentare,
ornamentale, furajere, melifere, otrăvitoare etc.).
M. Щербаков (2009) a cercetat mai mult de 300 specii de plante ierboase forestiere
multianuale. Autorul a evidențiat speciile cele mai rezistente, care pot fi folosite la formarea unui
covor vegetal continuu, în locurile umbrite și cu o îngrijire minimă.
Л. Козак (1993) susține că pentru a evita acțiunea negativă a progresului tehnico-științific,
asupra mediului înconjurător, este necesar de creat culturi de interes ornamental, ținând cont de
cerințele ecologice și selectând speciile rezistente la condițiile urbane, cu caracteristici sanitaroigienice și estetice.
În cadrul cercetărilor, plantele decorative forestiere cuprind patru forme biologice (figura 2).
Cea mai reprezentativă formă biologică sunt plantele erbacee, în număr de 143 specii sau 66% din
totalul plantelor inventariate. Urmează, la o diferență semnificativă arborii cu 38 specii și arbuștii
cu 34 specii. Lianele sunt prezente în număr de 2 specii.
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Figura 2. Forma biologică a plantelor decorative forestiere, buc
Arborii și arbuștii din localități ridică confortul populației. Plantele mențin compoziția aerului,
vara reduce temperatura aerului cu 2-40C și crește umiditatea aerului cu 15%, absoarbe 70% din praf,
reduce intensitatea zgomotului cu 20%, distruge bacteriile din aer (Нехуженко, Н. 2004).
A. Царев (2005) a cercetat selecția speciilor de salcie, din punct de vedere al gradului de
decorativitate, productivității lemnului, conținutului de tanin, calitatea ramurilor la împletit. Enumeră
speciile cele mai rezistente la frig și capacitatea de folosire în diferite domenii ale economiei.
Folosirea lianelor la înverzirea verticală,
îmbunătățește calitatea mediului, crește
atractivitatea estetică și de recreere. Lianele folosite la înverzirea verticală a clădirilor, reduce
acțiunea negativă a insolației și a microclimatului până la 70%. Înverzirea verticală este o cerință
socială, deoarece 86,9% din populația intervievată consideră necesară (Калмыкова, A. 2008).
Rezultatele privind ciclul biologic a plantelor decorative forestiere, au relevat diferențe mari
din punct de vedere a numărului de specii. Majoritatea speciilor, în număr de 211 fiind perene sau
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97%. Restul speciilor sunt anuale (1,5%) și bienale (1,5%). Această reprezentativitate este
prezentată în figura 3.
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Figura 3. Ciclul biologic a speciilor decorative forestiere, buc
Cunoașterea proprietăților și calităților decorative a plantelor, cu aplicarea acestora într-un
mediu specific, îmbogățește în mod semnificativ aspectul artistic al peisajelor (Лисова, О. 2009).
În figura 4 este prezentată diversitatea și raportul culorii florilor plantelor ornamentale din
fondul forestier al Republicii Moldova. Sunt prezente 6 culori (albă, galbenă, albastră, roșie, roză,
violetă). Predomină culoarea albă cu 39 %, urmând în descreștere culoarea violetă cu 19 %,
culoarea galbenă cu 18 %, roză 16 %, albastră 6 % și roșie 2 %.

Figura 4. Culoarea florilor la plantele decorative forestiere, %
Deși, multe specii de plante ornamentale din flora spontană cedează plantelor ornamentale
cultivate, după mărimea florilor, culoare și intensitatea acesteia, perioada și durata de înflorire,
unele ar putea fi folosite cu succes, fără lucrări de selecție, pe perioada când nu sunt înflorite
asortimentele de bază (Воронин, A. et al. 2013).
Analizând datele despre fenofaza de înflorire a plantelor decorative forestiere din figura 5,
majoritatea speciilor sunt vernale (150 specii), aceasta constituind 69%. Restul speciilor cu flori, în
număr de 63 specii înfloresc pe perioada verii, constituind 29%, iar 4 specii nu produc flori.
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Figura 5. Fenofaza de înflorire a plantelor decorative forestiere, buc.
Calitățile ornamentale ale plantelor pot fi reprezentate prin flori, frunze, fructe, talie sau portul
plantelor, de combinațiile estetice de formă și culoare între specii, precum și geometria de forme a
coroanelor, naturale sau artificiale (Toma, L. 1998).
Un rol important la amenajarea spațiilor verzi are și plantele fructifere. Acestea au o gamă mare
de calități decorative și o cerere ridicată pe piața plantelor ornamentale (Корнилов, Б. 2016).
Speciile de măr din flora spontană, pe lângă folosirea în lucrările de ameliorare, mai au și
calități decorative, care sunt folosite la înfrumusețarea parcurilor și grădinilor. Primăvara ne
impresionează cu o gamă bogată de culori și cu un miros aromat, iar toamna sunt atrăgători prin
fructele cu diferite forme (Барсукова, O. 2011).
În horticultura ornamentală autohtonă, dintre speciile forestiere, se folosesc păducelul, cornul,
măceșul, sângerul, nucul mai puțin mărul și părul de pădure etc. care suportă bine condițiile
meteorologice locale.
Studiind partea decorativă a plantelor ornamentale forestiere (figura 6), cele mai multe specii
sunt decorative prin floare (167 specii), aceasta constituind 77%. Restul speciilor studiate sunt
decorative prin frunză (64 specii), prin habitus (58 specii) și 39 specii prin fruct. Unele specii sun
decorative prin mai multe părți ale plantei.
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Figura 6. Partea decorativă a plantelor forestiere, buc.
Cercetătoarea В. Баканова (1966) a cercetat flora Caucazului și a Crimeii din perspectiva
introducerii în condițiile Republicii Moldova a speciilor ornamentale geofite, precum și unele specii din
flora locală. S-a atras o atenție deosebită la speciile care înfloresc primăvara devreme și toamna.
T. Евсюкова et al. (2012) au studiat posibilitatea introducerii în cultură a 6 specii din genul
Campanula L., din flora spontană a regiunii Transcaucazia. Măsurările biometrice a arătat că la
toate speciile studiate (Campanula alliariifolia, C. lescovii, C. mirabilis, C. bzybica, C. cordifolia,
C. longystila) în condițiile ex situ s-au îmbunătățit calitățile decorative.
E. Аверьянова (2012) au cercetat biologia și ecologia speciilor de orhidee din pădurea
Kolhida. Autorii menționează că dispare populațiile locale și se pierde fondul genetic. Vitalitatea
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speciilor scade și se reduce biodiversitatea planetei. Pentru evitarea acestui proces este nevoie de a
regenera și restabili populațiile de orhidee.
Plantele ornamentale din localități, reduce neconcordanța existentă dintre case și relief.
M. Fălticeanu (2006) menționează că întoarcerea la natură a fost, este și va fi întotdeauna o
temă larg discutată, permanent actuală, cu rezonanțe de banal sau de înaltă înțelepciune și cu reale
aplicații teoretice și practice.
La înverzirea și înfrumusețarea localităților, se folosesc specii de plante indigene și exotice.
Utilizând speciile exotice la amenajarea localităților, acestea sunt nevoite să se adapteze la noile
condiții de mediu.
Pentru îmbunătățirea rezultatelor la introducerea în cultură a speciilor decorative exotice, А.
Колтунова et al. (2013), au studiat adaptarea speciilor de frasin și ulm, la noile condiții urbane, din
orașul Orenburg, Federația Rusă.
E. Сидорович et al. (1976) au studiat flora ornamentală ierboasă, din rezervația Berezinski,
Republica Belarus. Au fost descrise peste 190 de specii ornamentale sau 27% din totalul speciilor
rezervației. Clasificate în dependență de zonele ecologice și fenofaza de înflorire.
Activitatea de cultivare și promovare a plantelor ornamentale este una plăcută, activă și
relaxantă.
Datorită intersectării a mai multor regiuni geobotanice pe teritoriul Republica Moldova, flora
ornamentală forestieră este foarte importantă și diversificată pentru crearea de spații verzi, cu o
decorativitate înaltă și stabilă.
La introducerea plantelor ornamentale, pe lângă fenotipul speciei, trebuie să cunoaștem
cerințele ecologice, deoarece factorii ecologici influențează calitățile decorative ale plantelor.
Cerințele ecologice ale speciilor ornamentale forestiere, rămâne un obiectiv important de
studiat pe viitor.
CONCLUZII
Plantele ornamentale forestiere reprezintă o componentă importantă a sectorului produselor
forestiere nelemnoase și a dezvoltării economice, sociale și ecologice. Flora ornamentală forestieră
autohtonă este foarte importantă și diversificată pentru crearea de spații verzi, cu o decorativitate
înaltă și stabilă, fiind strămoșul a multor specii ornamentale de cultură.
Din flora forestieră cu valoare ornamentală au fost evidențiate 217 specii, cuprinse în 126 de
genuri și 61 familii. După numărul de specii, cele mai numeroase familii botanice sunt: Rosaceae
(22 specii), Asteraceae (18 specii), Ranunculaceae (13 specii). Dintre genurile cu cele mai multe
specii sunt: Crataegus-8 specii; Iris-6 specii; Inula și Viola câte 5 specii. După forma biologică,
plantele erbacee forestiere cu potențial ornamental sunt cele mai reprezentative, constituind 66%,
iar cele mai puține sunt lianele, sub 1%. Practic toate speciile inventariate (97%) sunt perene. După
culoarea florii predomină culoarea albă (39%), violetă (19%) și galbenă (18%). Peste 70% din
specii înfloresc în perioada vernală și sub 30% înfloresc în perioada estivală. Cele mai multe specii
sunt decorative datorită florii (77%).
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Abstract: The wolf has always been in our nation’s mind since ancient times. Let’s
remember that on the Dacian battle flag was drawn a wolf’head which means that the wolf was in a
place of great honour. The paper contains answers to the questions: „ Is the wolf useful or
harmful?Which is the wolf’s role in terrestrial ecosystems?” The paper also contains solutions
regarding the control of the wolf populations on the territory of the republic.
Key words: Wolf, Canis lupus, pack of wolfs, monitoring, mapping, burrow.

INTRODUCERE
Lupul (Canis lupus L.) a fost prezent în conștiința neamului nostru încă din timpuri
străvechi. Să ne amintim că steagul de luptă al dacilor era un cap de lup, ceea ce înseamnă ca lupul
era situat la loc de mare cinste. Mircea Eliade ne spune că dacii se numeau ei înșiși mai mult lupi
sau cei care sunt asemeni lupilor. „Ei se numeau mai întâi daoi, „daos” fiind numele frigian al
lupului”. Dacii au preluat numele lupului datorita ferocității și eroismului de care dădeau dovada
tinerii luptători.
În anii 60 ai secolului trecut, ca consecință a presiunii factorului antropic, populația de lupi
din teritoriul actual al Republicii Moldova, a dispărut. Timp de 30-40 ani, în acest teritoriu se
semnalau 6-8 specimene solitare, migrate de pe teritoriile adiacente ale Ucrainei şi României. În
ultimii ani, se observă o tendinţă de creştere a procesului de migraţie a speciei din teritoriul
Ucrainei (nu s-au consemnat treceri ale lupilor din România în Republica Moldova)), unde
populaţiile remarcă un salt numeric.
În Republica Moldova lupul a revenit încă prin anii 90 ai secolului trecut, dar apărând doar
din treacăt. Astfel, prin anii 97-98 un grup de vânători au vânat un lup în apropierea satului
Hârbovăț raionul Anenii Noi, confundându-l cu un câine sălbăticit. La începutul anilor 2000 lupul
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frecventa mai des zona sud-estică a republicii, venind din sud-vestul regiunii Odessa iar prin anii
2005-2010 a început a se stabili cu traiul câteva haite de lupi. Evidența lupului a fost începută din
anul 2011.
Conform datelor evaluărilor efectuate în terenurile fondului forestier administrate de
Agenția „Moldsilva” [12] pe teritoriul Republicii Moldova „activează” câteva haite de lupi,
numărul total al cărora variază de la 40 la 90 exemplare. Specialiștii de la Institutul de Zoologie din
cadrul Academiei de Științe din Moldova ș.a. susțin că în ultimii ani pe teritoriul Republicii
Moldova activează circa 50-100 exemplare de lupi, dintre care 50-60 exemplare sunt stabiliți cu
traiul în acest teritoriu [13]. După o vizită și o cercetare a terenului din Republica Moldova,
profesorul Ovidiu Ionescu (Universitatea Transilvania, Brașov), dumnealui a conchis că „Numărul
mare de lupi din pădurile Republicii Moldova este prea mare”. Tendința populațiilor de lup din
Republica Moldova este instabilă datorită eliminării lor prin acte de braconaj (prin împușcare).
Lucrarea conține răspunsuri la întrebările „Este folositor lupul sau este dăunător? Care este
rolul lupului în ecosistemele terestre? ” ș.a. Lucrarea, de asemenea, conține și soluții privind
controlul populațiilor de lup din teritoriul republicii.
MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
De bază, pentru studiul în teren al lupilor, a fost folosită metoda cartării vizuinilor (Gubari
Iu.1987), care se descrie ulterior.
Inițial, s-a pornit de la studiul literaturii de specialitate și a lucrărilor științifice și de
cercetare referitoare la biologia și comportamentul lupului. Documentația menționată s-a studiat
anterior lucrărilor de teren, la lucrări pregătitoare, care a avut ca scop documentarea și informarea
despre biologia lupului, a comportamentului acestuia la diferite faze de dezvoltare etc.
În baza informațiilor astfel colectate și însușite, în teren, s-a făcut studiul condițiilor de
existență a populațiilor de lup în teritoriul republicii Moldova. La acest capitol s-a luat cunoștință cu
arealurile în care habitează lupul, preferințele și exigențele lui față de condițiile de mediu, s-au
cercetat în teren condițiile pe care le pot oferi acestea lupului din teritoriul Republicii Moldova. Sau făcut și observații privind activitățile lupilor din teritoriul studiat.
Au fost făcute dialoguri cu reprezentanți de la Agenția „Moldsilva”, cu colaboratori ai
Institutului de Zoologie din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, cu vânători care au întâlnit și
identificat lupi în teren.
Studiul dinamicii și analiza populațiilor de lup din Ucraina și România, precum și din
teritoriul republicii Moldova a fost următoarea etapă au fost preluate din surse INTERNET, au fost
comparativ analizate dinamica efectivelor de lup în raport cu dinamica efectivelor de animale
sălbatice care reprezintă hrana de bază a lupului: cerbul, căpriorul, mistrețul, au fost analizate
posibilele căi de migrație a lupilor din Ucraina în Moldova.
La evidența populațiilor de lup din teritoriul luat în studiu s-a folosit metoda observațiilor
directe [11], dar și metode de descifrare a urmelor activității vitale ale lupului: metoda citirii
urmelor-amprente lăsate pe glod sau pe zăpadă, evidența resturilor de hrană (cadavre de animale,
oase, păr etc. ), deslușirea urletelor de lupi ș.a. S-au preluat și imagini fotografice, s-au făcut și
filmări cu lupi.
Metoda cartării vizuinilor a fost însușită și aplicată în vederea localizării haitelor de lup,
delimitarea zonelor de activitate a haitelor, precum și în vederea monitorizării și controlului
acestora. Metoda constă din înregistrarea tuturor informațiilor care confirmă prezența lupului
(lupilor) în anumite zone, transpunerea acestor informații într-o bază de date unică sub formă de
hartă, prin punctare a exemplarelor observate, a cazurilor de sfâșiere a animalelor domestice sau
sălbatice.
Metoda presupune monitorizarea zonelor de activitate a lupilor de către persoane
responsabile și abilitate cu evidența și monitorizarea lupilor pentru a putea delimita: locul
amplasării vizuinii; zona vizuinii; zona haitei; zona de vânătoare; zona periferică.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
Exigențele lupilor față de habitat. Lupii sunt răspândiți în habitate din emisfera nordică. Se
consideră că zonele cu densități mari de cervide, suine și alte ungulate, cu adăposturi ferite de om,
sunt cerințele generale față de habitat pentru lupi [2].
Haitele de lupi ocupă zone cu mare acoperire forestieră, densitate mai mică a oamenilor,
densitate mai mare de cerb (Cervus elaphus) (Oakleaf, 2002).
Habitate propice sunt considerate pădurile de conifere, dar și terenurile forestiere
gestionate corespunzător [1].
Studiile relevă faptul că lupii nu persistă în habitate în care densitatea de drumuri este de
peste 0,58 km/km² (Thiel, 1985).
Activitățile umane asociate cu autostrăzi, drumuri și alte coridoare liniare cauzează
fragmentarea teritoriilor lupilor și rezultatul constă în moartea lupilor (Paquet și Carbyn, 2003).
Ocuparea persistentă de către lupi este, de obicei asigurată la densități de drumuri sub 0,6 –
0,7 km/km² (Callaghan, 2002). Densitatea rețelei rutiere mari duce de obicei la mai multe forme
diferite de mortalitate a lupului cauzată de om, inclusiv coliziuni de vehicule și creșterea legală și
ilegală a acțiunilor de fotografiere, prindere, și otrăvire.
Lupii au fost afectați de complexitatea topografică a terenului și de altitudine totodată. Ei se
concentrează în văile râurilor mari în timpul iernii, în cazul în care densitățile cervidelor au fost mai
mari și mai puțin restricționate de zăpadă (Callaghan, 2002).
Se știe că hrana de bază a lupului o constituie cervidele (căprior, cerbi) și suinele (mistrețul).
Astfel, s-au identificat zonele cu prezența animalelor menționate, dar care asigură și adăpost și
liniște pentru lupi.
După studiul terenului, a condițiilor de hrană liniște și adăpost s-au stabilit anumite zone
apte pentru existența lupului (figura 1).

Figura 1. Zonele apte pentru existența lupului
În aceste zone lupii își găsesc principalele condiții de existență: hrană, adăpost, liniște.
În condițiile Republicii Moldova, lupii și-au desfășurat activități în sudul, sud-estul și în
centrul republicii. Constatările s-au făcut în baza observațiilor și monitorizării activităților
desfășurate de către lupi. În teren au fost observați lupi care organizează vânătoare prin metoda „la
goană” (figura 2), în preajma punctelor de hrănire pentru mistreți (figura 3), au fost găsite cadavre
sfâșiate și parțial consumate de către lupi (figura 4).
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Figura 2. Lupii (4 exemplare) organizând vânătoarea „la goană” într-un teren din
apropierea s. Iserlia, r-nul Basarabeasca (foto Odainic V.)

Figura 3. Lup într-un punct de hrănire pentru mistreți (imagine Lipcan V.)

Figura 4. Vițel și căprior sfâșiați de lup (foto Pelivan V. în stânga și Gârlea E. în dreapta)
În anul 2013, cu avizul Ministerului Mediului, în pădurea de la Zloți (Întreprinderea SilvoCinegetică Cimișlia), a fost recoltat un exemplar de lup (figura 5). Au fost colectate probe de sânge,
de ficat și de blană, care au fost transmise la Brașov, România, pentru analiză ADN. Rezultatele de
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laborator au confirmat apartenența exemplarului recoltat la specia Canis lupus, precum și că acest
exemplar nu provine din populațiile carpato-balcanice de lupi.

Figura 5. În stânga: lup recoltat în Ocolul Silvic Zloți; în dreapta: conținutul stomacal al
exemplarului recoltat (imagine autor)
Ulterior, s-a făcut cartarea zonelor de activitate a lupilor. Evidența haitelor de lupi a fost
completată cu alte metode de evidență și cu informații utile: citirea urmelor pe zăpadă [11],
deslușirea urletelor, resturi de hrană, cazuri de sfâșiere a animalelor sălbatice sau domestice etc. S-a
început de la înregistrarea pe schițe care, ulterior s-au introdus pe baza de date, folosind programele
„MAPINFO” și „Google Earth Pro”. Fiecare exemplar observat, s-a înregistrat pe hartă ca un punct.
După mai multe astfel de înregistrări, pe hartă s-a observat concentrarea în anumite zone a punctelor
înregistrate. Astfel, se conturează și zonele de activitate a diferitor grupări de lupi: haite, haiticuri,
numărând, în întreg teritoriul, 11 astfel de zone (figura 6).

Figura 6. Localizarea haitelor de lupi din teritoriul Republicii Moldova
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S-au luat în considerație și cazurile de sfâșiere a animalelor domestice și a celor sălbatice.
După o analiză logistică a dinamicii efectivelor de lupi din sudul Ucrainei se constată că
lupii au apărut în teritoriul Republicii Moldova din regiunea Herson înaintând prin regiunea
Nicolaev și prin partea de sud-vest a regiunii Odessa.
Dinamica efectivelor de lupi din regiunile Herson, Nicolaev și Odessa din Ucraina în
perioada anilor 1997-2015, precum și a celor din fondul forestier din Republica Moldova se
prezintă grafic în figura 7.
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Figura 7. Dinamica efectivelor de lupi din Ucraina și Republica Moldova în perioada anilor 19972015 [12]
Se menționează că efectivele de lupi din regiunea Odessa sunt concentrate în partea de sud a
regiunii.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Lupul este protejat prin convenții și directive internaționale: Convenția privind conservarea
vieții sălbatice și habitatelor naturale din Europa [8]; Directiva 92/43/CEE a consiliului din 21 mai
1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică [9] și acte
legislative naționale: Legea privind regnul animal : nr. 439-XII din 27.04.1995 [10].
În Republica Moldova ar fi admisă și benefică prezența lupului în anumite zone.
Adăpost lupilor poate oferi un teritoriu acoperit cu păduri de întindere mare, terenuri cu
vegetație arbustivă densă departe de localitățile omenești, stâncăriile și abruptișurile și alte terenuri
cu accesibilitatea populației foarte limitată sau inaccesibile.
Asigurarea condițiilor de liniște pentru haitele de lup suportă dificultăți din cauza
accesibilității destul de mari a populației a habitatelor acestuia.
Ca măsuri în vederea asigurării cu condiții de liniște putem propun următoarele:
- Limitarea accesului transportului și a populației în zonele populate de lup;
- Limitarea și dirijarea lucrărilor silvotehnice și agrotehnice în terenurile populate de lup;
- Limitarea construcțiilor în apropierea sau în terenurile populate de lup;
- Limitarea sau stoparea procesului de vânătoare pe terenurile în care lupul habitează,
precum și în apropierea lor.
Sursele de hrană naturală pentru lup nu sunt suficiente pentru existența acestuia în structuri
optime și nu sunt uniform răspândite în teritoriu. Pentru a satisface nevoile de hrană pentru lup în
zonele admise pentru existența acestuia este nevoie de realizat efectivele optime a speciilor de vânat
care constituie baza de hrană pentru lup.
Numărul mare de lupi din unele zone a Republicii Moldova reprezintă o problemă pentru
dezvoltarea sectorului zootehnic și privat, deoarece, în anumite situații necontrolate, aceștia atacă și
sfâșie animalele domestice. La moment, pe teritoriul republicii ar putea fi admise circa 50-70
exemplare de lupi.
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Efectivele de lup stabilite în teritoriul Republicii Moldova nu au afectat esențial dinamica
efectivelor de specii pradă.
Populațiile de lup din acest teritoriu trebuie monitorizate și luate sub control.
Monitorizarea și controlul haitelor de lupi trebuie realizat prin metoda cartării vizuinilor,
folosind și tehnologii moderne de monitorizare (emițătoare de radiounde ș.a.).
Zonele apte pentru existența lupului sunt: partea de nord a republicii (raioanele Briceni,
Edineț); coastele râului Nistru din raioanele Ocnița, Soroca, Șoldănești, Rezina, Orhei; zona
codrilor centrali (RN Plaiiul Fagului, RN Codrii, ÎS Nisporeni-Silva, ÎS Hâncești-Silva, ÎS-C
Strășeni ș.a.); zona luncii Talmaza; zona Codrilor Tigheci;
Din cauza atitudinii necorespunzătoare a organelor abilitate cu protecția lupului și cea a
populației față de lupi, aceștia din urmă pot dispărea din nou pentru mult timp din teritoriul
republicii.
Controlul populațiilor de lup din teritoriu presupune și reglarea numerică a acestor efective.
Prin reglarea numerică se are în vedere asigurarea existenței unor populații viabile în zonă, prin
păstrarea bazei genetice și a structurii pe sexe și pe clase de vârstă a haitelor din zone concrete și
extragerea doar a exemplarelor „nedorite”.
Se propune ca, pentru monitorizarea haitelor de lupi să fie creată o echipă de specialiști
compusă din personal calificat: observatori; responsabili pentru evidență; șeful acțiunii, coordonator
(coordonatori) tehnic; operator informațional.
Toate observațiile făcute de către observatori se înregistrează într-un registru special de către
responsabilul pentru evidență, după modelul prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1. Registru de evidență a lupului (elaborat de autor)
Zona studiată
Responsabil pentru evidență _____________________________________________
Nume, Prenume, funcția (ocupația)

Data
1

Localizare (OS, trup
de pădure,
u. a., primăria, nr.
contur etc. )
2

Vizualizare,
ex.
direct
pe
ă
urme
3

Cazuri de sfâșiere
animale
sălbatice

domestice

5

6

4

Observator (NP,
funcție)

Not
e

7

8
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RĂSPÂNDIREA SOLURILOR ROMÂNIEI PE ZONE ŞI ETAJE DE VEGETAŢIE
Gheorghe SPÂRCHEZ, Dan Marian GUREAN
Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, România

Abstract: În lucrare se prezintă o sinteză a răspândirii solurilor României pe etaje și zone de
vegetație. Solurile sunt prezentate în acord cu Sistemul român de taxonomie a solurilor (Florea,
Munteanu, 2003). Pentru fiecare tip de sol se prezintă principalii factori de solificare caracteristici
teritoriului României
Cuvinte cheie: sol, etaje de vegetație, zone de vegetație
INTRODUCERE

Solul ca un subsistem al ecosistemelor terestre apare ca rezultat al interacţiunii complexe şi
îndelungate a unor factori naturali aparţinând litosferei, atmosferei, hidrosferei şi biosferei.
Suportul geomorfologic ca bază a peisajului ţării noastre alături de condiţiile climatice şi de
vegetaţie imprimă şi învelişului de soluri aceeaşi dispunere concentrică ca şi celorlalte componente
ale geosistemului (Roşu, 1980).
În spaţiul geografic al României se întâlneşte o mare diversitate de soluri datorită desfăşurării
altitudinale de la 0 m la 2543 m (Vârful Moldoveanu), fapt ce implică o mare diversitate a
condiţiilor climatice şi de vegetaţie.
METODOLOGIE

Denumirea solurilor s-a preluat din Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (Florea,
Munteanu, 2003), care se aliniază celor mai moderne sisteme de clasificare (Soil Taxonomy – USA,
legenda FAO, Baza mondială de referinţă pentru resursele de sol – WRB).
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Răspândirea solurilor pe zone şi etaje de vegetaţie forestieră
1.1.Solurile montane
Condiţiile geologice, geomorfologice, climaterice şi de vegetaţie din zona montană imprimă
solurilor anumite particularităţi: profile subţiri cu procent ridicat de schelet, condiţionate de
înclinarea accentuată a versanţilor;orizonturile superioare sunt foarte bogate în humus brut, din
cauza temperaturilor scăzute care sunt mai puţin favorabile descompunerii materiei organice şi
reacţie acide, dată de prezenţa rocilor bogate în cuarţ.
În etajul alpin solurile frecvent întâlnite sunt Humosiosolurile (soluri humico – silicatice)
caracterizate printr-un profil scurt alcătuite dintr-un orizont Au format din materie organică
humificată segregabilă de partea minerală silicatică, urmat de orizontul Rn alcătuit din roci
compacte silicioase. Condiţiile climatice caracterizate prin temperaturi medii anulale cuprinse între
-3 şi +30C şi precipitaţii medii anuale de peste 1200 mm sunt favorabile doar vegetaţiei de pajişte
alpină (Festuca supina, Nardus stricta, Carex curvula etc.)
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În etajul subalpin şi montan de molidişuri se întâlnesc podzoluri, prepodzoluri, districambosoluri
şi nigrosoluri.
Podzolurile ocupă partea superioară a versanţilor (interfluvii, depresiuni), climatul este
caracterizat prin ierni aspre şi lungi şi veri ploioasae şi răcoroase cu temperaturi medii anuale de 2 –
40C şi precipitaţii medii cuprinse între 900 şi 1300 mm. Vegetaţa este reprezentată de păduri de
molid şi rărişti de molid cu larice cu pătură erbacee acidofilă. Prezintă următoarea succesiune de
orizonturi O – Aou – Es – Bhs – Bs – Rn. Orizontul Aou de culoare brun închis este format din
humus brut, orizontul Es prezintă textură grosieră, orizontul Bhs conţine humus şi oxizi de fier, iar
în orizontrul Bs numai oxizi de fier şi aluminiu.
Prepodzolurile ocupă acelaşi areal ca şi podzolurile, dar sunt situate pe versanţi puternic
înclinaţi şi prezintă următoareleorizonturi O – Aou – Bs – Rn.
Districambosolurile caracteristice atât pădurilor de molid dar şi amestecurilor de răşinoase şi
fag şi făgete montane sunt situate la altitudini cuprinse între 800 şi 1700 m, cu climat răcoros,
temperatura medie anuală 3 – 60C şi precipitaţii medii anuale 800 – 1200 mm. S-au format pe
materiale parentale rezultate din dezagregarea şi alterarea rocilor acide cu un conţinut ridicat de
cuarţ. Prezintă orizonturile O – Ao – Bv – C(R). Orizontul Ao are o culoare brună şi conţine humus
de tip moder sau humus brut, orizontul Bv are culoare galbenă şi structură subpoliedrică. Ocupă
13,5% din suprafaţa ţării şi 52% din totalul suprafeţelor montane.
Nigrosolurile sunt răspândite în arealul montan mijlociu şi superior, la altitudini cuprinse între
800 – 1400 m, acolo unde vegetaţia forestieră a fost înlocuită de multă vreme cu vegetaţia ierboasă
de pajişte secundară montană alcătuită din (Nardus stricta, Agrostis tenuis, Festuca rubra,
Campanula abietina etc). Vegetaţia ierboasă generează prin procesul de humificare cantităţi
însemnate de humus bogat în acizi fulvici care imprimă solului o culoare brun negricioasă, atât
orizontului Ao cât şi orizontului Bv.
1.2. Solurile etajului dealurilor înalte
Aceste soluri corespund pădurilor de fag, de gorun şi amestecuri de gorun cu fag. În acest etaj de
vegetaţie temperaturile medii anuale se menţin între 7 – 100C, precipitaţiile medii anuale 600 –
1000 mm, iar materialele parentale sunt alcătuite predominant din roci sedimentare.
Solurile predominante în acest etaj sunt eutricambosolurile şi luvosolurile.
Eutricambosolurile apar cu deosebire în Subcarpaţi, Dealurile Vestice, Podişul Transilvaniei,
Podişul Getic, dar şi în zona montană mijlocie pe materiale bogate în CaCO3 sau alte minerale cu
conţinut ridicat de Fe şi Mg, uşor alterabile.
Sunt situate, de obicei, pe versanți cu drenaj intern şi extern bun, într-un climat aparţinând
provinciilor climaterice Cfax şi Dfax caracterizat prin temperaturi medii anuale de 6 – 90C şi
precipitaţii medii anulale de 600 – 900 mm. Vegetaţia naturală este alcătuită din păduri de foioase
(gorunete, gorunete-făgete, făgete) dar şi din amestecuri de răşinoase cu fag cu o bogată floră de
mull.
Profilul: O – Ao – Bv – C prezintă un orizont Ao gros de 10 – 30 cm, bogat în humus de tip
mull, deoarece acizii fulvici sunt neutralizaţi de cationi bazici puşi în libertate de materialul parental
şi de materia organică provenită de la flora vernală (C. Păunescu). Orizontul Bv cu grad de saturaţie
mai mare de 53% are structură poliedrică şi textură mijlocie şi este permeabil.
Preluvosolurile cu excepţia subtipului roşcat apar în Subcarpaţi, Podişul Transilvaniei, Dealurile
Vestice, nordul Piemontului Getic, pe materiale parentale alcătuite din luturi, argile, deposite
loessoide. Vegetaţia naturală este reprezentată din păduri de fag, gorun şi şleauri de deal cu gorun.
Climatul mai umed şi suficient de răcoros a favorizat alterarea materiei minerale rezultând
cantităţi apreciabile de argilă şi oxid de fier, care în condiţii de regim hidric percolativ migrează pe
profil determinând formarea orizontului Bt (argic). Nu apare însă un orizont El din cauza
materialului parental bogat în cationi bazici. Profilul solului prezintă orizonturile: Ao – Bt – C.
Luvosolurile sunt răspândite cu preponderenţă pe suprafeţele uşor înclinate, orizontale sau
depresionare unde gradul de umiditate este mai mare. Climatul este relativ umed şi răcoros cu
temperaturi medii anuale între 6-90C şi precipitaţii medii anuale de 600-900 mm.
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Materialele parentale sărace în minerale calcice şi feromagneziene, relieful plan sau depresionar
cu drenaj defectuos şi vegetaţie naturală forestieră alcătuită din făgete, gorunete şi goruneto- făgete,
cu specii ierboase acidofile au favorizat acidificarea soluţiei solului şi migrarea coloizilor minerali,
reprezentaţi de argilă şi oxizi şi hidroxizi de fier, determinând formarea orizonturilor El sau Ea,
sărăcite în argilă şi oxizi de fier şi îmbogăţite secundar în pudră de silice şi a orizontului Bt (argic)
de acumulator a argilei; profund, cu structură prismatică şi textură mijlocie – fină sau chiar fină.
Aceste soluri prezintă următoarea succesiune de orizonturi Ao – El(Ea) – Bt – C. Adesea prezintă
fenomen de stagnogleizare şi au un regim aerohidric defectuos.
1.3. Solurile zonei deluroase joase şi ale câmpiilor înalte
Solurile din acest teritoriu se diferenţiază mai puţin altitudinal şi în funcţie de
particularităţile bioclimatice se întâlnesc următoarele tipuri şi subtipuri de soluri: preluvosoluri
roşcate, luvosoluri roşcate, faeoziomuri, cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argice.
Preluvosolurile roşcate se întâlnesc pe luturi roşii pleistocene în regiunile influenţate de mase
de aer sudice, cu temperaturi medii anuale de 10 – 11,50C, precipitaţii medii 500 – 600 mm.
Vegetaţia sub care s-au format şi au evoluat este alcătuită din cer, gârniţă şi stejar pedunculat.
Vegetaţia forestieră, în condiţii de climat mai rece şi mai umed decât cel caracteristic
cernoziomurilor, a generat cantităţi mai mici de humus bogat în cationi de calciu.
De asemenea şi alterarea materialului parental este mai accentuată rezultând cantităţi
apreciabile de argilă şi oxizi de fier, care în condiţii de regim hidric percolativ migrează pe profil,
generând orizontul Bt. Dacă materialul parental este mai sărac în elemente bazice are loc procesul
de eluviere cu formarea orizontului El. Astfel: preluvosolurile roşcate au profil de forma: Ao – Bt –
C, iar luvosolurile roşcate Ao – El – Bt – C.
Faeoziomurile sunt soluri cu orizont Am format însă într-un climat continental mai excesiv, cu
temperaturi medii anuale cuprinse între 7 – 110C şi precipitaţii medii anuale de 600 – 900 mm.
Vegetaţia instalată în urma defrişări pădurilor de cvercinee a generat un orizont Am bogat în humus
de tip mull calcic. Climatul mai umed a intensificat procesul de debazificare astfel încât carbonaţii
de calciu se găsesc la adâncimi de peste 125 cm. În estul ţării unde continentalismul este mai
accentuat, procesul de eluviere generat de acizii humici cenuşii şi de acizii fulvici a generat la baza
orizontului Am un orizont Ame (eluvial) de culoare mai cenuşie caracteristic faeoziomurilor greice
(soluri cenuşii) cu formula de profil: Am – Ame – Bt – C.
Majoritate faeoziomurilor, chiar dacă s-au format şi au evoluat sub pădure, datorită pretabilităţii
bune, sunt folosite ca terenuri arabile pentru cultura cartofului, a sfeclei de zahăr, plante tehnice şi
furaje.
În câmpiile înalte pe loess, depozite loesside, depozite ergiloase s-au format cernoziomuri argice
şi cerniziomuri cambice.Vegetaţia forestiera, în cuprinsul acestor soluri, ocupă suprafeţe restrânse
ocupate de stejar pufos, stejar brumăriu, cer, gârniţă, iar în zone depresionare, mai umede, chiar de
stejar pedunculat.
La aceste soluri bioacumularea este intensă rezultând un orizont Am cu grosimea de 40 – 60 cm.
Pe lângă procesul de bioacumulare şi humificare este porezent şi procesul de argilizare, în cazul
cernoziomurilor cambice şi de eluviere-iluviere în cazul cernoziomurilor argice. Succesiunea de
orizonturi: Am – Bv – C pentru cernoziomurile cambice şi Am – Bt – C pentru cernoziomurile
argice.
1.4. Solurile zonelor de silvostepă şi stepă
Dominante în silvostepă sunt cernoziomurile cambice formate pe loessuri, depozite loesiale,
depozite argiloase. Climatul silvostepei este cald şi uscat cu temperaturi medii anuale cuprinse între
8,5 – 110C şi precipitaţii medii anuale cuprinse între 450 – 500 mm. Vegetaţia forestieră este
alcătuită din arborete de stejar pufos şi stejar brumăriu.
În stepă caracterizată prin temperaturi medii anuale în jur de 110C, precipitaţii medii anuale sub
400 mm se întâlnesc cernoziomuri şi kastanoziomuri.
Cernoziomurile ocupă câmpiile din sudul şi sud-estul tării cu un conţinut mai redus de humus
comparativ cu cernoziomurile cambice, prezintă carbonaţi atât în orizontul Am cât şi în Cca.
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Kastanoziomurile sunt caracteristice zonei de stepă aridă din Dobrogea. Prezintă carbonaţi de la
supafaţă şi au un conţinut redus de humus din cauza vegetaţiei erbacee slab dezvoltate reprezentată
prin specii xerofite (Festuca valesiaca, Arthemisia austriaca etc).
1.5. Solurile intrazonale
Aceste soluri, care nu sunt legate de o anumită zonă biopedogeografică, sunt rezultatul unor
condiţii pedogenetice locale cum ar fi: roca la mică adâncime, prezenţa apei freatice sau din
precipitaţii în primele orizonturi, prezenţa sărurilor solubile. Aceste soluri sunt grupate în patru
clase.
1.5.1. Clasa hidrisoluri.Cuprinde soluri formate pe areale cu exces de umiditate pe materiale
parentale de origine fluvio-lacustră.
Solurile gleice se formează în prezenţa apei freatice la mică adâncime, astfel încât orizontul Gr
(gleic de reducere) apare pe profilul solului în primi 50 cm. Gleiosolurile tipice cu succesiunea de
orizonturi Ao – A/Go – Gr se întâlnesc în climate mai răcoroase cu temperaturi medii anuale de 6 –
70C şi precipitaţii medii anuale de peste 700 mm, pe terenuri slab drenate.
Gleiosolurile molice se întâlnesc în zona de stepă şi silvostepă cu vegetaţie semihigrofită și
higrofită, care generează cantităţi mari de humus de tip mull calcic, acumulat în orizontul Am.
Stagnosolurile se formează în condiţii de exces de apă provenită din precipitaţii care stagnează
în primii 50 cm. Ocupă suprafeţe plane sau depresionare din zona de dealuri şi podişuri (Piemontul
Getic, Podişul Sucevei, depresiunile: Braşov, Făgăraş, Baia Mare, Rădăuţi, etc.) şi prezintă
următoarea succesiune de orizonturi: Aow – AoW – BW – C.
1.5.2. Clasa salsodisoluri cuprinde soluri din zona de stepă şi silvostepă pe terenuri joase, cu
apă freatică mineralizată la mică adâncime, care prin ascensiune capilară ajunge aproape de
suprafaţă şi se evaporă, iar sărurile precipită în partea superioară a profilului.
Solonceacurile, caracterizate printr-un proces de salinare puternică prezintă orizont sa (salic) în
primii 50 cm cu conţinut de săruri de peste 1%-1,5%. Pe aceste soluri se dezvoltă doar specii
halofile (Salicornia herbaceea, Salsola soda, Sueda maritima, Arthemisia salina etc.)Neameliorate
sunt improprii pentru agricultură. Alcătuirea profilului: Aosa – AC – C sau Aosa – AGo.
Soloneţurile se întâlnesc pe terenurile slab drenate din zona de câmpie sau din luncile râurilor:
Prut, Bahlui, Jijia. În urma procesului de alcalizare ionii de natriu pătrund în complexul adsorbtiv al
solului şi favorizează migrarea argilei pe profilul solului generând orizontul Btna. Alcătuirea
profilului: Ao – Btna – C sau Ao – Btne – CGo.
1.5.3.Clasa Histosoluri cuprinde tipul Histosol (sol turbar) care prezintă orizont T (turbos) cu o
grosime mai mare de 50 cm, situat în primii 100 cm. Se întâlneşte atât în zona montană cât şi în
zona de câmpie şi luncă, pe locuri depresionare, într-un mediu permanant saturat în apă, care în
condiţii de anaerobioză favorizează turbificarea resturilor organice.
Turbăriile din zona montană poartă denumirea de tinoave şi prezintă reacţie puternic acidă, pH≤
3 şi gradul de saturaţie în baze mai mic de 20%, iar solurile turboase din zona de câmpie numite
bahne au pH ≈ 8 şi gradul de saturaţie în baze 100%. Histosolurile sunt incluse în arii protejate.
2.5.4.Clasa Protisoluri cuprinde soluri aflate într-un proces incipient de formare care prezintă un
orizont A sau O sub 20 cm grosime, fără alte orizonturi pedogenetice, urmat de strat de rocă dură R
sau neconsolidată C.
Litosolurile, formate pe roci dure compacte situate în zona montană pe versanţi cu înclinare
accentuată.
Regosolurile, formate pe materiale neconsolidate (C) alcătuite din argile, luturi, depozite
loessioide din zonele de dealuri şi posişuri.
Psamosolurile se caracterizează prin prezenţa orizontului C cu o grosime de minim 50 cm
constituit din depozite nisipoase eoliene ocupă suprafeţe mai mari în nordul Olteniei, Carei, Delta
Dunării, litoralul Mării Negre.
Aluviosolurile sunt soluri situate în luncile râurilor şi în lunca şi Delta Dunării ocupând 9,2% din
suprafaţa totală a ţării.
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Sunt soluri cu fertilitate ridicată datorită conţinutului mare de humus şi aprovizionării cu apă din
pânza freatică.
In figurile 1 și 2 se prezinta suprafata (%) a solurilor României pe clase de soluri și tipuri de
soluri
Cernisoluri

1,5

Cambisoluri

26,6

0,8

2,8
2,1

Luvisoluri

13,7

0

1,7

Spodisoluri
0,7

Umbrisoluri
Andisoluri

5,2

Hidrisoluri
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Antrisoluri

Figura 1. Distribuţia suprafeţei (%) solurilor României pe clase de sol
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Figura 2. Distribuţia suprafeţei (%) solurilor României pe tipuri de sol
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ASPECTE PRIVIND EVALUAREA FENOMENULUI DE USCARE A STEJĂRETELOR
DIN SPAȚIUL EX-SOVIETIC
Dionisie BOAGHIE
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău

INTRODUCERE
Importanţa clasică a pădurii ca factor de producţie a unei materii prime esenţiale pentru
existenţa şi progresul societăţii umane, derivă prin recunoaşterea influenţelor complexe pe care
pădurea le exercită asupra regimului hidrologic, în combaterea eroziunii solului şi alunecărilor de
teren, în protecţia terenurilor agricole, a aşezărilor omeneşti şi în ameliorarea şi conservarea
mediului înconjurător. În conformitate cu aceste deziderate, atât în trecut, cât şi în prezent, sunt
necesare cercetări fundamentale şi aplicative care ar propune soluţii concrete practicilor silvice
privind conducerea pădurilor spre structuri optimale, compoziţii corespunzătoare condiţiilor
staţionale, de productivitate înaltă şi capabile să îndeplinească funcţiile social economice atribuite.
Astfel, pentru atingerea acestor obiective, este necesar să se stabilească principalele
caracteristici ale arboretului ca element principal şi decizional în asigurarea stabilităţii
ecosistemului forestier. Cunoaşterea acestor caracteristici permite evaluarea tendinţelor de
dezvoltare, a potenţialului ecosistemului forestier de a contracara acţiunile nefavorabile ale
factorilor de mediu, precum şi posibilitatea realizării unor arborete biologic rezistente la noile
provocări climatice, înalt productive şi de o eficacitate multifuncţională optimă.
Dezvoltarea cercetărilor silvice şi poziţia care trebuie să se manifeste faţă de ştiinţa silvică,
urmează să se bazeze pe evaluarea atentă a spaţiului geografic, economic şi cultural din care facem
parte. Din acest punct de vedere, după cum menţionează acad. V. Giurgiu, găsim ca deosebit de
instructivă evaluarea efectuată de marele nostru filosof Mircea Eliade, potrivit căreia „Traian ne-a
predestinat drept popor de frontieră. Ocuparea şi colonizarea Daciei a însemnat expansiunea cea
mai răsăriteană pe care a încercat-o Imperiul Roman în Europa. Într-un anumit fel şi geografic, şi
cultural, dincolo de Bug, Europa încetează. Această concluzie a marelui filosof este întărită de
argumente silvice. Într-adevăr, fagul – această specie tipic europeană nu a izbutit să se extindă mai
la răsărit de Nistru. Nici gorunul şi gârniţa n-a reuşit să se angajeze într-o expansiune nord-estică.
Multe tipuri de ecosisteme forestiere europene cu specific românesc, îşi limitează arealul la graniţa
estică a romanităţii – în Basarabia. În accepţiunea viitorului spaţiu al Uniunii Europene, pădurile
noastre sunt ecosisteme de limită estică, iar silvicultura este una de frontieră [7]. Anume din aceste
considerente, pădurile basarabene necesită o abordare aparte, specifică caracteristicilor de limită de
areal.
Una din problemele principale cu care se confruntă în ultimele decenii sectorul forestier,
este cea care ţine de intensificarea procesului de uscare în masă a pădurilor de foioase, îndeosebi a
stejăretelor. În ultimii 70-80 ani, uscări în masă a stejarului s-au observat în diferite zone ale
arealului de răspândire a acestor cenoze, inclusiv şi în spaţiul dintre fl. Nistru şi r. Prut. Acestui
fenomen i-au fost dedicate multiple cercetări şi au fost publicate numeroase lucrări ştiinţifice pe
această temă.
ANALIZA FENOMENULUI DE USCARE A STEJĂRETELOR DIN SPAȚIUL EXSOVIETIC ÎN BAZA CERCETĂRILOR DE SPECIALITATE DIN ULTIMUL SECOL
Astfel, la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului XX, s-au observat uscări intense în
arboretele de stejar în regiunea Harikov [18]. În această zonă, după cum afirmă autorul, uscarea
stejăretelor a fost provocată de coborârea nivelului apelor freatice în urma secetelor din anii 19021904, precum şi a iernilor fără zăpadă din aceeaşi perioadă. Cu toate acestea, concluzia prezentată
de autor nu oferă explicaţii despre motivele de uscare a stejăretelor care au fost înregistrate încă la
mijlocul anilor 80 ai secolului XIX la Vila Maiaţk din aceiaşi regiune. Uscări cu o intensitate
ridicată au fost înregistrate îndeosebi în arboretele cu consistenţă redusă. De asemenea s-a constatat,
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că arborii din margine de masiv s-au păstrat mai bine decât cei situaţi la 20-100 m de la marginea
pădurii.
De asemenea, uscări în masă au fost înregistrate în arboretele exploatabile, şi îndeosebi în
cele de vârstă mijlocie (40-50 ani) la Vila Olihovsk din regiunea Podolsk. Cauza uscării stejăretelor
în acest masiv de pădure după afirmarea cercetătorului A.V. Topcevskii constă în slaba dezvoltare a
sistemului radicular. Dezvoltarea slabă a sistemului radicular al arborilor este motivată de
schimbările parvenite în acest sistem ca rezultat al provenienţei din lăstari a mai multor generaţii de
stejărete din acest masiv silvic.
Evident, că prima generaţie care avea provenienţă din sămânţă avea un sistem radicular bine
dezvoltat, capabil să asigure o creştere şi dezvoltare constantă a arborilor până la vârste de peste
100 ani. Următoarele generaţii de arbori provenite din lăstari au utilizat cu preponderenţă rădăcina
veche a arborelui extras, care după 2-3 generaţii şi-a redus substanţial potenţialul şi nu a mai fost
capabilă să reziste noilor condiţii de mediu, creştere şi dezvoltare. Astfel, după părerea autorului,
degradarea sistemului radicular a influenţat în mod categoric dezvoltarea părţii aeriene a arborelui
(aparatul foliar, indicii de creştere, etc.), iar ca rezultat a intensificat procesul de uscare a masivului
silvic menţionat.
De asemenea este necesar de menţionat, că rădăcinile exemplarelor de stejar provenite din
lăstari în condiţiile de silvostepă pe soluri cenuşii închise prezintă o dezvoltare slabă, şi doar la
exemplarele provenite din seminţe la vârsta de 90 ani, adâncimea sistemului radicular atinge 3,5 m.
De regulă, la exemplarele provenite din lăstari, adâncimea sistemului radicular nu depăşeşte 2,0 m.
Desigur, dezvoltarea slabă a sistemului radicular şi dispunerea acestuia în orizonturile superioare
ale solului a influenţat substanţial starea părţii subterane a arborilor, ceea ce a şi provocat uscarea
în masă în perioada anilor 1904-1905 a stejăretelor din masivul menţionat. Arboretele provenite din
lăstari nu au putut să reziste la trei ani de secetă consecutiv. Arborii proveniţi din sămânţă cu
rădăcina adânc pătrunsă în sol, aproape că nu au simţit seceta prelungită şi au continuat să aibă o
creştere normală.
În trupul de pădure Şipov din regiunea Voronej, uscarea stejăretelor a fost înregistrată în
anul 1928 [57]. Procesului de uscare au fost supuşi atât arborii izolaţi, cât şi masive întregi de
pădure. În primul rând au fost afectate arboretele încadrate în clasele de producţie inferioară (IV-V)
şi cu vârsta de peste 15 ani. Printre arboretele exploatabile şi de vârste mijlocii se uscau în deosebi
cele încadrate în clasele de producţie I-III, iar printre arboretele tinere cele încadrate în clasele de
producţie III-IV şi arboretele pure. Autorul considera că uscarea stejarului este cauzată de un
complex de factori, dominant fiind seceta din anul 1921 şi mai puţin cea din anul 1924, care au
contribuit esenţial la slăbirea vitalităţii pădurii.
Cercetările efectuate mult mai târziu de către I.M. Naumenko [57] au constatat de asemenea,
că uscarea stejarului este cauzată atât de factorii descrişi anterior, cât şi de apariţia unor focare de
Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.). Autorul prezintă un şir de cauze care au contribuit
la reducerea vitalităţii arboretelor, înmulţirea în masă a insectelor foliare şi ca rezultat uscarea
stejăretelor. Printre cauzele principale se menţionează coborârea nivelului apelor freatice, secetele
lungi estivale şi iernile aspre fără zăpadă, schimbările bruşte de temperatură primăvara şi toamna,
focarele de Lymantria dispar şi făinarea.
La rândul lor, cercetătorii A.I. Stratonovici şi E.P. Zaborovskii în 1936 [64]explică uscările
în masă a stejarului din masivul de pădure Şipov în anii 1928-1929 drept urmare a schimbărilor
climatice înregistrate şi apariţia focarelor de dăunători. Autorii au constatat, că procesului de uscare
sunt supuse mai des şi pe suprafeţe mai mari arboretele exploatabile spre deosebire de arboretele
tinere.
După cum afirma A.I. Stratonovici şi E.P. Zaborovskii în 1931 [64], sunt supuse procesului
de uscare toate stejăretele din acea zonă indiferent de configuraţia terenului. Dintre arboretele care
vegetau pe solurile cele mai fertile, mai mult au avut de suferit cele dispuse pe fundul văilor şi mai
puţin cele situate pe platouri. S-a constatat de asemenea, că expoziţia terenului nu a influenţat în
nici un fel gradul de uscare a arboretelor. Uscările s-au produs în mod egal, atât în arboretele
provenite din lăstari, cât şi în cele provenite din sămânţă. În arboretele amestecate, uscările s-au
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produs cu o intensitate mai mică decât în arboretele pure. Ulterior, uscarea stejăretelor din masivul
Şipov a fost înregistrată şi în anii 1950-1959 în arborete cu vârste cuprinse între 140-150 ani
încadrate preponderent în clasa de producţie IV-V [19].
În anii 1942-1946 s-au înregistrat uscări în masă a stejăretelor din Republica Tatarstan, în
deosebi în partea stângă a râului Volga [58]. Printre cauzele ce au provocat aceste uscări în masă au
fost identificate următoarele :
1. Factori climaterici – geruri puternice din timpul iernii care au provocat îngheţul mugurilor
(degerarea) şi seceta din timpul verii;
2. Factorii hidrologici – coborârea nivelului apelor freatice legate în special de secetele
prelungite din anii precedenţi;
3. Factorii biologici – atac de boli şi dăunători ( atac de insecte, ciuperci, etc);
4. Factori silvotehnici – reducerea consistenţei arboretelor în urma tăierile selective aplicate.
După părerea cercetătorului N.V. Napalkov [58], înrăutăţirea stării de sănătate a pădurilor
din Republica Tatarstan în iarna 1941-1942 a fost cauzată de reducerea consistenţei arboretelor în
urma tăierilor selective. Aceste tăieri au favorizat creşterea umidităţii solului în timpul toamnei,
sporirea consumului de azot de către rădăcini şi a favorizat coborârea temperaturii din interiorul
masivelor de pădure în timpul iernii. Din această cauză, în arboretele cu consistenţă redusă,
procentul arborilor cu vitalitate aproape de cea normală s-a redus considerabil în comparaţie cu
arboretele cu consistenţa normală.
Uscarea dumbrăvilor a mai fost favorizată şi de alte cauze decât cea a iernilor aspre din anii
1941 şi 1942. În anul 1942, mugurii frunzelor au fost afectaţi în mare măsură de îngheţuri, ceea ce a
întârziat înfrunzirea arborilor care s-a produs din mugurii dorminzi în prima decadă a lunii iulie.
Această perioadă s-a suprapus în mare măsură cu perioada dezvoltării (răspândirii) în masă a
făinării la stejar, ceea ce a contribuit substanţial la reducerea asimilării carbonului de către plante pe
parcursul întregii perioade de vegetaţie. Cele mai multe cazuri ale atacurilor de făinare a stejarului
s-au produs în arboretele parcurse cu tăieri de igienă. În acelaşi an 1942, în toate gospodăriile
silvice din Tatarstan au fost înregistrate focare de Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.).
Cele mai multe atacuri s-au produs în arboretele cu vârste cuprinse între 30-80 ani.
Arboretele cu vârste mai mici sau mai mari de cele menţionate au fost afectate de uscări pe
suprafeţe neînsemnate. Cel mai mult au avut de suferit în urma uscărilor arboretele situate pe pante
cu expoziţie sudică şi sud estică, iar ca rezultat al păşunatului abuziv în unele arborete s-a produs
tasarea solului, ceea ce a dus la dereglarea procesului de aeraţie a rădăcinilor arborilor şi a solului în
ansamblu. Ca rezultat a acestui complex de factori, precum şi a îngheţurilor puternice din aceşti ani
s-a produs uscarea definitivă a acestor arborete.
O evidentă reducere a rezistenţei biologice a exemplarelor provenite din lăstari din cadrul
dumbrăvilor din regiunea Cuibâşev a fost cauzată de gerurile puternice din timpul iernii care au
înregistrat temperaturi de până la 49g C [56]. În materialele publicate, autorul relatează, că de
îngheţuri au suferit toate arboretele de cvercinee fără excepţie. Trecerea bruscă de la temperaturile
reci ridicate ale iernii la temperaturi ridicate din timpul verii de asemenea a contribuit în mare
măsură la intensificarea procesului de uscare a dumbrăvilor. Ca rezultat au apărut înmulţiri în masă
a dăunătorilor Fluturele cu coada aurie (Euproctis chrysorrhoea L.) şi Omida păroasă a stejarului
(Lymantria dispar L.). Focarele de Fluture cu coada aurie au fost identificate timp de 7 ani (19491955), iar maxima focarului a fost înregistrată în anul 1953.
Cercetătorii A. I. Ilinschii şi A.I. Kobozev [48] consideră că rolul Omizii păroasă a stejarului
(Lymantria dispar L.) în intensificarea procesului de uscare a stejăretelor este mult exagerat. După
părerea acestor cercetători, uscarea stejaretelor poate fi cauzată doar de un complex de factori
abiotici combinaţi cu alţi factori de origine biotică şi antropică.
F. S. Iacovlev [66] consideră cauza uscării stejarului ca fiind cea legată de temperaturile
scăzute din timpul iernii şi umiditatea excesivă din timpul primăverii, care duc la dereglarea
funcţiilor sistemului radicular. Contrar acestei idei se expune V.Ia. Ciastuhin [65]. Acest cercetător
consideră că motivul principal al uscării stejarului este ciuperca Gheaba de rădăcină (Armillaria
mellea Fr.). Această concluzie se bazează pe faptul, că în pădurile din zona Stepei de Camenca
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(regiunea Oriol) unde lipseşte acest dăunător nu sunt înregistrate uscări în masă a stejarului, iar în
pădurile din zona Şipov (regiunea Voronej) aflate la 60 km de pădurile din zona stepei menţionate,
acest dăunător se întâlneşte în masă şi este considerat ca principala cauză ce provoacă uscarea
stejarului. Despre rolul ciupercii Gheaba de rădăcină (Armillaria mellea Fr.) în uscarea stejarului se
menţionează şi în lucrările savantului A.T. Vakin [20]. Ciuparca dată se consideră foarte iubitoare
de umiditate şi preferă solurile de solonciac, iar pe solonciacuri, arboretele de stejar sunt supuse rar
atacurilor de Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.), fapt despre care ne mărturiseşte
savantul P. Rimskii-Korsakov, aducând drept exemplu stejăretele din masivul Şipov.
Prezintă interes informaţia cercetătorilor S.Z. Kurdiani şi A.I. Ilinschii, prin care se
relatează, că Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.) atacă în primul rând formele timpurii
ale stejarului. Acest fapt este confirmat şi de cercetătoarea E. I. Encova [35], care mai adaugă, că
dacă focarele sunt de proporţie mai mare, acest dăunător atacă şi frunzele apărute mai târziu.
Despre uscarea dumbravelor din rezervaţia Hopersk (regiunea Rostov), dumbravelor din
regiunile Volgograd, Rostov, Voroşilovgrad, Orenburg şi Voronej se menţionează în lucrările
cercetătorilor N.V. Malikov [54] şi A.I. Voronţov [26]. Aceşti savanţi nu consideră cauza principală
a uscării stejarului acţiunea dăunătorilor foliari, rezervând un rol important ciupercii Gheaba de
rădăcină (Armillaria mellea Fr.), care a fost depistată pe toţi arborii uscaţi sau în curs de uscare. Ca
rezultat, necroza şi putregaiul se consideră cauze secundare în procesul de uscare a stejăretelor.
Reducerea vitalităţii dumbrăvilor este cauzată, după părerea autorilor, de schimbarea regimului
hidrologic al solului în urma coborârii nivelului apelor freatice în anii secetoşi.
De asemenea prezintă interes şi materialele Conferinţei ştiinţifico-tehnice privind uscarea
stejarului în masă care a avut loc în anul 1972 în or. Puşkino din regiunea Moscova, în cadrul
Institutului Unional în domeniul Pădurii şi Amelioraţiilor silvice cu genericul “Măsuri de
îmbunătăţire a stării dumbrăvilor din partea europeană a Federaţiei Ruse”. În baza materialelor
prezentate în cadrul conferinţei, participanţii au adoptat 19 declaraţii pe marginea acestei probleme.
După părerea savanţilor B.M. Alimbek, M.D. Danilov, A.K. Denisov şi M.M. Mihailov
[31], degradarea dumbrăvilor de provenienţă din lăstari amplasate pe cursul de mijloc al râului
Volga are loc datorită răspândirii putregaiului, consistenţei neuniforme a arboretelor (consistenţă
redusă), sistemului radicular superficial şi practicarea arboretelor pure de stejar. Uscarea periodică a
dumbrăvilor pe platoul rusesc este, după părerea savantului A.I. Voronţov [25], rezultatul
schimbărilor climaterice, al secetelor prelungite, al iernilor aspre, al coborârii nivelului apelor
freatice şi al schimbărilor parvenite în sistemul hidrologic al luncilor râurilor. Autorii au ajuns la
concluzia, că cel mai des uscarea dumbrăvilor nu este cauzată de boli sau dăunătorii silvici,
deoarece focare ale acestora nu sunt înregistrate în arboretele uscate sau în curs de uscare studiate.
Un rol important în intensificarea procesului de uscare a stejăretelor după părerea savantului
A.I. Voronţov îi revine traheomicozei de stejar, care este provocată de ciupercile din genul
Ophiostoma. Apariţia acestui fenomen şi dezvoltarea lui intensă a fost înregistrată îndeosebi în
perioadele secetoase care au provocat dereglări ale sistemului hidric din cadrul ecosistemelor
forestiere. În perioadele cu umiditate suficientă, dezvoltarea acestui fenomen în cadrul stejăretelor a
fost foarte lentă şi neesenţială.
După părerea savantului V.A. Gorohov [30], principalele cauze care au contribuit la
reducerea vitalităţii stejăretelor din regiunea Voronej, sunt secetele şi iernile aspre fără zăpadă din
anii 1966-1967, schimbările regimului hidrologic al solului, păşunatul intensiv şi nenumăratele
atacuri ale coronamentului de către dăunătorii foliari.
Seceta din anul 1967 a contribuit la coborârea bruscă a nivelului apelor freatice în stepa
regiunii Orenburg, cea ce a provocat ulterior uscarea în masă a stejarului. Stejăretele au început să
se usuce în anul cu secetă, iar apogeul a fost înregistrat în anul următor [48]. Cercetătorii A.B.
Lobanov şi A.A. Rîjkov [62] au stabilit, că în multe zone din partea europeană a URSS, uscarea
stejarului în masă s-a înregistrat în anii 1969-1970. Intensitatea uscării a crescut odată cu înaintarea
în vârstă a arboretului.
În Ucraina, uscări în masă a stejarului au fost înregistrate majoritar în arboretele încadrate în
clasa VI de vârstă. În regiunea Volgograd s-au înregistrat cu preponderenţă arborete încadrate în
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clasa V-a de vârstă, iar în Republica Ciuvaşia arborete încadrate în clasa VII-a de vârstă. În cadrul
arboretelor provenite din sămânţă sunt înregistraţi mai puţini arbori uscaţi, decât în arboretele
provenite din lăstari. Conform datelor cercetătorilor A.V. Lobanov, A.A. Râjkov [62], N.P.
Pavlinov [60], K.B. Losiţkii [50], uscarea stejăretelor în partea europeană a URSS se datorează
secetelor, îngheţurilor puternice, schimbării regimului hidrologic şi distrugerii în masă a frunzişului
de către insectele dăunătoare.
Una din cauzele principale ce a contribuit în ce mai mare măsură la reducerea rezistenţei
biologice a stejăretelor din R. Moldova, şi ca rezultat a provocat intensificarea procesului de uscare
a acestora ţine de gospodărirea necorespunzătoare a pădurilor în ultimele 2-3 secole, îndeosebi
aplicarea defectuoasă a lucrărilor silvotehnice de îngrijire-conducere şi a celor de exploatare–
regenerare. Din datele existente se cunoaşte, că până la 1861 exploatarea pădurilor din acest
teritoriu se efectua prin aplicarea metodei selective. Se extrăgeau în mare majoritate doar arborii ce
corespundeau necesităţilor de moment, iar pe picior erau lăsaţi doar arborii care nu prezentau
interes. În a doua jumătate a secolului XIX au început să fie aplicate şi tăieri rase în benzi înguste,
însă rezultatele au fost aceleaşi, deoarece regenerarea pădurii şi într-un caz şi în altul se realiza
natural pe cale vegetativă. În prezent, arboretele de vârste înaintate de stejar care sunt rezultatul
acestei gospodăriri sunt provenite din lăstari în proporţie de peste 80% de generaţiile III-IV şi mai
mare.
În acest context, după cum s-a menţionat mai sus, pe întreg teritoriul URSS, inclusiv în R.
Moldova, în deceniile 7-9 ale secolului XX au fost efectuate cercetări privind cauzele uscării în
masă a stejăretelor din fondul forestier naţional. Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate în anii
1973 – 1978 de către angajaţii Catedrei amenajarea pădurilor şi geodezie din cadrul Academiei
agricole din Kiev au fost definite pentru prima dată principalele cauze ale acestui fenomen şi au fost
propuse unele recomandări de combatere a acestui flagel, iar ca rezultat al aplicării acestor măsuri,
îmbunătăţirea stării de sănătate a arboretelor de cvercinee.
Cercetările efectuate de către colaboratorii Academiei Agricole din Ucraina [29] au
confirmat că sistemul radicular al exemplarelor de stejar provenite din lăstari au structură specifică,
mult diferită de rădăcina exemplarelor provenite din sămânţă. De regulă, în interiorul rădăcinii se
evidenţiază pivotul principal provenit încă de la planta mamă de provenientă din sămânţă, în
preajmă se aşează rădăcinile arborilor proveniţi din lăstari din prima generaţie, apoi puţin mai sus se
aşează rădăcinile arborilor din generaţiile următoare. Cel mai aproape de suprafaţa solului (20-25
cm) se află rădăcinile ultimei generaţii provenite din lăstari. Pe verticală, aşezarea rădăcinilor
exemplarelor provenite din lăstari se prezintă în aceeaşi ordine. Rădăcinile primei şi a doua
generaţii îşi au începutul mai jos de colet, generaţia a treia la nivelul sau aproape de colet, iar
generaţia a patra la colet sau mai sus de colet. Aşadar, cu cât generaţia este mai înaintată cu atât
rădăcinile exemplarelor provenite din lăstari sunt mai expuse atacurilor nedorite ale diferitor factori
abiotici şi biotici.
Tulpinile arborilor proveniţi din lăstari sunt unite între ele formând o tufă care înconjoară
cioata din părţi sau din partea de sus. Tulpinile în formă de tufă au de obicei rădăcină comună,
cioatele generaţiilor precedente putrezesc, iar în locul lor se formează goluri. Putregaiul care este
prezent în rădăcina în stare de putrefacţie, treptat trece în tulpina arborilor în creştere. Din această
cauză se înrăutăţeşte alimentaţia arborelui cu substanţe nutritive, se reduce rezistenţa acestuia la
modificările condiţiilor de mediu şi la atacul diferitor dăunători, provoacă intensificarea procesului
de uscare a unor părţi a arborelui, iar ulterior şi a întregului arbore, respectiv arboret.
În cadrul arboretelor provenite din lăstari, partea aeriană a ultimei generaţii asigură cu
substanţe nutritive întregul sistem radicular ce întruneşte rămăşiţe de rădăcini a tuturor generaţiilor.
De regulă, arborii proveniţi din lăstari de generaţia a 4-a păstrează şi unele rădăcini viabile ale
arborilor proveniţi din lăstari de generaţia 1-2 şi întregul sistem radicular al celor de generaţia a 3-a.
Din datele prezentate de cercetătorii M. A. Liubinsk, A.I. Zacordonţa, I. M. Sâtnic [45] se
poate concluziona, că plantele în condiţii extremale îşi mobilizează toate eforturile pentru a-şi
dezvolta sistemul radicular. Savanţii G. Poriţki, M. Gordieno, ş.a., au determinat că arborii proveniţi
din lăstari conţin de 2,7-3 ori mai puţine rădăcini fiziologic active decât cei proveniţi din sămânţă
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[61]. După cum se cunoaşte, substanţele nutritive sunt asimilate din sol prin intermediul rădăcinilor
tinere. Caracteristic sistemului radicular al arborilor proveniţi din lăstari este faptul, că procesul de
pierdere a rădăcinilor este de la periferie spre pivotul principal şi nu invers, cum are loc la
exemplarele provenite din sămânţă .
După cum s-a menţionat anterior, sistemul radicular al arborilor proveniţi din lăstari este
puţin dezvoltat şi este reprezentat doar de rădăcini superficiale. Pivotul rădăcinii există doar la unii
arbori de primă şi mai puţin probabil de a doua generaţie de provenienţă din lăstari. În anii secetoşi,
sistemul radicular superficial nu poate să asigure partea aeriană cu apă şi substanţele minerale
necesare. Această concluzie se bazează pe cercetările efectuate de specialiştii ucraineni [61] privind
intensitatea dezvoltării microorganismelor în rizosfera rădăcinii arborilor proveniţi din lăstari şi
sămânţă din pădurile R. Moldova.
După părerea cercetătorilor N.D. Krasilnikov [48], S.A. Samţievici[63] şi A.I. Ahromenko
[17], intensitatea dezvoltării microorganismelor în rizosfera arborilor este direct proporţională cu
intensitatea proceselor fiziologice a sistemului radicular. Cu cât procesele vitale decurg cu o
intensitate mai ridicată, asimilând o mai mare cantitate de substanţe organice, cu atât mai intens se
dezvoltă microorganismele în rizosferă [48]. Conform datelor aceloraşi cercetări [61], arborii de
stejar proveniţi din lăstari din R. Moldova, conţin mai puţine microorganisme în rizosfera
rădăcinilor în primii 45 cm din stratul solului decât exemplarele provenite din sămânţă. O diferenţă
mai mare s-a constatat în anii secetoşi. Aceasta se explică prin faptul, că rădăcinile exemplarelor de
stejar provenite din sămânţă pătrund mai adânc în sol, şi asigură necesarul de apă şi alte substanţe
nutritive pentru rădăcinile superioare situate în orizonturile de la suprafaţa solului.
În rezultatul gospodăririi timp îndelungat a arboretelor în regim de crâng, în cadrul acestor
cenoze se produc schimbări esenţiale la nivelul regimului hidrologic, termic şi pedologic. Aceste
schimbări se motivează prin reducerea potenţialului biologic al arborilor componenţi ai cenozei de a
asigura buna funcţionalitate a sistemului integrat de nutriţie a acestora, prin reducerea capacităţii de
rezistenţă la schimbările climatice şi de altă natură, prin potenţialul scăzut al arboretului de a crea
un microclimat caracteristic cenozelor forestiere, prin modificarea nefavorabilă a structurii şi
compoziţiei arboretului, prin reducerea consistenţei şi înţelenirea solului în urma uscărilor rezultate,
etc.
Reducerea consistenţei arboretului sub cea normală în urma extragerii arborilor uscaţi,
provoacă iluminarea intensivă a solului, care la rândul său favorizează dezvoltarea păturii erbacee.
Savantul american S.A. Wild [16] a determinat, că în pinetele din SUA pătura erbacee transpiră mai
multă umiditate decât arboretul. Astfel, consumul mediu anual pentru pătura erbacee a constituit
160 mm, iar pentru arboret doar 100 mm. Această constatare confirmă cu aproximaţie datele
obţinute de savanţii sovietici în zona centrală şi din taigaua de nord a URSS [55]. Acelaşi savant
menţionează [56], că în frăsinete situate pe cernoziomuri sudice din regiunea Balaşovsk, din
cantitatea totală de umiditate, pătura erbacee consumă circa 38%, cu preponderenţă din orizontul
superior al solului.
Astfel se constată faptul, că pătura erbacee face concurenţă arborilor în ce priveşte consumul
de apă nu numai în condiţii de secetă, dar şi în zone cu umiditate ridicată. Conform datelor
savantului V.G. Karpov [41], solurile drenate din cadrul cenozelor forestiere din taiga dispun de
umiditate suficientă doar în anii cu precipitaţii abundente. În anii cu precipitaţii mai puţin
abundente, în orizonturile superioare ale solului unde sunt concentrate majoritatea rădăcinilor
speciilor lemnoase, dar şi a celor erbacee, se constată o insuficienţă de umiditate în sol. În a doua
jumătate a sezonului de vegetaţie, rezervele de apă se pot reduce până la nivelul la care acestea sunt
greu accesibile, iar în anii secetoşi insuficienţa apei se constată pe parcursul întregului sezon de
vegetaţie.
S-a constatat, că înţelenirea solului în stejăreto - frăsinete cu predominarea frasinului duce la
aceeaşi reducere de umiditate în sol, chiar şi în condiţiile când cantitatea de precipitaţii este
suficientă [30]. Pătura erbacee este cea mai rezistentă la condiţiile perioadelor de secetă, dispunând
de un potenţial suficient ca după un an secetos să-şi dezvolte partea aeriană din contul sistemului
radicular [59]. La rândul lor, plantele lemnoase în perioadele de secetă, de regulă, din lipsă de
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umiditate îşi reduc creşterea, sistemul radicular nu se dezvoltă şi nu funcţionează în regim normal,
ca rezultat se intensifică procesul de uscare, ceea ce provoacă uscarea totală a arborelui [30].
Reducerea consistenţei arboretelor favorizează păşunatul ilegal care se practică de regulă în
majoritatea arboretelor de acest gen din R. Moldova. În această categorie de arborete se încadrează
cu preponderenţă stejăretele provenite din lăstari de generaţia II - V, la care după cum s-a afirmat
anterior, sistemul radicular este dispus în orizonturile superioare ale solului. Primăvara, precum şi în
urma ploilor când orizonturile superioare ale solului sunt umede, animale ce păşunează în aceste
păduri produc tasarea solului, ruperea rădăcinilor subţiri de la suprafaţă şi vătămarea celor mai bine
dezvoltate. Ca rezultat se reduce porozitatea solului, filtrarea apei în orizonturile inferioare ale
solului şi pătrunderea oxigenului. Activitatea microflorei/faunei devine din ce în ce mai diminuată,
iar intensitatea respiraţiei este sub nivel. După cum afirmă savanţii H. Lir, G. Polster, G. Filder şi A.
D. Tarabrin, tasarea solului contribuie esenţial la reducerea cantităţii de aer în sol, la reducerea
activităţii fiziologice şi în cele din urmă la uscarea definitivă a plantelor lemnoase.
De regulă, în arboretele în care are loc păşunatul intensiv, mai întâi este distrus seminţişul,
iar apoi puietul de talie mare şi subarboretul. Arboretul rămânând fără seminţiş, puiet şi arbuşti, iar
în cele din urmă şi fără faună, devine sensibil şi de regulă este sortit uscării totale.
De asemenea, după cum a fost menţionat anterior, în urma tăierilor selective şi a păşunatului
intensiv au loc schimbări esenţiale ale microclimei din cadrul arboretului. În acest context, se
modifică şi intensitatea proceselor fiziologice din cadrul acestuia. În primul rând are loc sporirea
considerabilă a intensităţii transpiraţiei şi respiraţiei aparatului foliar şi a lăstarilor. Pierderile de
umiditate în urma acestor procese se completează cu mari greutăţi sau de loc. Insuficienţa umidităţii
reduce activitatea meristemului apical.
Conform datelor savantului V.O. Kozarean, una din principalele cauze ce provoacă
îmbătrânirea arborelui este reducerea continuă a posibilităţii de absorbţie a substanţe nutritive de
către mugurii terminali. Ca rezultat, aceştia nu asimilează integral substanţele nutritive sintetizate de
frunze, ceea ce permite asimilarea substanţelor rămase de către mugurii dorminzi, care ulterior
formează lăstarii lacomi. La speciile de stejar, mugurii dorminzi devin activi la cele mai mici
schimbări ale condiţiilor de mediu şi ale stării arborelui. Dezvoltarea lăstarilor lacomi din mugurii
dorminzi este o reacţie la schimbările climatice şi poate servi drept indice principal al înrăutăţirii
stării de sănătate a arborilor.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Din analiza literaturii de specialitate din ultimul secol privind evoluţia procesului de uscare
în masă a stejăretelor şi a gorunetelor, precum şi a cauzelor ce au provocat şi au intensificat acest
fenomen putem concluziona următoarele :
1. Una din problemele principale cu care se confruntă în ultimele decenii sectorul forestier, este cea
care ţine de intensificarea procesului de uscare în masă a pădurilor de foioase, îndeosebi a
stejăretelor. În ultimii 70-80 ani, uscări în masă a stejarului s-au observat în diferite zone ale
arealului de răspândire a acestor cenoze, inclusiv şi în spaţiul dintre fluviul Nistru şi râul Prut.
2. Uscarea în masă a stejăretelor şi a gorunetelor este provocată de regulă de un complex de factori
de ordin abiotic, biotic şi silvotehnic, care nu acţionează în mod separat, ci se află într-o strânsă
legătură, interdependenţă şi interconcordanţă.
3. Intensificarea procesului de uscare este în strictă concordanţă cu starea generală a arboretului, şi
chiar cu starea fiecărui arbore în parte. Acest proces de regulă se manifestă mai pronunţat la arborii
de provenienţă din lăstari, intensificându-se îndeosebi la arborii ce sunt proveniţi din lăstari de
generaţiei mai înaintate. Se constată, că în acelaşi arboret, arborii de aceeaşi provenienţă şi de
aceeaşi generaţie nu sunt afectaţi în egală măsură, ceea ce confirmă diferite grade de rezistenţă între
arbori cu aceleaşi caracteristici. În acest context, se poate vorbi despre calităţi diferite între
exemplare din cadrul aceleaşi specii, pornind de la diversitatea intraspecifică a fiecărei specii de
stejar. Analiza acestor rezultate, confirmă în primul rând existenţa diversităţii populaţionale în
cadrul speciilor de stejari şi rezistenţa diferită a acestor populaţii (ecotipuri) la acţiunile perturbante
ale factorilor de mediu, inclusiv şi la intensificarea procesului de uscare în masă.
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4. În urma analizei surselor ştiinţifice privind procesul de uscare a stejăretelor şi a gorunetelor la
nivelul întregului areal de răspândire, se poate menţiona, că intensitatea acestui fenomen a fost
influenţat de asemenea de un complex de factori, printre principalii menţionându-se următorii:
înrăutăţirea condiţiilor climaterice [5, 6, 23, 24];
coborârea nivelului apelor freatice şi apariţia secetelor [9,10,17, 21, 27, 28];
îngheţurile puternice[22];
îngheţurile tardive, umezirea excesivă a solului şi răspândirea în masă a dăunătorilor
[1,12, 13, 14, 15, 22,];
apariţia focarelor provocate de insectele dăunătoare şi schimbările condiţiilor
climaterice [2, 3, 4, 34, 35, 37,];
apariţia în masă a bolilor provocate de ciuperci [11, 12, 29];
apariţia micozelor [32, 33, 36];
tasarea solului în urma păşunatului [7, 8, 42, 43, 46, 47];
dezvoltarea sistemului radicular superficial al arborii proveniţi din lăstari [38, 39, 40,
54];
folosirea ghinzii provenite din alte zone geografice în procesul de creare a culturilor
silvice [2, 18, 31];
vătămările provocate prin tăieri de igienă [24, 47, 48, 49, 50, 51];
răspândirea putregaiului la exemplarele provenite din lăstari [52, 53];
precum şi alte cauze similare cum ar fi gerurile puternice din timpul iernii şi secetele
din timpul verii.
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Abstract: The paper presents aspects regarding the ornamental value of some Floribunda and
Teahibrida rose varieties, from „Tudor Neculai” nursery collection, cultivated in Iasi region
conditions. The observations regarded six rose varieties, three from Floribunda class: Betty Prior’,
‘Foc de Tabără’ and ‘Rumba’ and three from Teahibrida class: ‘Burgund’, ‘Crimson Glory’ and
Grand Prix’. There were studied six features defining the decorative value of these varieties,
respectively: the foliage, the diseases resistance, the flowering intensity, the form of the flower,
the colour of the petals and the odour.
Key words: roses, variety, flower, foliage, perfume
INTRODUCTION

One of the basic components of the green spaces ensuring the aesthetic aspect of the localities
and which contributes to the health and good state of mind of people and to insuring a favourable
work climate, is constituted by the floral and rose arrangements.
The rose has been considered ever since the past “The Queen of Flowers”, because of its
multiple qualities and especially the richness and beauty, perfume and the different colours and
shapes (Eckart, 2003).
They are characterized through a series of characteristics, among which we mention:
1. - the bush shape; 2. - the vigour; 3. - the leafage; 4. - the resistance to diseases; 5. - the
shank and the floral peduncle; 6. - the blooming intensity; 7 -the rose bud shape; 8. - the flower
shape; 9. -the durability of the flower in the field; 10. - the colour at opening; 11. - the colour at
blossoming ; 12. - the manner of petals fall; 13. - the perfume.
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MATERIALS AND METHODS

The observations regarding the roses were made within the nursery “Tudor Neculai” Iaşi. The
nursery is placed outside the built-up area of Iaşi on a land of Miroslava commune, being destined
to production of the dendrological seeding material for decorating and embellishing the green
spaces from the perimeter of Iaşi city.
The nursery also has a rich variety of roses, among which we mention: ‘Acapulco’, ‘Betty
Prior’, ‘Burgund’, ‘Crymson Glory’, ‘Foc de Tabără’, ‘Grand Prix’, ‘Luchian’, ‘Queen Elizabeth’,
‘Rumba’, ‘Super Star’, etc (Haenchen, 2003; Rudolf, 1978).
The research was done on six varieties of rose from dendrological nursery, three from
Teahibrida class: ‘Burgund’, ‘Crimson Glory’, ‘Grand Prix’, (Figure 1) and three from Floribunda
class: ‘Betty Prior’, ‘Foc de Tabără’, ‘Rumba’ (Figure 2) (Wagner, 2002).
They consisted in studying 6 more important characteristics that define to the greatest extent
the decorative value of these varieties and namely: 1: the leafage, 2. the resistance to diseases; 3. the
blooming intensity; 4. the flower shape; 5. the colour of petals; 6. the perfume.
The observations were made in 6 period, starting with the date of June 5th approximately every
2 weeks. In the end, we calculated the arithmetical mean for each characteristic in part and the total
of points for the characteristics analysed in each variety.

‘Burgund’

‘Crymson Glory’
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‘Grand Prix’
Figure 1. Roses varieties analyzed from Teahibrida class

‘Betty Prior’

‘Foc de Tabără’
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‘Rumba’
Figure 2. Roses varieties analyzed from Floribunda class

RESULTS AND DISCUSSIONS

For the 4 varieties of roses studies we drew up quality evaluation sheets that comprise the
reliability characteristics and the data regarding which we made the observations (tables 1, 2, 3, 4,
5, 6).
Crit.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crit.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crit.
No.
1.
2.
3.

Table 1. The quality evaluation sheet for the ‘BURGUND’ variety
Date of observations
Max.
30
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
13
01
points VI
VI
VII
VIII
IX
VII
Leafage
10
10
10
10
10
10
10
Resistance to diseases
8
8
8
8
8
8
8
The blooming intensity
10
10
10
10
10
10
10
The bud shape
9
9
9
9
9
9
9
The colour at blossoming
6
6
6
6
6
6
6
The perfume
7
7
7
7
7
7
7
Total points

Total
points
60
48
60
54
36
42

Table 2. The quality evaluation sheet for the ‘CRIMSON GLORY’ variety
Date of observations
Max.
30
Total
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
13
01
points
points VI
VI
VII
VIII
IX
VII
Leafage
10
8
8
8
8
8
8
48
Resistance to diseases
8
8
8
7
7
6
6
42
The blooming intensity
10
9
9
9
9
9
9
54
The bud shape
9
8
8
8
7
7
7
45
The colour at blossoming
6
6
6
6
6
6
6
36
The perfume
7
7
7
7
7
7
7
42
Total points
Table 3. The quality evaluation sheet for the ‘GRAND PRIX’ variety
Date of observations
Max.
30
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
13
01
points VI
VI
VII
VIII
IX
VII
Leafage
10
8
8
8
7
7
7
Resistance to diseases
8
8
8
8
8
8
8
The blooming intensity
10
8
8
8
8
8
8
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Mean
10.0
8.0
10.0
9.0
6.0
7.0
50.0

Mean
8.0
7.0
9.0
7.5
6.0
7.0
44.5

Total
points

Mean

45
48
48

7.5
8.0
8.0

4.
5.
6.

Crit.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crit.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crit.
No.
1.
2.
3.
4.
5
6

The
bud shape
The colour at blossoming
The perfume

9

9

9

9

9

9

9

54

9.0

6
6
6
7
3
3
Total points

6
3

6
3

6
3

6
3

36
18

6.0
3.0
41.5

Table 4. The quality evaluation sheet for the ‘BETTY PRIOR’ variety
Date of observations
Max.
30
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
13
01
points VI
VI
VII
VIII
IX
VII
Leafage
10
9
9
9
9
9
9
Resistance to diseases
8
8
8
8
8
8
8
The blooming intensity
10
10
10
10
10
10
10
The bud shape
9
8
8
8
8
7
7
The colour at blossoming
6
5
5
5
5
5
5
The perfume
7
2
2
2
2
2
2
Total points

Total
points
54
48
60
46
30
12

Table 5. The quality evaluation sheet for the ‘FOC DE TABĂRĂ’ variety
Date of observations
Max.
Total
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
30
13
01
points
points VI
VI
VII VII VIII
IX
Leafage
10
9
9
9
9
9
9
54
Resistance to diseases
8
8
8
8
8
8
8
48
The blooming intensity
10
10
10
10
10
10
10
60
The
9
9
9
9
9
9
9
54
bud shape
The colour at blossoming
6
6
6
6
6
6
6
36
The perfume
7
1
1
1
1
1
1
6
Total points
Table 6. The quality evaluation sheet for the ‘RUMBA’ variety
Date of observations
Max.
30
Evaluated characteristic
no. of
05
26
12
13
01
points VI
VI VII
VIII IX
VII
Leafage
10
8
8
8
7
7
7
Resistance to diseases
8
8
8
8
8
8
8
The blooming intensity
10
9
9
8
8
7
7
The bud shape
9
7
7
7
6
6
6
The colour at blossoming
6
6
6
5
5
4
4
The perfume
7
2
2
2
2
2
2
Total points

Total
points
45
48
48
39
30
12

Mean
9.0
8.0
10.0
7.6
5.0
2.0
41.6

Mean
9.0
8.0
10.0
9.0
6.0
1.0
43.0

Mean
7.5
8.0
8.0
6.5
5.0
2.0
37.0

The results regarding the studied characteristics are the following:
1. The leafage: This characteristic was appreciated according to the density of leaves on the
sprouts, the colour, the shininess, the manner it maintains on the bush during the vegetation period,
the maximum grade being 10. Among the varieties taken in the study the highest score was
registered by the variety ‘Burgund’ with 60 points ,and the lowest score was registered by the
varieties ‘Grand Prix’ şi ‘Rumba’ with 45 points.
2. Resistance to diseases: This represents one of the most important aspects in the culture of
roses. The most frequent diseases are: the black spotting (Diplocarpon rosae), the scab
(Phragmidium disciflorum) and the mildew (Sphaerotheca pannosa, var. rosae), the maximum
grade being 8. The tolerance to these diseases is determined by dense, puckered, dark green foliage
and with a thick cuticle.
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The very good results were registered by three of the analyzed varieties, having the maximum
score of 48 points, with the exception of the variety ‘Crimson Glory’ which has proven sensitive to
diseases, registering 42 points (Szekely, 1968).
3. The intensity of blooming: This characteristic represents one of the most important qualities
of the varieties of roses. In the case of this character, the maximum grade is 10.
The varieties ‘Foc de Tabără’, ‘Luchian’, ‘Betty Prior’ distinguished themselves with a
maximum score of 60 points, followed by followed by ‘Crimson Glory’ variety, with 54 points. The
minimum score was registered by ‘Grand Prix’ and ‘Rumba’ varieties, with 48 points.
4. The bud shape: It is a trait characterising all varieties of climbing roses; taking into account
both the shape and the dimensions of the flowers (Popescu, 1986).
The varieties ‘Burgund’, ‘Foc de Tabără’ and ‘Grand Prix’, distinguished themselves as
having very beautiful flowers: registering a score of 54 points.
5. The colour at blossoming: It can be assessed rather subjectively according to the person
executing the pre-operation. The maximum grade for this characteristic is considered 6, and the
maximum grade is given to the varieties whose petals have an intense colour, well emphasized and
that remains for a longer period of time.
As regards the colour at flowering, the varieties ‘Burgund’, ‘Crimson Glory’, ‘Foc de Tabără’
and ‘Grand Prix’ distinguished themselves.
6. Perfume: It is also a much appreciated characteristic, the maximum grade being 7.
Of the 6 varieties analyzed, as regards the most perfumed one, we noticed the flowers of the
‘Crimson Glory’ and ‘Burgund’ varieties. The first variety represents the velvet red claret flower
and with a strong perfume of damask roses, and the second variety has a large flower, dark red
velvety and intense perfume.
The quality evaluation operation of the rose characteristics offers us a general, subjective
orientation, from some points of view regarding the decorative value of roses. Through this we can
thus emphasize the very decorative varieties of roses.
CONCLUSIONS

The analysis of the behaviour of the 4 varieties, regarding the most important decorative
characteristics emphasized the following aspects:
1. The most decorative leafage was ascertained in the ‘Foc de Tabără’, ‘Burgund’ and ‘Betty
Prior’ varieties.
2. All the varieties analyzed, with the exception of ‘Crimson Glory’ variety that has proven to
be sensitive to diseases, have proven most resistant to the attack of diseases,.
3. The varieties ‘Foc de Tabără’, ‘Burgund’ and ‘Betty Prior’ distinguished themselves
through a great intensity of blooming.
4. The most beautiful flowers have proven to be those from the varieties ‘Burgund’, ‘Foc de
Tabără’ and ‘Grand Prix’.
5. As regards the colour of flowers the most valuable varieties distinguished were ‘Burgund’,
‘Crimson Glory’, ‘Foc de Tabără’ and ‘Grand Prix’.
6. The most perfumed flowers, of the four varieties analyzed have proven to be the flowers of
the varieties ‘Crimson Glory’and ‘Burgund’.
7. From the point of view of the total score, the most valuable variety is ‘Burgund’, registering a
score of 50.0 points, distinguishing itself through a medium vigour, of 60-80/35 cm, erect.
The leaves of this variety are large, dark green, dense, semi-glossy. Buds are large, spherical,
which open in a spiral, and abundant flowers (30-35 petals), large, dark red and velvety, scent of
good intensity. It blooms very profusely. It is resistant to diseases and frost. Recommended for
fences or planting in small groups.
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Abstract. Within the present experiment that aimed to establish the influence of bulb size on
the growth and flowering of tuberoses under ecological conditions in Iaşi. The experiment was set
up in the field, in five variants, of three rows each, on each row having two colonies of tuberoses
planted. In order to organize the experiment, the biological material was represented by bulbs and
bulbils of Polyanthes tuberosa L., of various sizes, whole and free from viruses. The studies done
within this experiment have aimed to establish the influence of the bulb size on the growth and
flowering of tuberoses under ecological conditions in Iaşi. Based on the research carried out, it was
noted that using a planting material with a weight under 16 g determines the decrease in the
ornamental value of the plants, because of obtaining plants with short rods, small inflorescences and
a reduced numbers of buds in the inflorescence. In order to obtain a tuberose crop that is efficient
from an economic point of view, the use of a planting material that is free from viruses, uniform and
of a weight beween 20 -24 g, is recommended.
Keywords: Polyanthes tuberosa, bulb, floral buds, flowering
INTRODUCTION

The Polyanthes genus comprises 11 species, the most well-known and cultivated one, due to
its special scent and its elegant inflorescence, being Polyanthes tuberosa. L. Tuberoza is a plant
belonging to the group of semi-rustic geophytes, used especially for cut flowers and for the perfume
industry (Edwards, 2006; Moazz Hassanpour, 2011). Even though it has been known for a long
time, the tuberose emerged on the flower market only 10-15 years ago, once the preference for this
flower has increased. The tuberose is a plant which is believed to be originating from Mexico and
that grows mainly in the southern hemisphere, but which could also grow very well in the North if it
is planted in a location exposed to the sun (Singh 1995; Trueblood, 1973). The tuberose holds a
unique place among flowering plants and it is easy to cultivate, Morocco, France, Hawaii, South
Africa, India and China being the main producers of tuberoses (Singh, 1995). Some studies (Raja
and Palanisamy, 1999) have demonstrated that the variable sizes of bulbs significantly influence the
production and quality of flowers, as well as the early growth of the flower stem (Toma, 2009).
MATERIALS AND METHODS

The studies have been carried out in the May 2016 – May 2017 period, the setting up of the
experiment, the observations and measurements all being done within the didactic field of the
Floriculture Department of UASVM Iasi, Romania. The setting up of the experiment was done on
the 16.05.2016, in the field, including five variants, each on three rows, on each row being planted
two tuberose colonies. Setting up the experiment comprised the following stages: preparing the field
consisted of getting rid of the previous culture, soil mobilization, refining, leveling out the soil and
digging the furrows, selecting the bulbs by categories: in variant V1 were used bulbs with an
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average diameter of 2.45 cm and a weight of less than 13.9 g; in variant V2 there were used bulbs
with an average diameter of 2.64 cm and a weight between 14 – 16.9 g; in variant V3 there were
used bulbs with an average diameter of 2.7 cm and a weight between 17 – 19.9 g; in variant V4
there were used bulbs with an average diameter of 3.0 cm and a weight between 20.00 – 23.9 g; in
variant V5 there were used bulbs with an average diameter of 3.3 cm and a weight of over 24 g.
RESULTS AND DISCUSSIONS

The observations made in order to establish the influence of the bulb size on the
development of the vegetative phenophases in the Polyanthes tuberosa species, in the field, show a
difference between them, especially in the case of the smallest of the bulb categories, namely V1,
with the weight of less than 13.9 g. In the case of the five experimental variants, the start of
vegetation happened uniformly, but the development of the plants was different and it depended on
the weight of the bulb. Therefore, by comparing the obtained results for the five experimental
variants, it is noted that the bulb size had a more evident influence on the formation of the flower
rods. The emergence of the flower buds, which was very weak in the case of the first experimental
variant V1, because only 33% of the plants had their rods formed, happened in the 1st-10th August
period, and in the case of V2, even though the emergence of buds took place in the same period, the
performance of rods formation was of 77% (figure 1). In the case of variants with bigger bulbs,
namely V3, V4 and V5, the rods formation percentage was of 100%, and their emergence happened
in the 20th July – 10th August period. Regarding the flowering, the first buds opened on the 30th
August, and belonged to variant V3, and the last buds opening were from the plants whose bulbs
had the smallest mass (variant V1), opening on 11th September. By comparing the results obtained
from the five variants it can be noted that the flowering differed especially in variant V1, which had
the category of the smallest bulbs. In the other variants, namely V2, V3, V4 and V5, the flowering
was approximately uniform, noting however an earlier flowering in variant V3.

Figure 1. Phenological aspects from the field
During the development of the experiment, for the five experimental variants, a series of
determinations were carried out regarding the bulb size at planting and at harvest, the obtained
results being illustrated in tables 1 and 2. In order to highlight the influence of the main bulb size on
the number and length of the leaves from the rosette, the length of the flower rods, the number of
buds, the height and diameter of the flower, the number and size of the newly-formed bulbs and
bulbils, some measurements have been done for each experimental variant, beginning with the
planting of the bulbs, namely in May, up until their harvest, in October. For grouping the bulbs at
planting on size categories, an average weight, diameter and height of the main bulb were
determined. For the five experimental variants, in the case of the main bulb, a variation of the
average weight was noted, the values varying from 12.42 g for the plants from variant V1, up to
28.20 g for the plants from variant V5 (table 1). The biometric determinations regarding the
diameter of the main bulb have not registered very significant differences within the five variants.
Compared to variant V1, for which the smallest bulbs were used, in the case of the other variants, a
growth rate was noted, by 0.19 cm in variant V2, by 0.25 cm in variant V3, by 0.55 cm in variant V4
and by 0.85 cm in variant V5.
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Concerning the height of the main bulb, the values have not varied very much, the bulbs of
the five experimental variants presenting values ranging between 3.23 cm in variant V2 and 4.08 cm
in variant V5.
Table 1. Bulb size at planting
Variant

Weight
(g)

Main bulb
Maximum
diameter
(cm)
2.45

Bulbils
No.

Weight
(g)

Average weight
(g)

Total
weight
(g)

3.28

9.17

16.03

1.85

30.28

Height
(cm)

V1

12.42

V2

15.09

2.64

3.23

6.89

13.84

1.89

27.82

V3

17.81

2.70

3.80

9.00

16.71

2.06

34.53

V4

21.23

3.00

3.63

7.25

19.78

2.69

41.0

V5

28.20

3.30

4.08

9.00

29.50

3.28

57.7

The determinations regarding the average weight of a bulbil present differences between the
variants, the highest values being registered in the case of the bulbils from variants V4 (2.69 g) and
V5 (3.28 g). After one year of maintaining this crop, by applying an appropriate technology in
which the fertilization was done with a controlled release fertilizer, increases in the values regarding
the average weight of the main bulb and bulbils were recorded (table 2). The average weight of the
main bulb varied from 14.90 g in variant V1 to 29.14g in variant V5. Regarding the average mass of
the bulbils, the values varied from 18.23 g in variant V1 to 30.38 g in variant V2.
The measurements regarding the average height of the main bulb indicated an increase
observed in all variants, which suggests that the plants reacted favorably to the application of an
appropriate crop technology.
Table 2. Bulb size at harvest (g)
Variant
Weight
(g)
V1
V2
V3
V4
V5

14.90
19.62
23.67
27.81
29.14

Main bulb
Maximum
diameter
(cm)
2.92
2.97
2.74
2.73
2.90

Height
(cm)

No.

4.93
5.20
4.77
4.83
4.65

10.67
12.22
12.00
10.50
11.25

Bulbils
Weight
(g)
18.23
30.38
24.51
23.40
27.48

Average
weight
(g/b)
1.85
2.47
2.03
2.18
2.41

Total
weight
(g)
33.13
50.00
48.18
51.21
56.62

By comparing the values registered at planting with the ones obtained at harvest, in all
experimental variants there was an increase noted regarding the weight, diameter and height of the
main bulbs (table 2). Also, a greater number of bulbils were obtained within the colony, with a
higher total weight, but the average weight of bulbils was smaller. Within the five experimental
variants, the average mass of a bulbil varied from 1.85 g in variant V1 to 2.41 in variant V5. Another
important indicator in highlighting the quality of the planting material is represented by the total
weight of the colony. The results obtained at harvesting indicate a growth rate of the total average
weight of the colony, for all the experimental variants, which suggests that the application of an
appropriate technology determines a high quality planting material.
Because of the morphological particularities exhibited by the Polyanthes tuberosa, the
biometric observations have also targeted the number of leaves from the rosette (figure 3). The
results obtained indicate a higher number of leaves in the rosette correlated with the increase in the
weight of the main bulb. Comparing the results obtained within each variant to the average of the
variants, significant increases are noted only in variants V4 (22.75 leaves) and V5 (23.75 leaves). In
the case of the other variants, V2 and V3, the values were lower, but still close to the average value
of all variants. Regarding the average number of leaves for the plants belonging to the variant in
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which the smallest bulbs were used, there were recorded major drops in the number of leaves,
compared with the average of the variants, the plants having 19.7 leaves in the rosette (Fig 2).

Figure 2. Number of leaves

Figure 3. Length of leaves (cm)

During the experiment, determinations have been made regarding the average length of
leaves, for the five experimental variants, the results being compared to the avearge of all variants
(figure 3). From the graphic representation it may be observed that there is a growth rate compared
to the average only in the case of variants V3 (37.1 cm) ,V4 (37 cm) and V5 (37.4 cm). In variant V2,
the results indicate values that are close to the average of all variants, and in the case of variant V 1,
the values are below the average of the variants.
Generally, the quality of the planting material influences not only the morphological
characteristics, but also the development of the phenologic processes. This is why the leaves
formation and growth dynamics are of great importance. From the graphic representation of the
results regarding the leaves formation dynamics, for all five experimental variants, it is observed
that the best results were obtained in the plants from variants V5 and V4, and the weakest results
were obtained from the plants of variant V1 (figure 4).

Figure 4. Leaves formation dynamics (nr. leaves)
The determinations regarding the dynamics of the increase in leaf length have not
highlighted significant differences within the five experimental variants. The graphic representation
of the results does not indicate a significant influence of the bulb size on the leaf length.
In order to establish the influence of the bulb size on the plant growth, biometric
measurements have been done, that have targeted: the height of the flower rod, the length of the
inflorescence, the number of flowers in the inflorescence, the diameter and height of the flowers.
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By comparing the results obtained from the five experimental variants, the positive influence
of the bulb size on the growth of the flower rods was noted for the Polianthes tuberosa species.
From the five studied variants, the highest growth of the flower rod was obtained in the
variants for which the bulbs with the highest size were used, namely from variants V4 and V5 (table
3).
Through the statistical interpretation of the results, very significant positive differences
compared to the average of all variants were noted in variants V4 and V5. In the case of the other
variants, through the statistical interpretation of the results, distinctly significant negative
differences were obtained in variant V2 and very significant negative differences were obtained for
variant V1 (table 3).
Table 3. Influence of bulb quality on plant growth

21.00ns

Average
diameter of
flowers
(cm)
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One of the most important characteristics that ensure the ornamental value of tuberoses as
plants for cut flowers is represented by the length of the inflorescence. This indicator has obtained
increases compared to the average only in the case of variants V4 (0,9 cm) and V5 (3,2 cm).
Through the statistical interpretation of the results, very significant differences compared to the
average were obtained in variant V5 and distinctly significant differences were obtained in variant
V4. In the case of the other variants, the differences compared with the average were negative, very
significant for variants V3 and V2 and distinctly significant in variant V1 (table 3).
In the plants cultivated for cut flowers, a special importance is placed on the number of buds
form the inflorescence. This is why, during the experiment, within the biometric measurements, the
number of buds from the inflorescence was also determined (table 3). Through the statistical
interpretation of the results, there were obtained distinctly significant positive differences compared
to the average in variant V5 and significant differences in variant V4. In the case of the other
variants, through the statistical interpretation of the results, no significant differences were noted.
During the experiment, in the flowering phenophase, determinations have been done
regarding the diameter of the flowers from the inflorescence (figure 5, table 3). Compared with the
average of all variants, the results obtained within the five variants have not presented differences,
which suggests that the bulb size does not influence the diameter of the flowers.
In order to have a full characterization of the ornamental value of the tuberose flowers,
besides the flower diameter, the average flower height was also determined. The average height of
the flowers constitutes another important indicator that contributes to calculating the ornamental
value of tuberoses. Through the statistical interpretation of the results it is noted that there were no
significant differences recorded from a statistic point of view in any of the variants (table 3).
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V1

V2
V3
V4
Figure 5. General aspect of variants V1, V2, V3, V4and V5

V5

CONCLUSIONS

In the case of tuberoses, the bulb size influences the development of the vegetative
phenophases, the most influenced being the emergence of the buds and the flowering period.
Through the statistical interpretation of the results regarding the length of the rod, the
inflorescence length and the number of buds, positive differences have been recorded, very
significant and distinctly significant in variants V4 and V5.
The use of a planting material with a weight under 16.00 g determines the decrease in the
ornamental value of the plants, because of obtaining some plants with short rods, small
inflorescences and a reduced number of buds in the inflorescence.
The ornamental characters represented by the flower diameter and the flower height are not
influenced by the size of the bulb used in establishing the crops. The statistical interpretation has
shown that the diameter and height of the flowers have not presented significant differences
compared to the average of the variants.
In order to obtain a high flowering percentage that would ensure the economic efficiency of
the tuberose crops, the use of a planting material that is free from viruses, uniform and surpassing
the weight limit of 16.00 g is recommended.
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ASPECTS REGARDING THE BEHAVIOUR OF ‘ERIKA PLUHAR’ ROSE SORT IN CROPPING
CONDITIONS FROM IAŞI, ROMANIA
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Bogdan-Vlad AVARVAREI, Nicoleta Luminiţa PARASCHIV, Roberto BERNARDIS
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Abstract: Rosa L. sort have numerous taxa which are cultivated in field or in protected
spaces. In the current paper is presented the behaviour of ‘Erika Pluhar’ rose sort in the pedoclimatic conditions from Iaşi County, Romania. Observations were carried out in the roses’
collection of Floriculture discipline from UASVM Iaşi, Romania. At the end of research was
noticed that in cropping conditions from Iaşi, Romania, ‘Erika Pluhar’ roses adapted well, bloom
profusely and staggered, assuring the décor in landscape designs from May till late in autumn.
Key words: adaptation, ‘Erika Pluhar’, roses
INTRODUCTION

Roses are scientifically mentioned for over 35 millions years and nowadays sort Rosa L. have
more that 30 thousands (Wagner, 2002). Due to their multiple qualities, especially, beauty, elegance
and perfume of flowers, roses are cultivated both for décor assuring in different landscape designs
and as well as cut flowers for floral art (Wagner, 2002; Mikolajski, 2013; Buta and Cantor, 2015;
Chelariu et al., 2017).
In landscape designs roses could be routed in different ornamental forms, inclusive with high
stem (trunk) and corona (Wagner, 2002; http://www.horticultorul.ro/arbori-arbusti-ornamentalipeisagistica/trandafiri-cu-trunchi-si-coroana/).
In the current paper are presented aspects regarding behaviour of ‘Erika Pluhar’ theahybrid rose
in cropping conditions of roses’ collection of Floriculture discipline from UASVM Iaşi, Romania.
MATERIALS AND METHODS

Research was carried out during period 2016-2017, into roses’ collection belonging to
Floriculture discipline from UASVM Iaşi, Romania. As study material was utilised ‘Erika Pluhar’
rose sort from theahybrid group (TH), planted in the autumn of 2015.
Research were realised from the end of May till October, based on some observations files in
which were mentioned the studied characters and features together with the maximal score value
which could be attributed to each of them: bush form (5 points), bush vigour (8 points), aspect of
leafage (8 points), resistance at pathogen agents attack (8 points), rod and floral peduncle (5 points),
flowering intensity (10 points), rosebud shape (10 points), shape of opened flowers (7 points),
flower’s durability (5 points), colour of petals at opening (6 points), colour of petals at flowering (6
points), falling mode of petals (5 points), flowers’ perfume (7 points), other aspects (adaptability at
cropping conditions) (10 points), (Wagner, 2002). For each character we calculated a mean score,
based on which we made appreciations regarding the behaviour of ‘Erika Pluhar’ roses in cropping
conditions from rose collection belonging to UASVM Iaşi, Romania.
RESULTS AND DISCUSSIONS

‘Erika Pluhar’ (figure 1) is a theahybrid rose, recognized by American Rose Society and
commercialized starting with year 1985. Was a gold medallist in Belfast (1985), Madrid (1986) and
Hága Golden Rose (1987) (https://julias.sunphoto.ro/Erica_Pluhar).
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Those roses have a bush aspect, reaching a height of 80-100(120) cm, with vigorous straight
stems. Flowers are big 7-10 cm length, with a conic shape, an intense red colour and present 45-50
petals.
Are
perfumed
and
have
a
sweetish
aroma
(http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=2.3516; (https://julias.sunphoto.ro/Erica_Pluhar).
‘Erika Pluhar’ roses are placed into rusticity zone USDA zone 6b through 9b
(http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=2.3516).
In cropping conditions from Iaşi, during research period obtained a score of 94.34 (table 1).
At the end of research was noticed that some characters such as shape of opened flowers, flower’s
durability, colour of petals at opening, colour of petals at flowering, obtained the maxim score for
each of those characters.
Also, ‘Erika Pluhar’ roses had a good adaptation at cropping conditions from didactical collection
belonging to UASVM Iaşi (9.67 points).
Plants preserve the leafage with a pleasant aspect, till late in autumn (7.55 points) and present
a good resistance at pathogen agents attack (7.44 points) (figure 1). Buds are conical (figure 2),
elegant (9.78 points). Flowers are big, elegant (figure 1), with a moderate to intense perfume (5
points). Flowering is profusely (9.78 points) till late in autumn (5 points).
All the above mentioned things sustain the utilisation of ‘Erika Pluhar’ roses for landscape
designs in areas with cropping conditions similar to Iaşi area.

Figure 1. ‘Erika Pluhar’ (original)

Figure 2. ‘Erika Pluhar’ - buds (original)
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Table 1. Evaluation of ‘Erika Pluhar’ sort in cropping conditions from Iaşi, Romania
Evaluated
character

Maximum
score

bush form

Date

Mean
score /
character

28.
V

12.
VI

27.
VI

12.
VII

28.
VII

11.
VIII

31.
VIII

18.
IX

2.
X

5

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4.67

bush vigour

8

7

7

8

8

8

8

8

8

7

7.67

aspect of leafage

8

8

8

8

8

8

8

7

7

6

7.55

8

8

8

8

8

8

7

7

7

6

7.44

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

flowering intensity

10

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9.78

rosebud shape

10

9

9

10

10

10

10

10

10

10

9.78

shape of opened
flowers

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7.00

flower’s durability

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6.00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6.00

5

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3.78

flowers’ perfume

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

adaptability at
cropping conditions

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9.67

resistance at
pathogen agents
rod and floral
peduncle

colour of petals at
opening
colour of petals at
flowering
falling mode of
petals

Total points

94.34

CONCLUSIONS

In conclusion, we can affirm that ‘Erika Pluhar’ roses had a good adaptation in cropping
conditions from Iaşi area, Romania, plants being vigorous, with rich leafage, resistant to pathogen
agents attack. Formed elegant rosebuds, big red flowers, and with a pleasant perfume. Have a
profusely long lasting time flowering, being able to assure the décor from end of spring till late in
autumn.
Those characteristics recommend the utilisation of ‘Erika Pluhar’ roses for landscape designs
in areas with cropping conditions similar to Iaşi area.
Acknowledgments: The current paper was funded from research grant with private funds nr.
19993 / 2014 UASMV Iasi, Romania.
REFERENCES

1. BUTA, ERZSEBET, CANTOR, MARIA, 2015 – Artă florală. Editura AcademicPres, Cluj
Napoca, ISBN 978-973-744-462-2, 229 p.
2. CHELARIU, ELENA LILIANA, COJOCARIU, MIRELA, DRAGHIA, LUCIA, BRÎNZĂ,
MARIA, AVARVAREI,B.V., 2017 – Research regarding the behaviour of some rose from thea group in
cropping conditions from Iaşi County, Romania. Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol.
60, nr. 2, p 291-298.

542

3. MIKOLAJSKI, A., 2013 – Modern Roses: An Illustrated Guide to Varieties, Cultivation
and care, with Step-by-Step Instructions and over 150 Beautiful Photographs. ISBN
9781780192727.
4. WAGNER, ŞT., 2002 – Trandafirul – de la mit la mileniul trei. Editura Echard&Co SNC
Cluj-Napoca, ISBN 973-0-02590-8, 284 p.
5. ***, http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=2.3516
6. ***, http://www.horticultorul.ro/arbori-arbusti-ornamentali-peisagistica/trandafiri-cutrunchi-si-coroana
7. ***, https://julias.sunphoto.ro/Erica_Pluhar
CZU 635.9
NECESSITY OF LANDSCAPE REHABILITATION OF URBAN AREAS BELONGING TO
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Abstract: In cities, both at group and individual level, a series of social economic

interrelationships take place, resulting the urban housing. Housing is a key factor in the
development of human settlements, at the same time constituting a measure of social welfare. The
degree of comfort enjoyed by the inhabitants of a city is given by its level of equipment with
various facilities (urban, technical, social and cultural) that meet the needs and aspirations of
community members. Expression of a high-quality residence, the state of residential comfort can
achieve once the conditions of interaction of influential factors such as: the height of the buildings,
their density and favorable orientation, the reduction of the various types of pollution, the existence
of landscaped green spaces are met. The urban spaces of collective residential assemblies can
respond to the human needs of recreation and socialization, by providingthe appropriate lanscape
design for its. Because the most of these spaces are degraded, there is a pressing issue of
rehabilitating them with the aim of increasing the quality of urban life.
Keywords: urban spaces, collective housing, landscape rehabilitation
INTRODUCTION

Man has always lived in a close connection with nature, but in the last half century, through
his actions, he is very close to modify ecosystems much faster and much more than in any other
comparable period in history. This has led to a major imbalance and has made the nature reach no
morefrom behind the current world development.
Worldwide, lately, significant progress has been made in terms of the evolution of human
settlements, as localities tend to become more urban than rural. Willingly or constraint the
townspeople appear to prefer to be crowded instead of be dispersed, living in very horizontal or
vertical densities (Alpopi, 2005).
The expansion of the anthropic environment has made living itself a fundamental condition of
human existence to produce imbalances, altering the relationship between the natural environment
and the one created by man. Considering that built massifs and circulations limits the relationship
between man and nature, landscap designerslook out to restore the balance,lost with the evolution
and expansion of human settlements. The role of landscaping is particularly important in the urban
context because it comes to the inhabitants' help in response to their desires and aspirations, while
bringing positive changes in society by creating spaces of special aesthetic and functional value.
Although the built elements of a city play a major role in increasing its individual value, the
urban green space is the essential element which polarizes many of urban activities
andhighlightsnot only the built space but also its beneficiaries.
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In landscape design, the first condition for achieving a viable and coherent solution is to know
the urban context in which landscape design is going to be integrated with all its components.
Anticipating both the environmental framework where daily activities will take place, but especially
user experiences, is a key element in achieving the proposed goal (Dascălu and Cojocariu, 2016).
Thus, good landscaped spaces bring a positive contribution to the quality and health of human life,
enhancing the degree of urban comfort, not only through their functions but also by their attributes
(Dascălu, 2016).
As collective housing has evolved and industrial areas have developed steeply, green areas
have lost ground, being replaced or shrouded by large concrete constructions. The alert rhythm
ofthe constructions taking place of the green spaces, and also the growing number of cars that
circulate on more crowded streetsevery day, contribute to the creation of a more and more
suffocating urban atmosphere. Residential neighborhoods built before 1990 contain small or
medium-sized collective dwellings, but which are served by green grasslands of general use,which
allow residents to provide their daily oxygen sink that is so necessary for a healthy, balanced life.
Although they exist physically, many of them are aesthetically and morally outdated. They are
equipped with minimal, partially non-functional facilities, with aging vegetation, randomly
distributed. This is where the idea of refurbishing and refining these spaces has emerged, creating as
much as possible a model that, with small adaptations for each case, can be used extensively at city
level.
MATERIAL AND METHOD

In order to elaborate this paper, a study was carried out on an urban area adjacent to some
collective dwellings located in the Galata, neighborhood in Iasi city. In the analysis was studied the
following aspects: the site layout and the position of the site constructions; existing functional
zoning, landscape morphological elements, existing vegetal arrangements.
Research methods used were: theoretical documentation, systematic observation, direct
analysis, individual case study, SWOT analysis and synthesis of the data obtained.
RESULTS AND DISCUSSIONS

The proposed area for the study of landscape refurbishment is part of a neighborhood built
between 1980-1984. It is a residential complex consisting of 7 blocks with a height of GF + 4, on
the ground floor of some of the blocks there are various shops and other commercial facilities. Of
rectangular shape, the analyzed site has an area of approximately 21,100 square meters of which
6400 are occupied by built-up areas.

Figure 1. Picture of the enclosure. Playground view (photo by Elena-Florina Amariuţei)
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The collective dwellings are disposed on the perimeter of enclosure, so that the area of
general use analyzed is outlined in the resulting space. In the 7 blocks there are 400 apartments in
which approximately 760 people live.In order to find an optimal solution for redevelopment and
rehabilitation of the area that meets the needs of active and passive relaxation of the area's
inhabitants, it is necessary to analyze in detail each aspect.
The outer space is tedious and degraded, this image being also accentuated by the appearance
of blocks that were only partially thermally insulated (Fig. 1). The area has a children's playground
located in the center, but the allocated space is relatively small and unstructured by age. Also the
games are few, degraded, many of them non-functional (Fig. 2).

Figure 2. Plan - Existing situation (drawn by: Elena-Florina Amareuţei)
Also in a precarious condition are the elements of urban furniture such as state places,
garbage bins and street lighting pillars. Another major problem, which is generally confronted by all
major cities, is the lack of parking spaces. This short coming generates discomfort because cars are
parked inappropriately in places for other functions(green areas, sidewalks, pedestrian walkways,
etc.)
Existing vegetation, predominantly aged, composed of arboric and arbustic species, is diverse
and includes a large number of relatively irregularly distributed species on site. The fact that it has
been left to grow and develop randomly, without receivingthe permanent maintenance work and
regeneration cuts, gives it a rough look. Some of these are too close to buildings, which can lead
over time, the degradation of the construction by the removal of the plaster, caused by the moisture
resulting from the process of sweating of the plants. Young specimens are located on a relatively
small number of sites, but they are also allowed to grow at random, without intervening with the
necessary cuts for the first few years, such as rooting and crowning to get a look both maiestetic,
balancing crown branches and establishing the maximum height, where isrequired. There is a lack
of vegetal compositions of floral species. Sporadically, there are some species in the kindergartens
in front of the blocks, arranged by the tenants.
The analysis and synthesis of these issues meet the need to correct dysfunctions by judicious
designof a unitary and sustainable solution for landscape rehabilitation.
The redevelopment proposal is primarily aimed to improving the quality of life of the
inhabitants by setting up areas on age category, in order to acieve the active and passive relaxation
needs of all the inhabitants of the area. Playgrounds organized by age are easier and safer to use,
which increases the comfort of those who use them. It was pursued not only the embellishment of
the studied urban green area, but also its revitalization through the creation of multifunctional
spaces. To this end, it is necessary to remove the existing road access and existing parking spaces

545

and to create an underground car park of approximately 220 seats, in order to increase the spaces for
vegetation and loisir areas.
Uniform distribution of vegetation by creating balanced and harmonious compositions
containing both arboreal species (Acer platanoides, Betula pendula, Catalpa bignonioides,
Crataegus laevigata, Malus purpurea, Pinus nigra), arbustive (Forsythia x intermedia, Deutzia
scabra, Philadelphus coronarius, Spiraea vanhouttei, Juniperus media) as well as flowers (Yucca
filamentosa, Hosta plantaginea, Festuca glauca, Hemerocallis fulva) evenly distributed in the
setting, bringing an aesthetic and sanogenic plus (Fig. 3). The choice of plant species has taken into
account not only their aesthetic valences but the ease with which they can be maintained.

Figure 3. Plan - Proposed situation (Designed and drawn Amariutei Elena-Florina)
CONCLUSION

The problem of the degradation of urban green areas within collective residential complexes
is extremely stringent because it affects the inhabitants both on physical and mental level. The way
this can be solved is through rational and concrete projects, with a high sustainability, that will
improve the quality of people's lives. Increasing the degree of urban comfort, thus creating a healthy
life, remains a topical subjectof major interest.
The concept this paper highlights is related with the nowadays tendencies to increase urban
comfort, bringing welfare to the inhabitants through judicious landscape rehabilitation. The creation
of functional and, at the same time, appealing spaces to connect peoplewith nature, introducing in
the built environment as many elements from the natural environment. The idea sketched through
the proposals aim to solve the need of inhabitants to spend quality leisure time and relax in a
favorable, healthy urban ambiance.
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Abstract: The genus Echeveria DC (Crassulaceae family) contains a significant number of

succulent plant species, many of which are well known for their decorative value and are used both
for garden decorations and as flower pots or in bouquets and arrangements. Their widespread use is
largely due to relatively modest demands on cultural conditions and, implicitly, on care work; In
addition, they are easily multiplied by seeds, leaf cuttings and stem cuttings. The present paper aims
to determine the capacity of leaf cutting by some Echeveria taxa (E. lilacina, E. 'Green Pearl', E.
'Doris Taylor', E.' Dionysos' and E. 'Scheideckeri'), depending on the position of the leaves on stem
(in the rosette of the mother plant) and the weight of the leaves used as cuttings. The experiments
were set up in the greenhouses of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Iasi, Romania, and the observations were made during 2017-2018. The results obtained have shown
that the plants of the genus Echeveria have good propagation capacity through leaf cuttings, but it is
recommended to use the rosette base leaves for E. lilacina and cv. 'Dionysos', respectively the
younger leaves, from the upper part of the rosette to the cv. 'Doris Taylor', 'Green Pearl' and
'Scheideckeri'.
Key words: Echeveria, propagation, leaf cuttings
INTRODUCTION

Succulents are defined as plants that have the ability to resist drought, due to the features of
storing water in different organs. Very well represented in this category is the Crassulaceae family,
which includes a large number of annual, biennial or perennial species growing in areas with
different climatic conditions (from wetlands to deserts) (Sajeva and Constanzo, 1997; Zaharia,
2010, 2018).
The genus Echeveria is a vast genus of succulent perennials, of the Crassulaceae family,
spread in the area of Mexico and Central America (Sajeva and Constanzo, 1997). Echeverias
coming from the USA and Mexico down to the Andes tend to grow on rocky hillsides in rock
crevices (Harland and Harland, 1981). The terrain where echeverias live is most often vertical
cliffs, small exposed rocky ledges or terraces with shallow soil deposits where other plants find it
difficult to grow. With a few exceptions, echeverias are from high altitude, not found growing
below 1000 m (some grow at up to 4000 m in elevation) (Schulz and Kapitany, 2005). Under
climatic conditions in Romania, some species of Echeveria need winter protection because they do
not withstand negative temperatures.
Echeverias are resistant to drought, require sunny places and prefer sandy or limestone soils,
well drained (Şelaru, 2007; Cantor and Pop, 2008; Toma, 2009). Requires minimal maintenance
work and they are easily propagated by seeds, leaf or stem cuttings (Draghia and Chelariu, 2011).
Many succulents may be propagated from leaves or portions of leaves. Echeverias will form
plantlets at the base of leaves taken from their stems (Harland and Harland, 1981). At the
multiplication by cuttings, the type of cuttings influences the growth and flowering of the plants.
Thus, the plants obtained from cuttings formed from the terminal rosette can form a single floral
stem, and those obtained from the cuttings formed from the side roses can form 2-3 floral stems
(Borys and Leszczynska-Borys, 2008, 2012).
Succulents, due to the diversity of forms and habitats, represents one of the most fascinating
groups of plants, many species being very well known as ornamental plants, others being rare or less
cultivated species (Sajeva and Constanzo, 1997). Succulents are rising in popularity, and with good
reason. Their beauty and resilience make them perfect for creating tasteful, sophisticated, long-lasting
works of living art (Daigle, 2015). They can have special aesthetic and landscaping benefits by adding
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varied colors and interesting structures, plus very flexible ecological requirements (Borys and
Leszczynska-Borys, 2013). The plants of the genus Echeveria shows increasing importance in
floriculture and landscape, with features appreciated by more and more people, thus completing the
variety of flowers in pots and fields, embellishing gardens (curbs, rocks, alpine gardens, walls), and
lately used frequently in bouquets and floral arrangements.
The purpose of this paper is to determine the efficiency of the leaf cuttings of some species
and cultivars of Echeveria and to determine the influence of the leaf weight and its position on the
stem of the mother plant, on the degree of rooting and the formation of new plants.
MATERIALS AND METHODS

The biological material used in the study it was represent by five taxa of Echeveria: E.
lilacina, E. `Green Pearl`, E. `Doris Taylor`, E. `Dionysos` and E. `Scheideckeri.
1. E. lilacina (fig. 1.a) has a slowly groth and reaches a height of approx. 15 cm. The leaves
are pinkish gray, triangular, with acuminate tip, arranged in a rosette up to 10 cm. Flowers are pink
and bloom from early winter to early spring.
2. E. `Green Pearl` (fig. 1.b), resulted from the mutation of E. 'Perle von Nurnberg`, has
acuminate leaves, green and pink edges, arranged in a compact rosette which can achieve more than
20 cm diameter. Pink or white flowers with orange inside, forming inflorescences about 30-40 cm
high.
3. E. `Doris Taylor` (fig. 1.c) is a cultivar obtained from E. setosa and E. pulvinata. Forms
rosette about 10 cm diameter, green leaves and red edges covered with white hairs. Red flowers
with yellow inside are arranged in inflorescences with 15-25 cm high.
4. E. `Dionysos` (fig. 1.d) is a cultivar derived from E. purposorum and E. atropurpurea. It is
represented by green leaves with small macules, red-brown. Blooms in spring and shows an
inflorescence that grows on a 20 cm stem and flowers with orange petals and the yellow tip.
5. E. `Scheideckeri` (fig. 1.e) is obtained from E. secunda and Pachyplytum bracteosum. It
has rosettes at approx. 20 cm, with green-bluish leaves, 5-7 cm long and 1-2 cm wide. The flowers,
red or orange, have 6 petals (instead of 5, like the other echeverias).

a)

b)

c)

d)
e)
Figure 1. Aspect of Echeveria plants: a) E. lilacina; b) E. `Green Pearl`; c) E. `Doris Taylor`; d) E.
`Dionysos`; e) E. `Scheideckeri` (original)
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In the experience, leaf cuttings were made from the five taxa of Echeveria, taking into
account, for each taxon, two experimental factors.
- factor A - represented by the level of the leaves on the stem (in rosette), with 6 graduations
(rows), numbered from the bottom to the top: a1 – row 1 (R1); a2 – row 2 (R2); a3 – row 3 (R3); a4 –
row 4 (R4); a5 – row 5 (R5); a6 – row 6 (R6).
- factor B - represented by size class of cuttings, by mass, with 8 graduations: b1 – 2,0 – 2,5 g
(M1); b2 – 2,6 – 3,0 g (M2); b3 – 3,1 – 3,5 g (M3); b4 – 3,6 – 4,0 g (M4); b5 – 4,1 – 4,5 g (M5); b6 –
4,6 – 5,0 g (M6); b7 – 5,1 – 5,5 g (M7); b8 – 5,6 – 6,0 g (M8).
The maximum number of leaf rows in rosette was 6 and was recorded at E. 'Scheideckeri', and
the minimum number was 3 for E. lilacina and E. 'Dionysos'. The numbering for the rows of leaves
from which the cuttings were harvested, was done in ascending order, from the base to the top of
the rosette.
The number of variants varied from one taxon to another, depending on the uniformity of leaf
layout, its size (the more uniform the number of leaves, the fewer the leaves, and some, with uneven
growth, had a greater number of leaves and a larger number of variants). That is the reason why
there are a number of different variants from one species to another.
Each taxa analyzed was an experimental variant, the experience being organized in
randomized blocks with three repetitions. The data was processed using analysis of variance, by
testing the difference between variants with LSD test (Săulescu and Săulescu, 1967). As a control
was considered the average of variants.
In October 2017 were made leaf cuttings from the five taxa. The cuttings were weighed and
grouped according to the experimental scheme. The rooting took place in greenhouses, in perlite
boxes where the cuttings were placed. Two weeks later, the first roots of the 'Green Pearl' and
'Dionysus' cultivars appeared, and after 33 days the first rosettes appeared in the 'Green Pearl' and
'Scheideckeri' cultivars.
RESULTS AND DISCUSSIONS

In Table 1 are presented the values indicating the average weight of the leaves used as
cuttings, separately for each row and each analyzed taxon. Also, using absolute leaf mass values,
the average for each row of all variants, at which the individual values of each taxon were reported,
was calculated.
Table 1. Average leaf weight according to the position in the rosette
g
The row of leaves
Species / cultivar
%
R1
R2
R3
R4
Weight (g)
3.75
2.65
2.24
E. lilacina
% compared to X̄
71.5
57.6
62.5
Weight (g)
6.27
5.87
4.49
2.74
E. `Green Pearl`
% compared to X̄
119.6
127.6
125.4
104.1
Weight (g)
6.44
5.80
3.76
2.50
E. `Doris Taylor`
% compared to X̄
122.9
126.0
105.0
95.0
Weight (g)
5.75
4.96
4.47
E. `Dionysos`
% compared to X̄
109.7
107.8
124.8
Weight (g)
4.00
3.75
2.98
2.66
E. `Scheideckeri`
% compared to X̄
76.3
81.5
83.2
101.1
Average (X̄)
5.24
4.60
3.58
2.63

R5
2.48
105.0
2.25
95.3
2.36

R6
2.00
100.0
2.0

It is noted that in all taxa the average weight of cuttings harvested on the same row decreases
from the base of the rosette to the top. Instead, there are differences between taxa, as far as the
cuttings weight is concerned. Thus, at E. lilacina it ranges from 3.75 to 2.24 g, in 'Green Pearl' 6.27
- 2.48 g, in 'Doris Taylor' 6.44 - 2.5 g, in `Dionysos` 5.75 - 4.47, and in 'Scheideckeri` between 4 - 2
g. At the level of the whole experience, the average leaf weight on each row ranged from 5.24 g to
R1 (base row) and 2 g to R6 (the row at the top of the rosette). Compared to the average of the
experience, for the cuttings taken from the basal row (R1), the highest values were at cv. `Doris
Taylor` (122.9 %), and the lowest in E. lilacina (71.5%); on R2, the highest exceeding of the
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Sp./cv./var.

average were at 'Green Pearl' (127.6%) and 'Doris Taylor' (126%); on the rows R3, R4 and R5, are
noted by higher values as well as cv. 'Green Pearl' (Table 1).
During the researches, a series of determinations and observations were carried out which
aimed at the formation of adventitious roots and new rosettes, depending on the weight and
arrangement of the leaves used as cuttings, from the rosette of the mother plant.
About 2 weeks after the cuttings were made, when the first adventitious roots appeared,
observations were made to determine the rooting dynamics of the cuttings. The process was
conducted over approx. 11 weeks (77 days) and varied according to the taxon and the category of
cuttings. Figure 2 shows the rooting period of the cuttings, depending on the taxa and variants. The
maximum rooting time was 77 days and was recorded in all variants. E. 'Doris Taylor' and in the
smaller leaves variant, from the superior row of E. lilacina. The shortest rooting time was 52 days,
recorded in the cuttings made from larger leaves at the base of the rosette (R1M7 and R2M6), from
cv. `Dionysos`, as well as the leaves with the upper rosette leaves and the smaller weight (R5M1 and
R6M1) from cv. `Scheideckeri` (Figure 2).
Scheideckeri R6M1
Scheideckeri R5M1
Scheideckeri R4M2
Scheideckeri R3M2
Scheideckeri R2M4
Scheideckeri R1M4
Dionysos R3M5
Dionysos R2M6
Dionysos R1M7
Doris Taylor R4M1
Doris Taylor R3M4
Doris Taylor R2M7
Doris Taylor R1M8
Green Pearl R5M1
Green Pearl R4M2
Green Pearl R3M5
Green Pearl R2M7
Green Pearl R1M8
E. lilacina R3M4
E. lilacina R2M2
E. lilacina R1M1
0
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No. day

Figure 2. The rooting period of the leaf cuttings
From the analysis percentage of rooted cuttings (Table 2) it results that the leaf cuttings from
the species and cultivars of Echeveria have a very good capacity to form adventitious roots, in most
cases 100% rooting, except cv. 'Doris Taylor', in which the cuttings made from the leaves of the
mother plant (R1 and R2), although they are from superior size categories (M7 and M8), rooted in the
proportion of 40 and respectively 60%.
When assessing the success of crop multiplication by leaf cuttings, the analysis is not only
about the formation of adventitious roots, but also about the ability of the cutter to regenerate the
aerial parts of the plant, respectively to ensure the production of whole new plants (roots and aerial
parts). In the case of leaf cuttings from Echeveria, it can be considered the multiplication provided
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after the rooted cuttings have formed new rosettes of leaves. From this point of view, the
differences between taxa and variants were higher (between 50% and 100% from the total rooted
cuttings). The rooted leaf cuttings from cv. 'Green Pearl', 'Dionysos', and 'Scheideckeri' formed 8892% new rosettes, while E. lilacina and Doris Taylor had a percentage of approx. 75% (Table 2).
Table 2. Results on the rooting of the cuttings and forming rosettes

No.

1

2

3

4

5

Species/
cultivar

Rooted
cuttings
Var.
No.

%

E. lilacina

R1M4
R2M2
R3M1
X̄

15
15
15
15

100
100
100
100

`Green Pearl`

R1M8
R2M7
R3M5
R4M2
R5M1
X̄

15
15
15
15
15
15

100
100
100
100
100
100

`Doris Taylor`

R1M8
R2M7
R3M4
R4M1
X̄

6
9
15
15
12

40
60
100
100
75

`Dionysos`

R1M7
R2M6
R3M5
X̄

15
15
15
15

100
100
100
100

`Scheideckeri`

R1M4
R2M4
R3M2
R4M2
R5M1
R6M1
X̄

15
15
15
15
15
15
15

100
100
100
100
100
100
100

Rooted cuttings with formed rosettes
%
Significance of
compared
±d
differences
with X̄
14
123.89
+2.7
xx
11
97.35
-0.3
9
79.65
-2.3
00
11.3
100.0
LSD5%=1,3; LSD1%=2.2; LSD0,1%=4.1
12
89.96
-1.8
00
12
89.96
-1.8
00
15
108.7
+1.2
x
15
108.7
+1.2
x
15
108.7
+1.2
x
13.80
100.0
LSD5%=0.8; LSD1%=1,2.; LSD0,1%=1.8
3
33.33
-6
000
6
66.67
-3
000
12
133.33
+3
xxx
15
166.67
+6
xxx
9.00
100.0
LSD5%=1,2; LSD1%=1,7; LSD0,1%= 2,8
14
105.26
+0.7
14
105.26
+0.7
12
90.23
-1.3
13.3
100.0
LSD5%=1,3; LSD1%=2.2; LSD0,1%=4.1
12
88.89
-1.5
0
12
88.89
-1.5
0
13
96.3
-0.5
14
103.7
+0.5
15
111.11
+1.5
x
15
111.11
+1.5
x
13.50
100.0
LSD5%=1,1; LSD1%=1,6; LSD0,1%= 2,3
No.

From the statistical calculation performed on each taxon, by reporting the values of each
variant to the average, the differences recorded indicate the extent to which the experimental factors
influence the regeneration of new plants from the leaf cuttings (Table 2). At E. lilacina the
differences from the average are distinctly significant positive when using the larger leaves,
harvested from the base of the rosette; in the case of smaller leaves, coming from the top of rosette,
the differences are distinctly negative, and the leaves in the middle zone are not statistically assured.
For cv. 'Green Pearl' and 'Scheideckeri' are recommended cuttings harvested from the top of the
rosette, although they are smaller in size, the differences from the average are being significantly
positive, and at cv. `Doris Taylor` the leaves at the top of the rosette were better (very significant
positive differences). At cv. Dionysus' differences from the average are not statistically assured in
any of the variants, but the tendency of a better production is found with the leaves from the rosette
base.
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CONCLUSIONS

1. In most Echeveria taxa, the leaf mass and maturation (determined by the position on the
stem) did not obviously influence the formation of the adventitious roots, the percentage of rooting
being 100%. Exceptions were made by cv. 'Doris Taylor' (40-60% rooting), resulting from large
leaves at the base of the stem.
2. The duration of adventive root formation was between 52 and 77 days, with the differences
being between the cuttings groups of each taxon. So they soon rooted the younger cuttings from cv.
'Scheideckeri' and the cuttings from the leaves at the base of the stem of cv. `Dionysos`.
3. For the effective multiplication by leaf cuttings of Echeveria taxa studied, it is
recommended to use larger leaves, at the base of rosette, for E. lilacina and cv. `Dionysos`,
respectively the younger leaves, from the upper part of the rosette to the cv. `Doris Taylor`, `Green
Pearl` and `Scheideckeri`.
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Secţiunea: PROTECŢIA PLANTELOR
CZU: 632(092)
ASPECTE DIN CARIERA ŞTIINŢIFICĂ A FRAŢILOR PLUGARU
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Asea M. TIMUŞ, Nichita CROITORU, Nina CHIRIŢA
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The work is provided biographical data on two scientists from the Republic of
Moldova: Sergiu Plugaru is an entomologist and Ion Plugaru from the sericulture field. Sergiu
Plugaru (1924-1981, Terebna, Edinet district, Republic of Moldova), biologist-zoologist since 1952,
Ph.D. in biological sciences since 1964 (scientific thesis "Harmful entomofauna of a oak in the
forests of Moldavia"), worked at the Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova, as a
senior researcher in the period 1957-1981, published 70 scientific articles, including 31
encyclopedic. Ion Plugaru (1927-1997. Terebna, Edinet district, Republic of Moldova), biologistzoologist since 1952, PhD in biological sciences since 1964 (scientific thesis "Selection of breeds
and hybrids of the silkworm in Moldavia"), worked at the Institute of Zoology, Academy of
Sciences of Moldova, as a senior scientific employee from 1957 to 1997, including the head of the
entomology laboratory (1966-1976) and sericulture (1976-1983); published 120 scientific articles,
including one monograph "Silkworm and the culture of mulberry" (1988) and one dictionary
"Dictionary-reference book on silk production" (1989). The work was done to complete
encyclopedic data on Moldovan scientists from the field of entomology and silkworm breeding in
the Republic of Moldova, including the development of the history of the village of Terebna, Edinet
district, Republic of Moldova.
Key words: Sergiu Plugaru, Ion Plugaru, Republic of Moldova.
INTRODUCERE
În Moldova s-au născut şi continuă să se nască oameni care până la trecerea la cele veşnice
contribuie cu multe lucruri importante şi de pionierat pentru prosperarea meleagului. Uneori în
bătaia vieţii, dar ei sunt sortiţi din păcate, uitării şi pe nedrept dispar din istorie. În cele ce urmează,
doresc să relatez pe scurt trei, de astfel, de personalităţi cu numele de familie Plugaru, ale căror
origine nici că mai necesită accentuare. Vreau să-i prezint în continuare, fiindcă au avut merite
deosebite într-un domeniu de cercetare cu mai multe ramuri distinctive, ca: entomologia
fundamentală, în care s-a remarcat Sergiu Plugaru, şi sericicultură în care s-a manifestat Ion
Plugaru.
Biografiile acestor entomologi spun că şi-au îndeplinit obligaţiunile, iar în primul rând cel
moral, colegiale, profesionale şi, nu în ultimul rând cele de a contribui substanţial la dezvoltarea
domeniului entomologic naţional.
Tot în acest context, accentuăm că informaţiile din lucrare vor completa portretul
personalităţilor din domeniul entomologic (activ) şi sericicol (inactiv), dar şi istoria satelor natale:
Terebna (raionul Edineţ) unde s-au născut fraţii Plugaru Sergiu şi Ion (Fig. 1).

Sergiu Gh. Plugaru
Ion Gh. Plugaru
Fig. 1. Fraţii Plugaru (foto din dosarul personal, A.Timuş)
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Despre satul de baştină Terebna de unde provin entomologii Plugaru, în 2017 s-a publicat o
carte intitulată „Vatra merelor domneşti – Terebna” (Fig. 2), autori Tudor Ţopa şi Liviu Belâi. Liviu
Belâi este nepotul de pe soră al fraţilor Plugaru. Domnia sa a prezentat secvenţe foarte interesante
din viaţa unchilor săi Plugaru, dar acestea sunt pe departe incomplete. Importantă este o fotografie
de familie a celor doi fraţi cu sora lor Iulia, mama jurnalistului Liviu Belâi, actualmente de mare
valoare istorică. Totodată noi am aflat unele date despre entomologii Plugaru neindicate (este lesne
de înţeles motivul) în autobiografiile lor şi în dosarul de serviciu, întocmit la Institutul de Zoologie,
unde ei au activat toată viaţa şi care, în prezent, se află în Arhiva Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Lucrarea respectivă va completa unele carenţe din biografia entomologilor Plugaru, şi va
suplimenta istoria satelor cu noi date de valoare istorică.

Fig. 2. Participanţii la lansarea cărţii despre satul de baştină „Vatra merelor domneşti –
Terebna”, în care sunt menţionaţi şi fraţii Plugaru (foto Elena Baban, 2017)
Sergiu Gh. Plugaru
(6.IV.1924-15.IV.1981)
Naşterea şi originea. S-a născut în 6 aprilie 1924, în satul Terebna, comuna Zăbriceni,
judeţul Dorohoi, actualmente raionul Edineţ din părinţii Gheorghe Plugaru (1901-1991) şi Maria
(1904-1938). De origine a fost român. A decedat în 15 aprilie 1981 la vârsta de 57 de ani, fiind activ
în postul de cercetător ştiinţific în Laboratorul Ecologia Insectelor, director Teodor Furdui.
Şcoala, gimnaziul şi bacalaureatul. Primele 7 clase le-a făcut la Şcoala din Terebna (19311938), apoi a urmat Şcoala medie din Feteşti, raionul Edineţ (1940-1941). În timpul Celui de al
Doilea Război Mondial a învăţat la Liceul comercial din Bucureşti (1941-1944). Din motive deja
cunoscute, informaţia cu privire la şcoala românească nu este indicată în autobiografia sovietică,
specificându-se că în timpul respectiv „nu am învăţat niciunde”. Pentru a obţine studiile complete şi
înscriere la facultate, a fost nevoit să repete învăţătura la Şcoala medie nr. 4 din Chişinău (19451947) şi astfel, la vârsta de 23 de ani a obţinut atestatul de absolvire a învăţământului mediu.
Studiile superioare. În 1947 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii de la Institutul
Pedagogic din Chişinău, unde a studiat doar doi an ani, fiind deportaţi, împreună cu familia, în
Siberia. Anul trei de studii, conform ordinului de transfer al Ministerului Educaţiei Superioare al
URSS, a continuat la Facultatea de pedo-biologie a Universităţii „A.A. Jdanov” din oraşul Irkutsk
(Federaţia Rusă), pe care a absolvit-o în 1952 cu menţiune la specialitatea zoologie, calificativul
„biolog-zoolog” (Diploma nr. 225744). Consiliul facultăţii l-a recomandat pentru angajare în Secţia
de biologie a Academiei de Ştiinţe a URSS, filiala Siberia orientală din oraşul Irkutsk.
Specializarea şi titluri ştiinţifice: (1) doctorat în biologie conform susţinerii tezei de
doctorat în 8 octombrie 1964 cu tema „Entomofauna dăunătoare stejarului din pădurile Moldovei”.
Teza a fost confirmată în 12 mai 1965 la Moscova (Diploma nr. 083567) şi i s-a acordat titlul de
doctor în biologie, specializarea entomologie. Din 14 octombrie 1968 deţine postul de cercetător
ştiinţific superior (atestatul nr. 0355980), iar din 1986 – cercetător ştiinţific coordonator. Posturile
ocupate: (i) cercetător ştiinţific inferior pe specialitatea entomologie în Secţia de biologie a filialei
din Siberia orientală a Academiei de Ştiinţe a URSS în anii 1952-1957; (ii) laborant superior în
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Laboratorul de zoologie, Institutul de Biologie al RSS Moldoveneşti, filiala Academiei de Ştiinţe a
URSS, din 1 octombrie 1957; (iii) cercetător ştiinţific inferior al Institutului respectiv, din 3
februarie 1959; (iv) colaborator ştiinţific inferior în Secţia de biologie şi ştiinţe agricole, Institutul
de Zoologie, iar odată cu inaugurarea Academiei de Ştiinţe în RSS Moldovenească, din 02 august
1961, cercetător; cercetător ştiinţific superior în Laboratorul de zoologie a nevertebratelor, Institutul
de Zoologie al AŞ a RSSM din 17 iulie 1965, post reocupat, prin concurs, în 11 iulie 1968 şi 11
decembrie 1976 (Laboratorul de entomologie aplicativă, Institutul de Zoologie experimentală şi
Fiziologie).
În momentul revenirii sale în republică şi angajarea în Secţia de biologie, şef de laborator era
renumitul savant, academicianul Ia. Prinţ, specialist în protecţia plantelor, în special, în entomologia
agricolă. Au activat cu succes împreună până la decesul lui Prinţ (1966).
Cercetarea ştiinţifică. Conform articolelor publicate în anii 1952-1957, rezultă că, iniţial, a
cercetat, aflându-se în Siberia, insectele dăunătoare pinului (Dendroctonus micans, ord. Coleoptera,
fam. Curculionidae) şi cedrului (dăunătorii secundari), în special a speciei Dendrolimus sibiricus
(ord. Lepidoptera, fam. Lasiocampidae). În republică a fost încadrat în investigarea următoarelor
specii, conform cercetărilor pe tema complexă – „Stabilirea motivelor de uscare a stejarului din
plantaţiile forestiere din RSS Moldovenească şi elaborarea măsurilor pentru lichidarea acestora”,
din care au rezultat articole ştiinţifice pentru speciile: molia stejarului (Tortrix viridana, ord.
Lepidoptera, fam. Tortricidae); omida procesionară (Thaumetopoea processionea, ord. Lepidoptera,
fam. Thaumetopoeidae); entomofauna stejarului din Moldova şi combaterea entomofaunei
dăunătoare pădurilor prin prelucrare chimică completă (DDT); parazitoizii dăunătorilor stejarului
(fam. Larvivaridae, ord. Diptera); nutriţia graurilor din Moldova; lepidopterofauna laricei siberiene
(Larix sibirica, ord. Pinales, fam. Pinaceae) împreună cu Raigorodskaia I.A.; cinipidele galigene ale
stejarului, în special viespea galigenă (Cynips quercustolii, ord. Hymenoptera, fam. Cynipidae);
moliile din genul Ypsolephus (ord. Lepidoptera, fam. Plutelide); gândacul frunzelor de stejar
(Haltica quercetorum, ord. Coleoptera, fam. Chrysomelidae); siricidele (ord. Hymenoptera, fam.
Siricidae) şi simfitele (ord. Hymenoptera, fam. Symphitae) etc.
Pe baza acestora au fost publicate peste 70 de articole entomologice clasice şi enciclopedice:
Enciclopedia sovietică moldovenească, enciclopedie universală în 8 volume publicată în perioada
1970-1981 în limba română, dar cu caractere chirilice. Enciclopedia cuprinde cca. 40.000 de
articole, 4.400 de imagini, 44 de hărţi color şi 244 de hărţi alb-negru, printre care şi subiecte
entomologice semnate de Sergiu Plugaru în volumele I (1970), II (1972), III (1974) şi IV (1974).
Participări cu articole la manifestări ştiinţifice: Simpozionul internaţional pentru
entomofauna din Europa mijlocie (Budapesta, 1973, ediţia a V); Congresul unional al societăţii
entomologie (Leningrad, 1974, ediţia a VII); Congres internaţional pentru protecţia plantelor
(Moscova, 1975, ediţia a VIII); (iv) Conferinţă unională a zoogeograficilor (Chişinău, 1975, ediţia a
VI); Simpozionul internaţional pentru entomofauna din Europa mijlocie (Leningrad, 1977, ediţia a
VII).
Conducător ştiinţific la două teze de doctorat: Nicolai I. Serâi (1972) şi Veniamin S.
Stratan (1974). Membru şi redactor responsabil al redacţiei volumelor: „Fauna şi biologia insectelor
Moldovei” (1973); „Insectele dendrofile din Moldova” (1975); „Afidele – dăunători ai culturilor
horticole din Moldova” (1977), autori Valentina V. Vereşchiaghin şi Boris V. Vereşchiaghin. Toate
aceste lucrări au fost publicate la Editura „Ştiinţa” din Chişinău.
Nu a fost niciodată membru al organizaţiei comsomoliste şi de partid, inclusiv nu a fost
supus obligaţiilor militare.
La vârsta de 57 de ani starea de sănătate i s-a agravat şi a decedat, lăsând în urma sa multe
proiecte entomologice nerealizate. Cele mai importante rezultate ştiinţifice, acumulate în cei 24 de
ani de investigaţii a entomofaunei stejarului din pădurile republicii, fără îndoială, ar fi fost potrivite
pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor habilitat. Menţionăm că publicarea oficială a biografiei
entomologului basarabean Sergiu Gh. Plugaru, cu toate aspectele cunoscute şi mai puţin cunoscute
din cariera sa, va completa un gol din istoria entomologiei, Academiei şi, în primul rând, al ştiinţei
româneşti contemporane.
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Ion Gh. Plugaru
(27.IX.1927-25.VII.1997)
Naşterea şi originea. S-a născut în 27 septembrie 1927, în satul Terebna, comuna Zăbriceni,
judeţul Dorohoi, actualmente raionul Edineţ din părinţii Gheorghe Plugaru (1901-1991) şi Maria
(1904-1938). De origine a fost român. A decedat în 25 iulie 1997 la vârsta de 70 de ani, fiind activ
în postul de cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Fiziologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, director Teodor Furdui.
Şcoala, gimnaziul şi bacalaureatul. Primele 7 clase le-a făcut la Şcoala din Terebna (19311938), apoi a urmat Şcoala medie din Feteşti, raionul Edineţ (1940-1941). În timpul Celui de al
Doilea Război Mondial a învăţat la Liceul comercial din Bucureşti (1941-1944). Din motive deja
cunoscute, informaţia românească nu este indicată în autobiografia sovietică, specificându-se că în
perioada respectivă „nu am învăţat niciunde”. Pentru a obţine studiile complete şi înscriere la
facultate a fost nevoit să repete, aidoma fratelui său Sergiu, studiile la Şcoala medie nr. 4 din
Chişinău (1945-1947).
Studiile superioare. În 1947 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii de la Institutul
Pedagogic din Chişinău, unde a frecventat doar primii doi ani. Anul trei de studii (din motive deja
cunoscute – deportarea în Siberia) conform ordinului de transfer al Ministerului Educaţiei
Superioare a URSS, l-a continuat la Facultatea de pedo-biologie a Universităţii „A.A. Jdanov” din
oraşul Irkutsk (Federaţia Rusă), pe care a absolvit-o în 1952 cu menţiune la specialitatea zoologie,
calificatul „biolog-zoolog” (Diploma nr. 911892). După absolvire a fost repartizat la Ministerul
domeniilor forestiere din URSS şi numit în calitate de inginer superior în patologia forestieră la
Direcţia regională ale domeniilor forestiere din Irkutsk. Între timp, a fost şi unul dintre directorii
(rector) Institutului Unional de Silvicultură (filiala Siberiei Orientale din Ircutsk)
Specializarea şi titluri ştiinţifice: (1) doctorat în biologie conform susţinerii tezei de
doctorat în 29 decembrie 1964 cu tema „Selectarea soiurilor şi hibrizilor de vierme de mătase în
condiţiile din Moldova”. Teza a fost confirmată în 28 iunie 1965 la Moscova (Diploma nr. 003713)
şi acordat titlul de doctor în biologie, specializarea sericicultura. Teza de doctorat a fost întocmită
sub îndrumarea lui Iacov I. Prinţ în laboratorul de Zoologia nevertebratelor, dar susţinută nu în
Institutul de Biologie din Chişinău, dar la Institutul de Zoologie din Kiev. Din amintirile colegilor
mai în vârstă s-a aflat că academicianul Iacov I. Prinţ avea un respect deosebit pentru discipolul său
Ion Plugaru şi a lăsat „cuvânt” ca şef după plecarea lui să fie anume acest „elev moldovean”, ceea
ce a şi fost respectat. Dacă fratele său Sergiu Plugaru a obţinut titlul de cercetător ştiinţific la
Chişinău, lui Ion Plugaru acesta i-a fost recunoscut cel obţinut în Irkutsk, fiindcă în dosar, din
motive necunoscute, nu a fost depistată vreo diplomă care să confirme acest aspect.
Posturile ocupate: (i) inginer superior în patologia forestieră la Direcţia regională al
domeniilor forestiere din Irkutsk, 1952-1957; (ii) cercetător ştiinţific inferior în Laboratorul de
zoologie, Institutul de Biologie al RSS Moldoveneşti, filiala Academiei de Ştiinţe a URSS din 1
octombrie 1957 (şef de laborator era entomologul, academicianul Ia. Prinţ (au activat împreună
până la decesul acestuia în 1966); (iv) cercetător ştiinţific inferior în Secţia de biologie şi ştiinţe
agricole, Institutul de Zoologie, odată cu inaugurarea Academiei de Ştiinţe în RSS Moldovenească
din 02 august 1961 – cercetător; şef al Laboratorul de zoologia nevertebratelor, Institutul de
Zoologie al AŞ a RSSM din 16 septembrie 1966, după decesul lui Ia.I. Prinţ (23.V.1966); cercetător
ştiinţific superior la Laboratorul de entomologie aplicativă, Institutul de Zoologie experimentală şi
Fiziologie din 28 septembrie 1976. Din 2 ianuarie 1980 a fost transferat în acelaşi post în
laboratorul nou format „Laboratorul de genetică adopţională” şi reconfirmat în 29 aprilie 1983 la
specialitatea entomologie, conform hotărârii biroului Secţiei de cercetări în biologie şi chimie a AŞ
RSSM din 5 aprilie 1983, nr. 15/24. Şef al acestui laborator de genetică adopţională, în 1983, era
Veliksar D.S.
În anul 1986, conform atestării angajaţilor din 19 mai 1986, prin decizia unei prestigioase
comisii alcătuite din 11 membri, I. Plugaru, cu o vechime de circa 35 de ani de muncă a obţinut
calificativul de cercetător ştiinţific coordonator.
Cu acest post şi calificativ de cercetător ştiinţific coordonator, prin hotărârea biroului Secţiei
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de biologie şi chimie nr.10/2.II din 3 iulie 1991, I. Plugaru a fost transferat la Institutul de
Fiziologie al AŞM, institut înfiinţat în acelaşi an. Acest post l-a menţinut până la trecerea la cele
veşnice în 1997.
Cercetarea ştiinţifică. Conform articolelor publicate în Rusia în anii 1956-1957, rezultă că,
iniţial, a cercetat insectele dăunătoare arborilor forestieri, în special, a fluturelui „sibirskii
şelkopread” (Dendrolimus sibiricus, ord. Lepidoptera, fam. Lasiocampidae) şi combaterea acestuia
pe cale chimică.
În republică a cercetat în exclusivitate viermele-de-mătase şi planta-gazdă a lui, dudul. Alte
insecte nu a investigat, această concluzie fiind expusă pe baza unui articol cu nuanţă istorică despre
filoxeră: „Starea viţei-de-vie pe rădăcini proprii din Moldova”, publicat în colaborare cu Piotr Hr.
Kiskin şi alţi colegi (1971). Pe baza viermelui-de-mătase a publicat peste 80 de articole clasice,
inclusiv dicţionare şi enciclopedii: Enciclopedia agricolă publicată la editura „Enciclopedia
sovietică” din Moscova (1969-1975) cu articolele „sericicultura” şi „dudul”; Enciclopedia sovietică
moldovenească, subiectele din sericicultură în volumele I (1970 – Arthropoda), II (1971 –
viermele-de-mătase Bombyx mori L., voltinism, entomologie, gogoaşă-cocon, drozofilaDrozophylidae), III (1972 – insecte-Insecta), IV (1974 – nimfă, musculiţe – Simuliidae), V (1975 –
Prin Ia.I., pupă) şi VI (1976 – sericicultură, termite-Isoptera, furnici-Formicidae).
Ion Gh. Plugaru a investigat viermele-de-mătase, inclusiv a promovat ştiinţa prin publicarea
articolelor de popularizare şi cele istorice: Istoria sericiculturii din Moldova (1965); Congresul
internaţional al entomologilor (1968); Metoda de lucru cu viermele-de-mătase în şcolile din
Moldova (1970); Congresul unional al entomologilor (1971); Situaţia şi perspectivele cercetărilor
entomologice din Institutul de Zoologie a AŞ RSSM (1971, în colaborare); Forumul entomologilor
(1975).
Lucrările savantului sericicolog Ion Plugaru fac parte din patrimoniul ştiinţific naţional şi
internaţional în domeniu şi sunt şi în prezent actuale şi de o certă valoare aplicativă:
 „Viermele-de-mătase şi cultura dudului”, în colaborare cu Raisa I. Plugaru în 1988,
atenţionăm că a fost întocmită în perioada sovietică, dar în limba română. În carte se prezintă
aspecte despre originea viermelui-de-mătase (Bombyx mori L.), morfologia, anatomia şi fiziologia
viermelui-de-mătase, incubaţia, creşterea viermelui-de-mătase, biologia şi dăunătorii viermelui-demătase, cultura dudului, exploatarea dudului, bolile dudului şi combaterea lor, bibliografia. O
curiozitate: această carte se vindea pe atunci cu 5 copeici. Era, deci, practic de nepreţuit – la direct.
 „Glosar-îndrumar pentru sericicultură”, în colaborare cu A.Z. Zlotin publicat în 1989, la
Editură „Ştiinţa” din Chişinău. Glosarul îndrumar conţine aproximativ 1000 dintre cei mai utilizaţi
termeni din biologia şi cultivarea viermelui-de-mătase şi alte discipline cu care se intersectează.
Sunt expuse informaţii concise din biologia, biochimia, fiziologia, ecologia şi genetica viermeluide-mătase, tehnologia de obţinere a grenei (pontei), coconilor şi prelucrarea acestora, selecţia şi
reproducerea în sericicultură, protecţia viermelui-de-mătase şi a dudului împotriva dăunătorilor şi
bolilor. A fost recomandată domeniului ştiinţific (aspiranţi sau doctoranzi), practice (industriei
procesatoare de coconi) şi didactice (entomologilor şi studenţilor de la specialităţile biologice şi
agricole) (Fig. 3).
Participări la manifestări ştiinţifice: Congresul unional al societăţii entomologie
(Leningrad, 1974, ediţia a VII); Conferinţa unională a zoogeograficilor (Chişinău, 1975, ediţia a
VI); Simpozionul unional pentru poliploidia dudului (Bacu, 1977, ediţia a III).
Premii. A fost menţionat cu Diplomă de onoare de municipalitatea din Irkutsk pentru
participare activă în organizarea expoziţiei agricole regionale din 1956; medalia pentru
„desţelenirea pământurilor” din partea Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS, 1957; în 1964 a
fost premiat cu o sumă semnificativă de bani pentru „implementarea unui nou soi şi hibrid de
viermele-de-mătase” (ord. AŞ RSSM nr. 32 din 20.II.1964) şi alte menţiuni din partea Institutului la
diverse aniversări şi evenimente. A fost membru în două consilii republicane de coordonare:
zoologie şi protecţia plantelor; membru al Consiliului secţiei moldoveneşti a Societăţii Unionale
Entomologice.
A fost membru al organizaţiei comsomoliste până în 1955; nu şi membru al PCUS – din
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principiu. A fost supus obligaţiilor militare conform susţinerii cerinţelor la catedra militară de la
Universitatea din Irkutsk, după care a fost calificat cu gradul militar de sublocotenent în rezervă.

Fig. 3. Glosarul-îndrumar pentru sericicultură,
autori A.Z. Zlotin, I.Gh.Plugaru (foto din internet)
În concluzie despre fraţii entomologi Plugaru: ambii au avut studii liceale româneşti
(Bucureşti) şi complete sovietice (Chişinău), universitare (începute la Chişinău şi terminate în
Irkutsk) şi doctorale (Sergiu la Chişinău şi Ion la Kiev). Ambii fraţi au fost deportaţi concomitent cu
membrii familiei (deşi se vehicula pe atunci preceptul stalinist, precum că „sân za otţa ne
otveceaet”) şi ambii au început activitatea entomologică în Irkutsk (Federaţia Rusă) şi au continuat
la Academia de Ştiinţe din Moldova: Sergiu în entomologia forestieră, iar Ion în sericicultură (Fig.
4-5). Fraţii Plugaru sunt primii doctori în ştiinţe biologice din satul lor natal Terebna. În paralel cu
investigarea entomologică, ei s-au remarcat şi în domeniul enciclopedic, iar ca dovadă ei semnează
toate articolele din entomologie şi sericicultură din toate ediţiile Enciclopediei Republicii Sovietice
Socialiste Moldoveneşti.
Din cartea „Vatra merelor domneşti – Terebna”, s-a aflat că tata entomologilor, Gheorghe
Plugaru, s-a căsătorit „de urgenţă” în anul 1923, pentru a primi 6 hectare de pământ conform
reformei agricole, desfăşurată în România Mare, din care făcea parte şi actuala republică. Pământul
se repartiza numai bărbaţilor căsătoriţi. Tânărul de 22 de ani împreună cu alţi „vreo 10 flăcăi” nu au
avut de ales şi toţi s-au căsătorit rapid. În rezultat, („tinerii însurăţei”, cum erau atunci botezaţi de
către oficialităţi), au primit cele 6 hectare de pământ promise. Din căsătoria lui Gheorghe Plugaru
cu Maria de 19 ani s-au născut 4 copii: Sergiu şi Ion – viitorii entomologi; Iulia – învăţătoare şi
Mihai – şofer.
Informaţii suplimentare despre entomologii Plugaru
Hectarele familiei Plugaru au crescut în timp, de la 6 până la 50. Din acest motiv au obţinut
statutul de „culaci” şi astfel au fost deportaţi în Siberia în perioada sovietică. Acest aspect se
menţionează în capitolul „Nimic nu-i veşnic”, din cartea menţionată anterior, cu toate că pământul a
fost confiscat de puterea sovietică, iar celelalte bunuri au fost predate „benevol” în colhoz: un cal, o
vacă, 15 oi, o căruţa, plugul şi boroana etc., dânşii, ca şi mii de alte familii de basarabeni, nu au
putut evita „Siberiile de gheaţă”. Nu se ştie de ce puterea sovietică – prin însuşi esenţa sa – nu putea
suporta gospodarii. Probabil, de acea a şi dispărut fără sens.
În contextul celor relatate mai sus, am aflat, de asemenea că Gheorghe Plugaru a fost nu
numai un ţăran harnic, mărinimos şi isteţ, dar şi un mare cărturar. Domnia sa a obţinut
„bacalaureatul” de pe vremurile cele – două clase ruseşti pe timpul Ţarului Nicolae şi, în baza
acestei şcolarizări, în perioada interbelică a lucrat „la români” institutor, la sovietici, seara participa
la lichidarea analfabetismului”. Aceasta explică două aspecte importante din familia Plugaru:
(i) direcţionarea copiilor spre învăţătură, la început în şcoala din satul Terebna şi apoi „tocmai” la
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una din Bucureşti – şi anume a fiilor Sergiu şi Ion din metropola României interbelice la renumita
„Şcoală comercială” „tăinuită” de ei din considerentele lesne de înţeles;
(ii) posibilitatea părinţilor de a-i întreţine material şi financiar pe copii în şcolile din sat, ulterior la
cea din Bucureşti (entomologi cu renume Sergiu şi Ion) şi Bălţi (fiica Iulia, la fel, a fost încadrată la
Liceul industrial de fete „Regina Maria” din Bălţi), iar mezinul Mihai, care, în anul „eliberării,
1940, avea doar opt ani, lăsat pe lângă părintele său, el urmând să-i ia ulterior destinul de plugar”.
Iulia după absolvirea căreia a devenit învăţătoare în satul natal, în 1944-1963), apoi la Chişinău în
aceiaşi postură până la pensionare (1963-1989).

Fig. 4. Familia Plugaru în Siberia, or. Irkutsk,
25.12. 1950 (de la stânga la dreapta), primul
rând: tatăl Gheorghe, mama vitregă
Elizaveta, fiul Serghei;
rândul doi: mezinul Mihail şi Ion
(foto din arhiva private a dl L.Belâi)

Fig. 5. Prima revedere după deportare a lui Ion
Plugaru (uniformă de silvicultor) cu satul natal în
1955 cu sora Iulia şi cumnatul Spiridon
Belâi, învăţători, împreună cu nepoţii Silvia şi
Liviu
(foto din arhiva privată a dl L. Belâi)

Despre deportarea familiei Plugaru s-a aflat din aceiaşi carte, în care autorii menţionează că
a avut loc în felul următor: „În `49 veniseră băieţii în vacanţa de vară… În noaptea spre 6 iulie
(1949, al patrulea val al deportărilor – n.a.) erau pădurile pline cu maşini. Lumea nu ştia de ce stau
maşinile în pădure… La ora două de noapte… abia ne culcasem, că mai vorbiserăm cu băieţii
despre şcoală… Nu ne gândeam noi să se întâmple una ca asta. Ne-am trezit cu maşina în ogradă,
cu soldaţi… Au bătut în uşă. Când am deschis: „Mâinile sus! Predaţi armele!”… Care arme?!
Gheorghe I. Plugaru cu a doua sa soţie Elizaveta I. (prima soţie, Maria a decedat în 1938 –
n.a.) şi cei trei feciori Sergiu, Ion şi Mihai (Iulia fiind căsătorită a evitat deportarea) au urmat să-şi
ducă existenţa şi traiul în taigaua siberiană din cătunul Fatimovsk, regiunea Cita, în casele părăsite
anterior de mineri. „Momeala” deportaţilor a fost aprovizionarea magazinelor cu produse
alimentare, care puteau fi cumpărate pe banii câştigaţi prin eforturi supraomeneşti. În acest cătun,
toţi moldovenii, inclusiv familia Plugaru, s-au evidenţiat, fiindcă au reparat de unii singuri barăcile
(bordeie) sau au construit altele noi în timp foarte scurt, aceasta impresionând mult membrii
comisiilor respective. Într-una din aceste case, familia din 5 persoane a lui Gh. Plugaru a locuit
împreună cu o altă familie de ruşi (de fapt, erau evrei din Rusia), la fel deportaţi, cu numele de
Rojanskii. Fiul lor Mihail Rojanskii a devenit istoric de renume şi a întreprins cercetări comune cu
istoricii din republica noastră, de la care s-a şi aflat acest detaliu, confirmat de asemenea şi în cartea
despre satul Terebna.
Informaţii suplimentare despre transferul de la facultatea din Chişinău la cea din
Irkutsk. În autobiografia entomologilor Plugaru se indică următoarele detalii despre această
perioadă: „Transferul de la Chişinău la Irkutsk a avut loc în urma trecerii la un nou loc de trai”. În
terminologia actuală aceasta se numeşte „ridicat, adică deportat în Siberia”. În urma destăinuirii
bunicului Gheorghe, nepotul Liviu Belâi (Fig. 6) avea să relateze mai târziu, citând-ul: „Da, feciorii
mei cei mai mari, foşti studenţi la Chişinău, deportaţi împreună cu mine, de multe ori au scris la
Moscova, personal lui Alexei Kosâghin să le permită continuarea studiilor, dar mereu nu le venea
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aprobare… În sfârşit, le-a venit răspunsul pozitiv – se afla în culmea fericirii… La Cita, însă, nu era
universitate. De acolo, până la urmă, li s-a permis să meargă la Irkutsk, la o mie de kilometri
depărtare… Eu cu femeia şi cu feciorul cel mai mic am rămas acolo în taiga… Spre bucuria noastră,
la un an a venit ordin de reunire a familiilor. Băieţii, deci, ne-au cerut pe noi la Irkutsk. Acolo m-am
angajat strungar. Mi l-am luat ca ajutor pe feciorul mai mic. Lucram la depoul de tramvaie, reparam
calea ferată. Jumătate de an am trăit în cort. Pe urmă mi-au dat o odăiţă în cămin”.

Fig. 6. Jurnaliştii Tudor Ţopa – cetăţean de onoare al Terebnei şi
Liviu Belâi – nepotul fraţilor Sergiu şi Ion Plugaru (foto Emilia Ghetu, 2017)
Revenirea în republică a fost povestită de tatăl entomologilor astfel: „Hruşciov a dat ordin ca
oamenii să fie reabilitaţi, să se unească familiile. În anul 1955 eram liberi. S-au pornit întâi băieţii.
Eu cu bagajul am plecat mai târziu. Băieţii s-au oprit la Chişinău, au intrat la lucru la Academie. Eu
am sosit la Terebna cu soţia şi băiatul cel mai mic. Nu mi-au întors nimic din cele confiscate în
1949”.
După revenirea din Siberia, în casa părintească se afla cârmuirea kolhozului, iar în săraiele
pentru vite se ţineau caii kolhozului. Tata, soţia lui şi cu fratele mai mic, după o iarnă de şedere la
unchiul lor – adevărată „siberie moldavă” – au trecut cu traiul la Chişinău îndemnaţi de feciorii mai
mari.
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CONTRIBUȚIA AGRICULTURII ECOLOGICE LA PĂSTRAREA
CAPITALULUI NATURAL – PARADIGMA DEZVOLTĂRII AGRICULTURII SUSTENABILE
Leonid VOLOȘCIUC
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Abstract. Using the systemic approach, the article proposes the new paradigm of sustainable
agriculture development, focusing itself on identifying the mechanisms of ecologic crisis elements.
The author examines the concept of sustainable development and the need to approach a new
paradigm on the development of agriculture in the Republic of Moldova, focusing on ecological,
economic and social aspects. By carrying out methodological particularities and conceptual
research-based issues, the article contains elements on the development of organic farming on
global ecological problems and the prospects of developing civilization on Earth.
Key words: Paradigm, ecology, biopreparation, biologic active substances, plant protection,
organic farming, sustainable agriculture development.
INTRODUCERE
Transformările înregistrate în evoluția agriculturii pe fundalul diversificării relațiilor de
producție, al globalizării și asigurării convergenței cu modelele agricole europene și ratificarea de
către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană, au impus reconsiderarea rolului și locului agriculturii în economia națională.
Evoluția actuală a economiei europene demondtrează că cercetarea în domeniul economiei și a
producției agro-alimentare, a sistemelor și structurilor de producție agricolă trebuie să fie proiectată,
adaptată și dezvoltată pentru a răspunde la o mare provocare cu care lumea contemporană se
confruntă - lipsa durabilității sistemelor de producție agroalimentară și criza alimentară (HG, 2006;
Legea 115, 2005; Lester Brown, 2002).
Pentru îrnegistrarea rezultatelor comparabile și de lungă durată, devine necesară analiza
posibilităților de schimbere a paradigmei în agricultură, ceea ce ar asigura realizarea posibilităților
depline al sectorului agrar și îmbunătățirea la diferite niveluri ale indicatorilor economici și
ecologici, precum și oferitea soluțiilor de creștere a gradului de valorificare a potențialului agricol
național. Abordarea orientată spre schimbarea paradigmei agriculturii în contextul convergenței cu
modelul agricol european este motivată de faptul că agricultura reprezintă un sector economic
determinat în economiile contemporane și de lipsa perspectivelor de dezvoltare a agriculturii
tradiționale și necesitatea implementării direcțiilor noi de agricultură bazate pe circuitele naturale
(Raportul Comisiei IAASTD al UNESCO, Paris, 2008).
Savantul american N. Georgescu Roegen a lansat conceptul de bio-economie, prin care
atenționează rolul omului în ecosistemele antropice, demonstrând statistic bilanțul energetic negativ
în cazul consumurilor excesive de materii prime și lipsa perspectivelor pentru generatiile viitoare
(Berca M., 2000, Toncea I., 2002; Toncea I. et al., 2012, Regulament CEE, 2007).
Paradigma, ca totalitate a formelor și ideilor, prototip al lumii în care trăim și principiu care
distinge legăturile și opozițiile fundamentale între câteva noțiuni dominante cu funcție de comandă
și control al gândirii (DEX-online) creează condiții adecvate, capacități șiposibilități de schimbare a
stării lucrurilor. În acest context ne amintim de Hipocrate, care scria ,,Nu putem crea fenomene şi
pentru că nu le putem crea, acţiunile nu depind de fenomene, ci depind de noi.”, adică doar prin
activitățile științifice și inovaționale putem aștepta realizarea
acelor postulate științifice
recunoscute, care într-un anumit interval de timp pot aborda cele mai stringente probleme și propun
căi de soluționare a lor.
După inițierea cercetărilor și realizarea mulotor rezultate care constituie baza agriculturii
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ecologice și implementarea ei in lume pe suprafețe considerabile (Fibl, 2015) și aplicarea acesteea
în condițiile Republicii Moldova, sau înregistrat mișcări organizate de extindere a unui nou mod de
gestionare a producției agricole, care, cu regret, nu sa extins pe suprafețe similare multor țări din
lume (Lester Brown, 2002; Muntean L., 2005).
Aceasta impune elaborarea și aplicarea largă a conceptului privind producția agricolă nu
numai ca o celulă economică, ci ca un proiect vital care include producția și tehnologia, dar și
cultura, relațiile sociale, interacțiunea cu natura (Berca M., 2000, Voloșciuc L., 2009).
Noţiunea de agricultură durabilă este o dezvoltare logică a noţiunii de dezvoltare
durabilă elaborată de către ONU. Ultima a apărut şi s-a afirmat în ultimii ani pentru a contribui la
soluţionarea problemelor globale, legate de protecţia mediului înconjurător. Ea presupune studierea
legităţilor evoluării în timp şi spaţiu a ecosistemelor naturale şi aplicarea acestor cunoştinţe asupra
ecosistemelor antropizate (în primul rând a agrocenozelor) cu scopul minimizării impactului asupra
mediului înconjurător. În agricultură acest scop poate fi atins numai prin folosirea unor tehnologii
avansate, care ar fi orientate nu numai la ridicarea eficienţei ei, dar şi la formarea unor relaţii stabile
de influenţă binefăcătoare din partea ecosistemelor naturale asupra agrocenozelor (Europa, 2018).
Tehnologiile moderne de cultivare a culturilor agricole cuprind toate verigile de
activitate ale omului începând cu protecţia solului de eroziune, chimizare excesivă şi păstrarea
fertilităţii lui şi terminând cu protecţia plantelor de boli şi dăunători. În protecţia plantelor tot mai
insistent se pune accentul pe metode noi de protecţie, alternative celor chimice. Din metodele noi
cele mai preferabile sunt metodele biologice de combatere. În concepţia actuală ar fi mai corect de
vorbit de metode biologice nu de combatere a organismelor dăunătoare, ci de dirijare a densităţii lor
prin intermediul unui sau mai multor agenţi biologici (Voloșciuc L. et al., 2012, 2015).
Folosirea metodelor biologice de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor
cuprinde un spectru larg de procedee începând cu introducerea şi aclimatizarea agentului biologic
pe areale noi şi terminând cu producerea lui în masă în condiţii de laborator şi lansarea lui sezonieră
în agrocenozele protejate.
Abordarea problemelor protecţiei biologice a plantelor poate fi făcută şi ţinând cont
de cele 3 mari grupe de agenţi biologici: insectele utile, microorganismele (virusuri, ciuperci şi
bacterii) şi substanţele biologic active (în primul rând feromonii sexuali ai insectelor dăunătoare).
Asemenea drosofilei în genetică speciile de Trihograma - paraziţi ai ouălor unui şir de dăunători din
ordinul Lepidoptera pot fi considerabile obiect clasic în domeniul metodelor biologice de protecţie a
plantelor. Pentru Trichogramma sp. au fost soluţionate un şir de probleme, ce ţin de ridicarea
eficienţei aplicării ei şi sunt specifice oricărui alt obiect - entomofag. Acestea sunt probleme, ce
deţin de căpătarea culturii materne, găsirea unei gazde de laborator eficiente, mecanizarea
procesului de înmulţire în masă şi de lansare optimală a lor (Vincent C., Goettel M., Lazarovits G.,
2007; Vinson S. et al., 2016; Волощук Л., 2010).
Nu mai puţin importantă este ăi soluţionarea problemelor, ce apar la folosirea
biopreparatelor pe bază de microorganisme în protecţia biologică a plantelor. Rezultate interesante
se capătă la aplicarea biopreparatelor pe bază de virusuri ai insectelor dăunătoare, care provoacă
epizootii pe arealuri mari cu unele legităţi de manifestare a efectului de postacţiune. Sunt căpătate
şi alte rezultate pozitive la folosirea biopreparatelor pe bază de ciuperci şi bacterii la combaterea
biologică a patogenilor la plante (Коломиец Э., 2010).
Drept model de dezvoltare a agriculturii sustenabile pot servi ecosistemele naturale în care se
manifestă relațiile dintre elementului sistemei și este agigurat echilibrul ecologic dinamic. Astfel a
apărut necesitatea schimbării conceptului de dezvoltare sustenabilă și a unui sistem de agricultură
viabil economic și acceptabil din punct de vedere social. Au fost dezvoltate concepte noi privind
sistemele de agricultură (organica, biologica, ecologica, durabila, biodinamica, naturala,
regenerativă, sustenabilă, permacultura). Aceste modele constituie unități de producție și consum
și celule de coexistență și reprezintă paradigme alternative nu numai pentru mediul rural, ci pentru
întreaga țară și servesc drept exemplu de dezvoltare integrală, caee asigură sustenabilitatea atât din
punct de vedere ecologic, cât și social. Apariția și dezvoltarea acestora reprezintă o urmare a
functionării necorespunzătoare a agriculturii convenționale și a cauzelor care au determinat
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scaderea rezistentei și potențalului productiv al plantelor, a sănătății animalelor, fertilității și
calității solului și implicit, a sănătății omului și stării mediului înconjurător. În așa mod, sistemul
agricol promovat de agricultura ecologică vine cu noi abordări de utilizare și menținere a
capacităților naturale de funcționare a agroecosistemelor, furnizând consumatorilor posibilități
alimentare adecvate și respectând ciclul natural de viata al sistemelor.
Agricultura ecologica, ca direcție științifică mod de producere și stil de viață se bazează pe
principii, obiective și bune practici agricole orientate la minimizarea impactului activității antropice
asupra mediului înconjurător. Toate acestea și practica mondială de aplicare a tehnologiile
acceptabile de agricultura ecologică, oferă tot mai frecvent rezultate semnificative de reducere a
impactului negativ ale activității umane asupra biosferei. Agricultura ecologică propune un spectru
larg de produse și servicii ecologice, iar metodele ecologice au un rol deosebit chiar și in atenuarea
efectelor schimbărilor climatice. Conform FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură), in
sistemele de agricultura ecologica, emisiile de CO2 la hectar sunt cu 48-66% mai mici decât în
sistemele convenționale, păstrând astfel capitalul natural. Au fost întreprinse încercări de a uni
conceptul de Eco-economie (Lester Brown) și Bio-economie (Nicholas Georgescu Roegen), intr-o
noua paradigma: „Eco-bio-economie” (Alexandru T. Bogdan), care reprezintă economia viitorului
pusă în slujba vieții oamenilor prin utilizarea raționala a resurselor de mediu.
Extinderea agriculturii ecologice și aplicarea acțiunilor întrunite în ingineria ecobioeconomică
necesită abordarea problemelor întrunite în strategia științifică și tehnologică, de extensiune și
educațională și poate fi realizată la schimbarea paradigmei dezvoltării agriculturii sustenabile prin
păstrarea capitalului natural al ecosistemelor agricole.
MATERIAL ŞI METODĂ
În calitate de obiect al cercetărilor au fost aplicate mijloace biologice de protecţie a plantelor
elaborate în cadrul institutului (preparate bacteriene, baculovirale, substanţe biologic active,
inclusiv feromoni sexuali ai principalelor grupe de insecte dăunătoare, entomofagi. Cercetările s-au
efectuat în condiţii de laborator şi în câmpul experimental al Institutului de Protecţie a Plantelor şi
Agricultură Ecologică al AŞM, precum și în condiții de producere a diferitor întreprinderi agricole
(Vincent, Goettel, Lazorovits, 2007; Voloșciuc L., 2009).
Pentru cercetare au fost utilizate metode contemporane din domenil protecției plantelor:
prognoza şi avertizarea, determinarea raportului interspecific dintre organismele dăunătoare și cele
utile, pragul economic de dăunare (PED).
Metodologia de urmărire a dinamicii populaţiilor de organisme dăunătoare cu ajutorul
capcanelor feromonale, a permis stabilirea unor modele dinamice, stabilirea importanţei economice
comparative a fiecărei generaţii a dăunătorului și implementarea măsurilor de combatere a lor
(HGRM nr.149; Regulament CEE, 2007; Волощук, 2010).
În prοcеsul dе cеrcеtаrе s-а rеcurs lа mеtοdеlе trаdițiοnаlе, prаcticаtе în cercetările moderne,
cаrе cοrеspund οbiеctelor dе studiu: mеtοdа cοmpаrаtiv-istοrică, cаrе еxplică lеgăturа factorilοr
еcοlοgici cаre determină funcționаlitatеa procеselor ecologicе și ecοnοmicе; mеtοdа dеscriptivă
fοlοsită în prеzеntаrеа mаtеriаlului fаptic în bаzа οbsеrvаţiilοr; аnаlizа funcţiοnаlă aplicată pentru
dеscriеrеа cаrаctеrеlοr rеlеvаntе pеntru funcţiunеа cοmunicаtivă а factorilοr (6).
Testarea în condiţii de laborator şi în câmpul de experienţă a fost efectuată în 4 repetiţii
respectiv rendomizate, în conformitate cu cerinţele generale ale experienţelor de acest gen
(Доспехов Б., 1989).
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Pornind de la necesitatea soluționării problemelor ecologice cu un impact deosebit în
activitatea socio-economică, Uniunea Europeană a formulat mai multe obiective strategice:
 Creșterea intelegentă - dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare;
 Creșterea durabilă - promovarea economiei eficiente din punct de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice și mai competitive;
 Creșterea favorabilă incluziunii - promovarea economiei cu o rată ridicată a ocupării forței
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de muncă.
Caracterul inovativ al activităților din Comunitatea Europeană și gravitatea problemelor de
mediu au determinat schimbarea paradigmei privind practicile agricole și continuarea procesului de
transformare a mentalităţii de la agricultor-gospodar la cea de fermier profesionist, conştient de
misiunea sa in societate, proces anevoios şi de lungă durată, precum și trecerea de la politicile de
asigurare a securitate alimentară la cele de suveranitate alimentară, adică la dreptul popoarelor de
aşi defini propriile politici agroalimentare cu scopul de a proteja si reglementa productia si comertul
agricol interior pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabila, de a determina măsura
autonomiei lor (Europa, 2018). Întru atingerea acestui scop major sunt determinate elementele
competitivității in agricultură, printre care evidențiem:
•Nivelul de cultură antreprenorială;
•Perfecționarea sistemelor de cercetare și inovare;
•Susținerea sectoarelor prin avantaje comparative;
•Disponibilitatea resurselor umane competente;
•Existența piețelor funcționale.
Au fost evidențiate și provocările principale pentru agricultură, menționând cele economice
(securitatea alimentară, suveranitate alimentară, volatilitatea preţurilor, veniturile agricultorilor;
presiunile legate de Organizația Mondială a Comerțului), drept rezultat al promovării cărora se
preconizează obținerea producţiei alimentare viabile. Provocările legate de mediu (emisiile de gaze
cu efect de seră și schimbările climatice, degradarea solurilor, calitatea apei și aerului, starea
habitatelor şi biodiversitatea, starea fitosanitară și presa pesticidă, drept rezultat al cărora va fi
gestionarea durabilă a resurselor naturale. Provocările legate de teritoriu (combaterea sărăciei,
vitalitatea zonelor rurale, diversitatea formelor de agricultură) au drept rezultat dezvoltarea
teritorială echilibrată (Berca M., 2000; Lester Brown, 2002).
Pentru abordarea provocărilor enumerate au fost evidențiate priorităţile principale:
încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării, creşterea competitivităţii agricole şi creşterea
viabilităţii exploataţiilor, promovarea organizării lanţului alimentar şi nealimentar şi a gestionării
riscurilor; refacerea, conservarea şi consolidarea agroecosistemelor, promovarea utilizării eficiente
a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
Astfel aricultura poate proteja capitalul natural prin: metode, tehnici si practici agricole
prietenoase cu mediul (ecoconditionalitate, inverzirea agriculturii), investitii propriuzise care
constituie infrastructura verde). În acest sens devine rațională plata pentru practici agricole benefice
pentru climă și mediu și aplicarea măsurilor obligatorii de înverzire și fondarea suprafețelor de
interes ecologic.
Pe fundalul impactului mare a problemelor ecologice și necesitatea urgentării măsurilor de
soluționare a manifestării lor, aprobarea și aplicarea noii paradigme a dezvoltării agriculturii, devine
tot mai iminentă întreprinderea măsurilor de sprijin în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în
spațiul rural (în exploataţii agricole, în procesarea și marketingul produselor agricole, pentru
dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere, pentru înființarea de
activităţi neagricole în zone rurale, servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale).
Un rol deosebit vor avea componente potenţiale ale unei infrastructuri verzi:
• Ecosisteme sănătoase și zone valoroase din punct de vedere natural în afara zonelor protejate
precum zonele inundabile, zonele umede, pădurile naturale;
• Fondarea și aplicarea elementelor peisajului natural, indispensabile pentru agricultura ecologică
(cursuri de apă, fâșii de păduri, garduri vii), care pot acţiona în calitate de coridoare ecologice sau
refugii pentru faună;
• Fâșii de habitat și microrezervații create pentru protecția anumitor specii, pentru extinderea
dimensiunii unei zone protejate, la sporirea zonelor de hrană, de creștere sau de repaus pentru
speciile respective și pentru a le ajuta în procesul de migraţiune și dispersie.
Schimbarea paradigmei dezvoltării agriculturii indispensabil este legată de recunoașterea și

564

respectarea dimensiunilor etice ale agriculturii ecologice.
 Grija pentru generațiile viitoare (componenta etică făcând legătura cu viitorul).
 Protejarea resurselor naturale (principii și practici raționale ale producției agricole, presiune
mai redusă asupra mediului, favorizarea diversității biologice).
 Diversificarea și implementarea măsurilor biologice în tehnologiile agricole (impact mai
redus al activităților agricole asupra sistemelor ecologice).
 Asigurarea eficienței economice (prin organizarea exploatațiilor agricole si managementul
resurselor de terenuri agricole).
 Responsabilități ale agriculturii față de societate (corelarea necesarului de hrană cu tehnici
corecte de producere și procesare, managementul eficient al calității alimentelor).
Actualmente au fost analizate relaţiile dintre componentele ecosistemelor naturale, constatând
că fundamentul teoretic a sistemelor contemporane de protecţie integrată a plantelor trebuie să fie
constituit în baza abordărilor sistemice, ceea ce este determinat de caracterul sistemic al organizării
ecosistemelor naturale şi se reflectă evident în structura mecanismelor naturale de reglare a
densităţii populaţiilor în componenţa ecosistemelor naturale constituite pe parcursul evoluţiei
milenare.
Pornind de la faptul că mecanismele reglării naturale din cadrul ecosistemelor este determinat
de relaţiile complexe dintre componentele nivelurilor mai inferioare de organizare a materiei vii
(nivelul sistemelor consorţionale şi a lanţurilor trofice), care pot fi cercetate în conformitate cu
metodele existente, este evident că investigaţiile ecosistemice în scopul determinării mecanismelor
naturale de reglare din cadrul ecosistemelor, pot fi efectuate doar la nivelul lanţurilor trofice.
Aceasta determină necesitatea cercetării lanţurilor trofice în care sunt încadrate speciile
edificatoare de plante precum şi speciile specializate de fitofagi, deoarece speciile polifage şi cele
oligofage de dăunători nu determină starea circuitelor de substanţe, ci doar servesc în calitate de
elemente de dublare în mecanismele de transformare a energiei. De aceea în scopul elaborării
sistemelor de protecţie integrată a plantelor e necesar de depistat mecanismele reglării din cadrul
ecosistemelor naturale sau a celor mai puţin modificate sub influenţa factorilor antropici, care sunt
învecinate sau se află în aceleaşi condiţii cu agrocenozele pentru care este necesară elaborarea
sistemelor de protecţie integrată a plantelor.
În calitate de indicii pentru selectarea mijloacelor de protecţie a plantelor nu trebuie de
aplicat gradul de mortalitate a organismelor dăunătoare, ci nivelul de eliminare a fitofagului pe
parcursul întregii perioade ontogenetice, precum şi luând în considerare fenomenul postacţiunii în
decurs de mai mulţi ani. Persistenţa agenţilor biologici în cadrul agrocenozelor ne demonstrează că
aceștia, fiind extraşi din condiţiile naturale, iar apoi aplicaţi cu scopul protecţiei plantelor, devin
analogi artificiali ai componentelor naturale de reglare a densităţii populaţiilor de organisme
dăunătoare (Voloșciuc L. et al., 2015, 2016; Волощук Л., 201014).
Pentru realizarea paradigmei de dezvoltare a agriculturii există o gamă impunătoare de
măsuri de adaptare, de la opţiuni tehnologice până la îmbunătăţirea practicilor de gestionare a
fermelor, dar şi a instrumentelor juridice și politice.
CONCLUZII
Soluționarea problemelor ecologice din agricultură necesită implementarea agriculturii
ecologice și este de neconceput fără integrarea tehnologiilor ecologic inofensive de protecţie a
culturilor agricole, devenind iminentă schimbarea paradigmei dezvoltării agriculturii sustenabile și
sporind contribuția agriculturii ecologice la păstrarea capitalului natural.
Posibilitatea coexistenței celor doua sisteme de agricultură (convențională și ecologica) este
determinată de aplicarea elementelor biologice în tehnologiile agricole și poate asigura omenirea cu
produse alimentare de calitate biologică înaltă.
Tendințele contemporane de dezvoltare a agriculturii deschid perspective reale de asigurare
a siguranței alimentare și implicare a tehnologiilor agricole în soluționarea problemelor socialeconomice, ceea ce este indispensabilă de promovarea și extinderea agriculturii ecologice prin
păstrarea capitalului natural.
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EFICIENȚA BIOLOGICĂ A UNOR PRODUSE CU CONȚINUT
DE ALFA-CIPERMETRIN, 200 g/l ÎN COMBATEREA DĂUNĂTORILOR DIN PLANTAȚIILE DE
MĂR
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Abstract. The apple culture has an important share in the fruitful patrimony of the republic.
Being a species well suited to the temperate climate and with great ecological plasticity, the apple
tree can be cultivated under various pedoclimates conditions. Due to the existence of different
forceful rootstocks, this species is suitable for the most varied crop systems, even coming to the fact
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that some apple species have a special decorative value. Obtaining high, stable and high-quality
production requires the application of all the achievements in the science and practice of fruit
growing. Technological links have an important role in protecting the apple against harmful
organisms and especially insect pests, because in some years the harvest losses caused by these can
reach up to 100%.
Apple crops during the growing season are attacked by different insect species, mites and
other pest groups attacking buds, floral buttons, inflorescences, leaves, shoots, fruits, branches,
stems and root, or or several organs simultaneously. Many chemical treatments are applied to
effectively control the pests from this crop. Over 50 products with different active substances and
mechanism of action are approved when exceeding the economic threshold for insect pest control.
Key words: Apple, Pests, Aphis pomi, Anhonomus pomorum, Adoxophyes orana, Cydia
pomonella, Testing, Insecticides.
INTRODUCERE
Cultura mărului are o pondere importantă în cadrul patrimoniului pomicol al republicii.
Fiind o specie bine adaptată la climatul temperat şi cu o mare plasticitate ecologică, mărul poate fi
cultivat în condiţii pedoclimatice diverse. Datorită existenţei portaltoiurilor de vigoare diferită,
această specie se pretează la cele mai variate sisteme de cultură. Unele specii de măr au o deosebită
valoare decorativă. Obţinerea de producţii mari, stabile şi de calitate superioară impune aplicarea
tuturor realizărilor obţinute în ştiinţa şi practica pomiculturii. În cadrul verigilor tehnologice un rol
important îl au măsurile de protecţie integrată a mărului împotriva organismelor nocive şi în special
a dăunătorilor. Pierderile de recoltă cauzate de dăunători în unii ani ajung până la 80-100%.
Culturile de măr pe parcursul perioadei de vegetaţie sunt atacate de diferite specii de insecte,
acarieni şi alte grupe de dăunători care atacă mugurii, butonii florali, inflorescenţele, frunzele,
lăstarii, fructele, ramurile, tulpina şi rădăcina. Mugurii sunt atacaţi de gărgăriţa mugurilor, larvele
nălbarului, fluturelui cu vârful abdomenului auriu, molii. Butonii florali – de gărgăriţa florilor de
măr, surul pomilor, cărăbuşul de mai, larvele moliilor; Inflorescenţele – de puricele melifer al
mărului, păduchi, larvele moliilor; Frunzele – larvele nălbarului, fluturelui cu vârful abdomenului
auriu, inelarului, cotarului, omizii păroase a dudului, moliilor; Fructele – de păduchele din San –
Jose, puricele melifer al mărului, larvele viespii merelor, viermelui merelor, moliilor; Ramurile de
schelet şi semischelet – de păduchele din San – Jose, larvele viermelui scoarţei mărului,
sfredelitorul ramurilor, sfredelitorul tulpinilor, cariilor; Rădăcina – de larvele scarabeidelor şi
buprestidelor.
Pentru combaterea efectivă a dăunătorilor acestei culturi se aplică mai multe tratamente
chimice. La depăşirea pragului economic de dăunare pentru combaterea dăunătorilor sunt
omologate mai multe produse cu diverse substanţe active şi mecanism de acţiune.
MATERIAL ȘI METODĂ
Experienţele s-au efectuat în anul 2017 în zona de Nord a RM, în plantaţiile de măr a
gospodăriei agricole SRL „Visagromag”, din satul Dubna, raionul Soroca. Pentru testare a fost
selectată plantaţia de măr, unde în anul precedent atacul fructelor a depăşit limita de 2%, soiul
Golden și Idared, omologate în Republica Moldova. Schema de plantare a fost 4,5 m x 3,0 m.
Direcţia rândurilor şi a parcelelor de la Nord spre Sud. Lotul este situat pe o pantă cu expoziţia
Sudică, cu înclinaţia de circa 10-120. Lotul experimental se mărgineşte din toate părţile cu livada de
măr, ce are o suprafaţă de 30 ha, cu vârsta de 11 ani.
Experienţa a fost montată în 4 repetiţii. Amplasarea pe teren a fost randomizată, compactă.
Fiecare parcelă a avut forma dreptunghiulară, alcătuită din 6 pomi, cu suprafaţa de 81,0 m 2. Pentru
izolare între parcele a fost lăsat câte un pom, iar fâşia de protecţie a alcătuit un rând întreg. În
experienţă au fost incluse 4 variante: varianta 1 – martor netratat; varianta a 2-a – etalon, FASTAC
100 EC, - 0,3 l/ha; varianta a 3-a – Alfa Prim 20 EC - 0,1 l/ha; varianta a 4-a – Alfa Prim 20 EC 0,15 l/ha. Până la efectuarea tratamentelor fiecare parcelă a fost marcată cu etichete de diverse
culori în dependenţă de variantă, agăţate de o ramură a pomilor. În etichetă a fost inclusă informaţia
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despre numărul variantei, conţinutul lor şi numărul repetiţiilor. Tratamentele chimice a lotului
experimental s-au îndeplinit manual cu stropitoarea portativă.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Cercetările asupra determinării stării fitosanitare în livada de măr au fost începute la 18 aprilie
şi s-au prelungit până la sfârşitul lunii august. În rezultatul evidenţelor s-a constatat că, din tot
complexul de dăunători ai culturii mărului, cele mai frecvente specii au fost; păduchele verde al
mărului – Aphis pomi; gărgărița florilor de măr – Anhonomus pomorum; molia porumbarului –
Cacoecia rosana; molia cojii fructelor – Adoxophyes orana; molia roșie a mugurilor – Spilanota
ocellana; viermele merelor - Cydia pomonella. Pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2017,
determinarea eficienţei biologice a preparatului Alfa Prim 20 EC, în combaterea păduchelui verde al
mărului a fost posibilă în prima jumătate a perioadei de vegetaţie, când numărul lăstarilor colonizaţi
a depăşit mai mult de 20%. Aceste condiţii s-au creat la început de înflorire, de aceea primul
tratamentul s-a efectuat la 29 aprilie.
Datele tabelului 1. demonstrează că, înainte de îndeplinirea tratamentului chimic densitatea
păduchelui verde al mărului a fost destul de uniformă şi a variat de la 12,75 ex/1 m lungime a
lăstarilor, în varianta martor, până la 13,75 ex. în varianta a patra. Rezultatele evidenţei efectuate la
a 3-a zi după tratare ne-au dat posibilitate să constatăm că, în varianta martor valoarea numerică a
dăunătorului a prelungit să crească şi a constituit 13,50 ex./1 m lungime a lăstarilor. Din cele 3
variate tratate cu insecticide doar în varianta a 3-a a fost depistate cel mai mare număr de femele şi
larvele păduchelui verde al mărului, densitatea căror a alcătuit 1,25 ex./1 m lungime a lăstarilor. În
varianta a 4-a şi etalon acest indice a alcătuit corespunzător 0,25 și 0,28 ex/1 m lungime a lăstarilor.
Rezultatele evidenţei efectuate la a 7-a zi după tratare mărturisesc de faptul că, păduchele
verde al mărului a fost depistat în toate variantele experimentale, însă cea mai redusă valoare
numerică a fost marcată în varianta a 4-a şi în etalon, alcătuind corespunzător 1,07 şi 1,13 ex./1 m
lungime a lăstarilor. În varianta a 3-a populaţia dăunătorului a constituit 2,41 exemplare. În varianta
martor densitatea dăunătorului a prelungit să crească şi a alcătuit în această perioadă 14,75 ex./1 m
lungime a lăstarilor.
Evidenţele efectuate la a 14-a zi după tratare au demonstrat că, doar în varianta a 4-a şi în
etalon densitatea dăunătorului a fost mai redusă alcătuind corespunzător 2,01 şi 2,09 ex./1 m
lungime a lăstarilor. În varianta a 3-a populaţia păduchelui este mult mai înaltă constituind 3,78
ex./1 m lungime a lăstarilor, însă acest indice este mai mic decât în martor de 8,58 ori.
Tabelul 1. Eficienţa biologică a insecticidului Alfa Prim 20 EC, în combaterea păduchelui verde al
mărului

Variantele experienţei

Martor
Etalon,
FASTAC 100 EC
Alfa Prim 20 EC
Alfa Prim 20 EC
DEM, p 5 %

Norma de
consum,
l/ha

Densitatea numerică a păduchelui, ex. /1,0
m lungime a lăstarilor

Reducerea densităţii numerice a
dăunătorului, în %, în
comparaţie cu martorul
În zilele de evidenţă după
tratare
3
7
14
0,00
0,00
0,00

netratat

12,75

În zilele de evidenţă după
tratare
3
7
14
13,50
14,75
17,25

0,3

13,50

0,28

1,13

2,09

98,04

92,34

86,76

0,1
0,15

13,25
13,75

1,25
0,25
0,89

2,41
1,07
1,12

3,78
2,01
1,54

91,09
98,28
3,27

83,35
92,88
4,21

77,54
87,50
4,56

Înainte de
tratare

Calculul reducerii valorii numerice a păduchelui verde al mărului, în raport cu martorul, a
demonstrat că, la a 3-a zi după tratare, doar în varianta a 4-a şi în etalon acest indice a fost mai înalt
de 95%, constituind corespunzător 98,28 și 98,04%, iar devierile dintre acestea nu sunt esenţiale.
Varianta a 3-a cedează esenţial atât variantei a 4-a, cât şi etalonului. În baza rezultatelor obținute s-a
constatat că, cele mai înalte rezultate în combaterea păduchelui verde al mărului, au fost obţinute în
varianta a 4-a.
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Pentru testarea insecticidului Alfa Prim 20 EC în combaterea adulților gărgăriței florilor de
măr s-a dus evidența gândacilor ieșiți de la iernare, începând cu prima decadă a lunii aprilie. Pentru
determinarea densității dăunătorului și a pragului economic de dăunare, în zilele însorite s-au
colectat prin frapaj toți adulții de sub un pom din fiecare parcelă. Pragul economic de dăunare a fost
depășit la mijlocul lunii aprilie. De aceea primul tratament efectuat la 29 aprilie, pentru combaterea
păduchelui verde al mărului a fost direcţionat și în combaterea adulţilor gărgăriței florilor de măr.
Rezultatele evidenţelor prezentate în tabelul 2. demonstrează că, densitatea gărgăriței florilor
de măr a fost destul de înaltă şi uniformă, variind de la 11,71 exemplare la un pom – în varianta
martor, până la 12,71 exemplare la un pom – în varianta a 4-a. Rezultatele evidenţelor efectuate în
diverse perioade după tratare au demonstrat că, cea mai redusă populaţie a gărgăriței florilor de măr
a fost marcată în varianta a 4-a şi aceşti indici depășesc varianta a 3-a și se află la nivelul etalonului.
Tabelul 2. Rezultatele evidenţei gărgăriței florilor de măr în lotul experimental pentru testarea
insecticidului Alfa Prim 20 EC
Variantele experienţei

Martor
Etalon,
FASTAC 100 EC
Alfa Prim 20 EC
Alfa Prim 20 EC
DEM, p 5 %

Norma de
consum,
l/ha

Densitatea adulţilor la 1 pom

Reducerea densităţii numerice a
adulţilor, în %, în raport cu
martorul

netratat

11,71

În zilele de evidenţă
3
7
14
12,59
12,92
15,16

0,3

12,46

0,17

0,59

2,95

98,73

95,39

80,21

0,1
0,15

12,17
12,71

0,71
0,21

0,92
0,50

4,06
2,87

94,57
98,46
3,05

92,63
96,17
2,61

72,13
81,13
5,78

Înainte de
tratare

3

7

14

0,0

0,0

0,0

Analizând reducerea populaţiei gărgăriței florilor de măr în raport cu martorul se vede că,
cele mai înalte valori au fost atinse în varianta a 4-a şi acest indice depășește esențial varianta a 3-a,
aflându-se la nivelul etalonului. În varianta a 3-a doar la a treia zi după tratare, reducerea a fost mai
înaltă de 94,0%, iar mai târziu acest indice s-a redus până la 72,13%, cedând esențial etalonului și
variantei a 4-a. Deci, s-a constatat că în combaterea adulţilor gărgăriței florilor de măr, cea mai
efectivă a fost varianta a 4-a, care se află la nivelul etalonului.
Ţinând cont de faptul că, molia cojii fructelor iernează în stadiul de larvă de vârsta a 3-a, iar
primele larve apar la mijlocul lunii aprilie, evidenţa s-a început înainte de înflorire şi s-a prelungit
pe parcursul înfloririi şi după căderea petalelor. Rezultatele evidenţelor sunt redate în tabelul 3. Din
tabel se vede că, în martor densitatea omizilor la 100 muguri și 100 rozete a constituit corespunzător
3,57 și 5,89 exemplare. Frecvența atacului mugurilor și a frunzelor a atins corespunzător 8,25 și
1,92%. De aceia primul tratament, efectuat la 29 aprilie, a fost direcționat și în combaterea moliei
cojii fructelor și a altor specii de molii. Calculul eficienței biologice a demonstrat că, în rezultatul
tratării chimice în varianta a 4-a s-a primit o reducere esențială a numărului de omizi şi a fructelor
atacate de molia cojii fructelor, iar frecvența atacului mugurilor şi a frunzelor a constituit 0,28 și
0,31% corespunzător. Rezultatele marcate în varianta a 3-a au demonstrat că, acești indici au
alcătuit 1,76 şi 0,85% și cedează esențial etalonului.
Calculul reducerii numărului de omizi, la 100 muguri și 100 rozete, în raport cu martorul a
demonstrat că în varianta a 4-a acești indici au alcătuit corespunzător 96,64 și 94,74%. Rezultatele
primite în variata a 3-a – 76,19 şi 83,87%, cedează esențial etalonului și variantei a 4-a. Analizând
rezultatele reducerii atacului mugurilor se vede că, cei mai înalți indici au fost atinși în varianta a 4a și se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a acest indice a alcătuit 78,67 % şi cedează esențial
etalonului. Calculul reducerii atacului fructelor a demonstrat că, cei mai înalți indici au fost atinși în
varianta a 4-a (96,76 și 94,93%). În varianta a 3-a acești indici au alcătuit 76,91 şi 64,50 %, şi
cedează esențial etalonului (96,37 și 94,12%). Aceeași legitate a fost atinsă şi la reducerea atacului
frunzelor. Deci, în baza cercetărilor efectuate s-a constatat că, cele mai înalte rezultate, în
combaterea moliei cojii fructelor, au fost primite în varianta a 4-a.
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Variantele

Martor
netratat
Etalon,
0,3
FASTAC 100 EC
Alfa Prim 20 EC
0,1
Alfa Prim 20 EC
0,15
DEM, p 5 %

3.
4.

Norma de
consum,
kg/ha

Martor
Etalon,
FASTAC 100 EC
Alfa Prim 20 EC
Alfa Prim 20 EC
DEM, p 5 %

1.

2.

Variantele experienţei

Nr d/o

0,85
0,12

0,14

3,57

la 100
muguri

0,95
0,31

0,28

5,89

la 100
rozete

Numărul omizilor

1,76
0,28

0,31
1,21
0,17

0,19
1,75
0,25

0,29
0,85
0,31

0,36
76,19
96,64
2,75

96,08
83,87
94,74
3,15

95,25
78,67
96,61
3,79

96,24

3,89
2,00
1,57

7,75
3,50
2,07

3,75
0,50
2,17

4,00
3,00
0,71

3,25

270,75
274,25
2,98

0,75

278,50
277,75

4,00

277,75

2,65

273,75

268,00

totală

Numărul de fructe la un pom, bucăți
Recolta
din acestea.
atacate de
atacate de
căzute
afectate de
culeasă
viermele
viermele
alţi factori
merelor
merelor
72,50
13,75
195,50
168,25
27,25

64,50
94,93
5,12

94,12

55,73
83,85
4,86

81,25

0,0

frunzelor

2,74
0,90
1,62

1,08

1,44
0,73
0,59

0,82

48,39
14,29
4,73

18,75

51,61
85,71
4,93

81,25

92,41
96,15
3,18

95,68

95,97
99,82
2,41

98,41

Atacarea fructelor, %
Reducerea atacării
din recolta
căzute
fructelor, % comparativ
atacate de
cu martorul în recolta
afectate
totală culeasă
viermele
de alţi factori culeasă
totală
merelor
67,91
18,97
86,06
13,94
0,0
0,0

76,91
96,76
4,23

96,37

Frecvenţa atacului, % a
Reducerea în raport cu martorul, %, a
fructelor
numărului de omizi
atacului
Mugurilo
fructelor
frunzelor la 100
în
la 100 mugurilo
r
căzute
în
coroană
muguri
rozete
r
căzute
coroană
8,25
5,24
4,93
1,92
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul 4. Eficienţa biologică a insecticidului Alfa Prim 20 EC, în combaterea viermelui merelor

0,1
0,15

0,3

netratat

Norma de
consum a
preparatului,
l/ha

Tabelul 3. Eficienţa biologică a insecticidului Alfa Prim 20 EC, în combaterea moliei cojii fructelor

În anul 2017 începutul zborului adulților viermelui merelor din prima generație a avut loc la
sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai, ce a coincis fenologic cu înflorirea în masă a culturii
mărului. Zborul în masă a adulților primei generații a fost înregistrat la 15 mai. În această perioadă
au fost capturați în mediu câte 67,0 masculi la o capcană. La mijlocul lunii iunie și în a 2-a jumătate
a acestei luni au fost înregistrate precipitații, fapt ce a influențat negativ asupra zborului primei
generații. Zborul adulților generației a doua s-a început în perioada de la 4 iulie – 9 iulie, unde pe
parcursul acestei perioade numărul masculilor capturați a atins valoarea de 40,5-44,0 exemplare la o
capcană. Zborul în masă a adulților a avut loc la 14 iulie, valoarea maximă a masculilor capturați a
alcătuit 61,5 exemplare la o capcană. După aceasta s-a marcat o scădere lentă a numărului
masculilor capturați, atingând valoarea minimă (4,5 exemplare la o capcană) la 8 august.
Concomitent cu evidenţa masculilor la capcanele cu feromoni, s-au dus observații asupra stadiului
de ou şi particularitățile dezvoltării embrionare şi a perioadei de incubație. S-a stabilit că, sfârșitul
dezvoltării embrionare va avea loc la 30-31 mai, de aceea primul tratament, în combaterea
viermelui merelor, s-a realizat la 31 mai. A doilea tratament împotriva omizilor primei generații s-a
efectuat la 17 iunie. Următorul tratament s-a efectuat la 4 iulie.
Concomitent cu evidenţa fluturilor la capcanele cu feromoni s-au efectuat cercetări asupra
stadiului embrionar, în rezultatul căror s-a constatat că, începutul ieclozării larvelor generației a
doua se preconizează pe 14-15 iulie. Reieşind din rezultatele evidenţelor primul tratament pentru
combaterea omizilor generației a doua a fost înfăptuit la 13 iulie. Următoarele două tratamente au
fost îndeplinite la 28 iulie şi 12 august.
Pentru determinarea eficienţei biologice a insecticidelor, în combaterea viermelui merelor,
cel mai reprezentativ şi obiectiv indice este nivelul de atac a fructelor. Pentru determinarea acestui
indice, după valul de cădere a surplusului de fructe, sub coroana pomilor s-au înlăturat toate
buruienile şi fructele căzute anterior. S-a nivelat solul pentru a facilita evidenţa fructelor.
Înainte de colectare s-a determinat procentul fructelor atacate de viermele merelor în recolta
culeasă. Rezultatele evidenţelor şi calculul eficacităţii biologice sunt redate în tabelul 4. Din tabel se
vede că, numărul total de fructe la un pom a variat de la 268,00 ex. – în martor, până la 277,75
fructe în varianta a 4-a și în etalon. Cel mai mare număr de fructe culese a fost marcat în varianta a
4-a (274,25 ex.) şi în etalon (273,75 ex.), care depășesc varianta martor de 3,78 ori.
Analizând cantitatea fructelor căzute se vede că, acest indice a fost mai redus în varianta a 4a (3,50 ex.), care în comparaţie cu martorul este de 55,86 ori mai mic. Este de menţionat faptul că,
din numărul total a fructelor căzute cele mai puțin atacate de viermele merelor au fost depistate în
varianta a 4-a (0,50 ex.) şi în etalon (0,75 ex.). În martor acest indice constituie 168,25 ex. În
varianta a treia acest indice constituie şi 3,75 ex.
În rezultatul calculării reducerii atacării fructelor în comparaţie cu martorul s-a constat că,
cele mai bune rezultate, atât în recolta culeasă cât şi în recolta totală, au fost primite în varianta a 4a (96,15; 99,82%). Rezultatele obținute în varianta a treia au demonstrat că, preparatul Alfa Prim 20
EC, cu norma de consum 0,1 l/ha, asigură o reducere a atacului fructelor faţă de martor la nivelul de
92,41 şi 95,97%, şi cedează esențial etalonului.
Reieşind din cele relatate se poate de constatat că, cel mai efectiv, în combaterea viermelui
merelor, este insecticidul Alfa Prim 20 EC, cu norma de consum 0,15 l/ha, care asigură o reducere
mai înaltă a fructelor atacate faţă de varianta a 3-a și se află la nivelul etalonului.
CONCLUZII
1. În perioada de vegetație a anului 2017, în cultura mărului s-au creat condiții favorabile
pentru dezvoltarea păduchelui verde al mărului, viermelui merelor, gărgăriței florilor de măr,
moliilor tortricide.
2. Cel mai efectiv în combaterea dăunătorilor mărului este insecticidul Alfa Prim 20 EC, cu
norma de consum 0,15 l/ha, care asigură o reducere a păduchelui verde al mărului de la 98,28 până
la 92,88%, a adulților gărgăriței florilor de măr de la 98,46 până la 96,17% și a atacării fructelor de
către omizile viermelui merelor de la 96,15 până la 99,82%, moliilor tortricide – de la 96,76 până la
94,93%.
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3. Preparatul Alfa Prim 20 EC, cu norma de consum 0,1 l/ha cedează esențial etalonului și
variantei a 4-a.
4. Insecticidul Alfa Prim 20 EC poate fi inclus în sistemul de protecție integrată a culturii
mărului, cu norma de consum 0,15 l/ha, pentru combaterea viermelui merelor, păduchelui verde a
mărului, gărgăriței florilor de măr, moliilor tortricide, prin efectuarea a 1-2 tratamente, la depășirea
PED.
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EFICACITATEA METODEI DE AUTOSTERILIZARE ÎN COMBATEREA
MOLIILOR DĂUNĂTORILOR MĂRULUI
V. VOINEAC., V. ȘLEAHTICI, D. CRYSTMAN, M. MUSLEH, I. VOINEAC
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

Summary: the efficiency of the method of combating harmful moths apple culture to be
carried out in the orchard "AgroBrio" s. Bacioi, the Centre of Moldova.Pheromone traps treated
with sterilized biorațional (analogue of gormon juvinal. Admiral 10 EC) once in 10 days, or
installed from account-10 and 20 traps/ha.Chemical standard variant served combat moths
approved. Density populations Cydia pomonella L, Grapholitha molesta Busck, Cemiostoma
scitella Zeller is traced using pheromone traps, found in codtion the year 2015 autosteriliztion
method demonstrated biological efficacy, the first-generation-35,7%, at 25.0%-standard, the second
generation-85.3% and 74.5% to standard.
Key words: autosteriliztion, pheromone traps, harmful moth, juvenal hormone analog
INTRODUCERE
Agricultura ecologizată presupune perfecționare a sistemelor existente de protecția culturilor
multianuale, cum sunt mărul, prunul, viţa de vie, preconizate pentru ridicarea imunității plantelor la
boli şi dăunători, păstrând numărului şi diversitatea entomofagilor naturali. În prezent, pentru
reducerea numărul de dăunători se utilizează diferite tipuri de capcane cu utilizarea sterilizaților
chimici [17,19]. Cu scopul reducerii presei de pesticide în agrocenoze, a apărut necesitatea de a
înlocui substanţele chimice utilizate cu analogii de origine biogenică [14, 19, 26]. Sunt de
perspectivă şi capcanele cu radiaţie optică cu lungime de undă specificată care pot fi folosite pentru
semnalizarea, monitorizarea şi combaterea dăunătorilor în agrocenozele culturilor protejate [1, 15,
18, 24].
Folosirea în sistemele de protecţie integrată a metodelor inofensive bazate pe utilizarea
mijloacelor autocide, elisitorilor biogeni, factorilor biofizici şi feromonilor obţinuţi prin scheme
perfecţionate de sinteză şi a tehnologiilor lor de producere, asigură eficienţa măsurilor de protecţie
şi permite să se obţină o roadă înaltă de produse ecologic pure.
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METODELE, OBIECTUL DE CERCETARE
Obiecte de cercetare sunt: viermele merilor Cydia pomonella L., viermele oriental
Grapholitha molesta Busck, molia minieră Cemiostoma scitella Zeller, capcanele feromonale
prelucrate cu subsctanța sterilizatoare biorațională Admiral 10EC(periproxifen), insectele
prădătoare entomofage din familii (Coccinellidae, Chrysopida și Arahnidae). Сercetările estimării
eficacităţii măsurilor de protecţie mărului omologate sa-u efectuat după metode primite în republica
[3]. Iar estimarea eficacității metodei de autosterilizare după metodele citate de [2,3]. Examinarea
eficacităţii metodei de autosterilizare a masculilor în capcanele feromonale în combaterea Cydia
pomonella L, Grapholitha molesta Busck, Cemiostoma scitella Zeller la cultura mărului sa petrecut
în livada gospodăriei SRL “Agro Brio“ com. Băcioi, Ialoveni la soiuri Aidared și Vagver prizovoi,
plantate în anul 2008, shema 4m x 3,05 m. Varianta experimental(V1) –autosterilizare pe 4ha,
varianta etalon chimic gospodăresc(V2) -2ha, varianta -capturarea masculilor în masa(V3) -8h ,
varianta martor(V4)- 0,5 ha, soiuri Vagner prizovoi, Aidared. Capcanele feromonale instalate
uniform din contul 10- 20 capcane /ha, la o distanţă 30 x 30m, la înălţime 2-2,5 m, pentru 2generații
de viermele merilor, 4-u generații viermelui oriental și 3-ii generații moliei minieră circumflexa.
Evidenţa capturilor în capcanele de control (4 capcane cu substanțe lipicoase pentru fiecare
varianta, de fiecare specie) sa petrecut odată în 3-5 zile, până la finisarea zborului imago.
Eficacitatea procedeului de autosterilizare a masulilor sa efectuat după metodele primate [2, 3] și se
determină după comparația numărului fructelor atacate în variant de sterilizare cu etalon chimic și
cu varianta martor. Gradul de atac s-a determinat prin cercetarea a 300 fructe din 4 părţi ale
coroanei. Numărul pomilor din probe a constituit cel puţin 3. Evidenţa s-a efectuat cu intervalul de
10-15 zile după. În acest scop sub corona pomului probă, se eliberează de buruieni, iar fructele
căzute preventiv se înlătură. Calculul eficacităţii biologice, s-a efectuat după formula lui Abbot:
E

unde:

E – eficacitatea biologică a reducerii atacului fructelor comparativ cu martorul;
B – atacul fructelor in varianta tratată;
A – vătămarea fructelor in varianta martor
După finisarea fiecăruia generație a viermelui merelor s-a efectuat numărarea insectelor
entomofage pe 10 pomi pentru fiecare variantă ( 4).
Ca se obținem datele privind starea fitosanitară pe plantații și privind eficacitatea procedeului de
sterilizare a masculilor, citirea capcanelor de control sa făcut permanent, odată în 3-5 zile, pe
parcursul perioadei de vegetație (de la începutul zborului fluturilor specie mișel până la finisare a
lui). Aprecierea numărului ouălor depuse, apariției și pătrunderii larvelor eclozate în fructe, se făcea
odată în 3-5 zile. Aceste date de evidențe sunt necesare pentru a primi măsuri de mărirea numărului
de capcane, în caz de necesitate (depășirea PED) s-au de efectuarea tratamentelor cu preparate
biologice sau chimice, cu toxicitatea redusă. Toate acestea lucrări privind reglarea densității
populațiilor dăunătorilor s-a efectuat pe fonul tratamentelor cu fungicide chimice, contra bolilor
mărului omologate pentru această zona a Moldovei ( zona de Centru).
REZULTATELE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII
Examinarea eficacităţii procedeului de autosterilizarea masculilor în capcanele feromonale în
combaterea Cydia pomonella L, Grapholitha molesta Busck, Cemiostoma scitella Zeller la cultura
mărului soiurile Vagner prizovoe și Aidared suprafața de 4 ha s-a petrecut conform programei. La
începutul zborului moliei orientale și circumflexa, pe data de 24.04.15 s-au instalat capcanele
feromonale uniform, pe o suprafaţa de 4 ha, câte 12 capcane de control şi 65 de capcane prelucrate
cu preparatul Admiral, la o distanţa 30 x 30 m şi la înălţime 2-2,5 m. Pe parcursul lucrărilor
efectuate capcanele sterilizatoare au fost prelucrate cu sterilizator o dată la fiecare 10- 15 zile,
citirea capturilor în capcanele de control a fost efectuată o dată pe săptămână , atacul la fructe a fost
examinat la 3 arborii model la 3 rânduri unde au fost instalate capcanele sterilizatoare, câte 300
fructe odată la fiecare a 7-a zi. Evidența de control sa efectuat pe data de 15.07.15 și 19.08.15.
Zborului moliei oriental (Grapholita molesta Busck) și moliei miniere (Cemiostoma scitella) s-a
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început pe 24.04.15 şi a continuat până la 09.09.15, fără întrerupere cu patru virfuri, ce ne
adeverește că G. molesta s-a dezvoltat în 4 generații . Iar C. scitella cu 3-i vârfuri de zbor ce permite
să socotim că acest dăunător sa dezvoltat în 3-i generații.
Experimentele privind elaborarea procedeelor autocide (sterilizarea masculilor în capcanele
feromonale) de diminuarea densităţii populaţiei dăunătorilor lepidoptere (Cydia pomonella L,
Grapholitha molesta Busck, Cemiostoma scitella Zeller) la cultura mărului, a-u fost montate în
livada de măr SRL “AgroBrio” pe 12 ha, soiuri Aidared și Vagner prizovoe, în 4 variante: V1- 0,5
ha martor, V2 – 2 ha etalon gospodăresc (chimic), V3 – 4 ha experimental (autosterilizare) V4- 8ha
capturare în masa a masculilor. La variantele 3 și 4 capcanele feromonale au fost instalate din
contul 10 buc./ha p. Evidențele capturilor masculilor și aprecierii stării fitosanitare sau efectuat
peste 3-5 zile începând cu data de 24.04.15 și până 09.09.15. Evidențele de control pentru
determinarea gradului de atac la fructe sa efectuat la finisarea primii generației (15.07.15) și în a
doua generație (19.08.15). Datele capturilor masculilor de control medie/ capcana/cinci zile au
valorat la viermele merilor la martor (V1)- de la 0,3 la 18,0 pentru prima și 1,6-29 pentru a doua, la
etalon (V2)-0,1-10,5 și 1,6-11,6, la sterilizare (V3)-0,1-10,5 și 0,3-4,8 indivizi și la viermele
oriental V1- 1,3-10,0-13,0, la V2- 0,3-3,0-7,0 și la V3- 0,3-7,0-7,8 iar la la molia minieră V1-0,67,0; V2-0,38,8-10,3; V3-0,3-,8 -4,4 . Gradul de atac la fructe pentru prima generație de viermele
merilor și oriental a atins pe variante: V3- 5,2%; V2-3,6%;V2-3,9%; V1-4,0%; pentru a doua
generație: V1-92,6%; V2-23,6%; V3-13,6%; V4-62,6%. Eficacitatea biologică respectiv a constituit
pentru prima generație în V2-35,7%; V3-25,0% și V4-28,5%, pentru a doua – V2- 74,5%; V385,3%; V4-33,3%. In combaterea moliei circumflexa gradul de atac la frunze pe generații a atins :
V1-5,3%; 6,0%; 7,0%, la V2- 3,0%; 3,3%; 4,3% și la V3-1,0%; 1,3% și 2,0%. Eficacitatea
biologică pe variante a constituit: V2-34,8%-64,2%; la V3- 63,4%-80,3%.
CONCLUZII
1. În condiții climaterice a anului 2015 viermele merilor Cydia pomonella L sa dezvoltat în
două generații; molia oriental Grapholita molesta Busck în patru generații și molia minieră
Cemiostoma scitella în trei generații.
2. Numărul masculilor capturați de Cydia pomonella medie/capcana/cinci zile în prima
generație a valorat pe variante: la martor 0,3-18,0 indivizi, la etalon 0,1-10,5, la autosterilizare 0,110,5, în a doua genratie respetiv- 1,6 -2,0 la martor; 1,6-1o1,6 la etalon; 0,3-4,8 la autosterilizare; de
Grapholita molesta - 1,3-13,0 la martor; 0,3-7,0 la etalon; 0,3-0,7 la autosterilizare și de
Cemiostoma scitella - 0,6-7,0-la martor; 0,3-10,3 la etalon; 0,3-8,0-la autosterilizare.
3. Procentul fructelor atacate de viermele merilor și oriental în prima generație a atins
(medie)-5,2% la martor; 3,6%la etalon; 3,9% la autosterilizare; 4,0% la capturarea masculilor în
masa și respective în a doua generașie – 92,6 % la martor; 23,6% la etalon; 13,6% la autosterilizare,
62,6% la capturarea în masa
4. Eficacitatea biologică în prima generatie pe variante a constituit -35,7% la etalon; 25,0% la
autosterilizare; 28,5% la capturarea în masă; în a doua generație -74,5% la etalon; 85,3% la
sterilizare și 33,3% la capturarea masculilor în masă.
5. Procentul frunzelor populate de molia circumflexa pe variante a valorat -5,3%, 6,0%,7,0 la
martor; 3,0%, 3,3%, 4,3% la etalon; 1,0%, 1,3%, 2,0% la sterilizare. Eficacitatea biologică pe
variante a valorat: -34,8-64,2% la etalon, 63,4-80,3% la autosterilizare.
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ASPECTE ALE BIODIVERSITĂŢII FAUNEI DE LUMBRICIDE (OLIGOCHAETALUMBRICIDAE) EXISTENTE ÎN PERIMETRUL LIMITROF AL COMUNEI VÂNĂTORI,
JUDEȚUL NEAMŢ
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Abstract. Earthworms are responsible for developing soil, recycling of organic matter and
they are a vital component in the food chain. For these reasons the earthworms requires further
analysis.
The Lumbricidae fauna in the research were discussed several techniques. Information on
community composition to Lumbricidae fauna in a specific area and information for population
density can be found using simple techniques of collecting.
The studies of the biology and ecology can be achieved by relatively simple techniques. The
behaviour may be assessed by direct observation or by using webcam. This paper aims to
demonstrate that quality research in this area can be achieved with the proper application of
relatively simple techniques and tools.
Key words: earthworms; soil; plants; biodiversity, behaviour.
INTRODUCERE
Fauna solului, caracterizată în funcţie de marimea organismelor, este compusă din trei
categorii animale distincte: microfaună, mezofaună şi macrofaună. Indiferent de grupul căreia îi
aparţine fiecare specie din sol, este important pentru mediu să fie conservate şi protejate aceste
organisme, atât datorită rolului lor de verigi în diferite lanţuri trofice cât şi datorită rolului esenţial
în îmbunătăţirea calităţilor solului (Daily et al., 1997; Wall, 2004).
Fauna din sol participă în mod egal la crearea dar şi la conservarea structurii solurilor, prin
caracterul său descompunător participând atât la reciclarea deşeurilor de natură organică cât şi la
hrănirea plantelor prin eliberarea diferitelor grupe de nutrienţi.
În medie în regiunea de stepă şi silvostepă fauna de sol cuprinde cca. 260 milioane de
indivizi pe mp. reprezentând o biomasă de 1,5 t/ ha sau 150 g/mp (Gobat et al., 2003).
Lumbricidele ( Annelida, Oligochaeta) reprezintă o componentă majoră a macrofaunei de
sol din majoritatea ecosistemelor terestre, fiind speciile care domină biomasa. Principalele
caracteristici ale acestui grup de animale sunt redate în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Principalele caracteristici ale celor trei categorii ecologice de lumbricide (Bouché 1972; 1977)
Caracteristici
Alimentaţia

Pigmentaţia

Talia la adult

Specii epigee

Specii anecice

Specii endogee

Material
organic
în
descompunere de la suprafaţa
solului; foarte rar cu ingestie de
sol
Mai închise la culoare dorsal şi
ventral, mai deschise la culoare
lateral
Mică spre medie (10-30 mm)

Materie organică descompusă,
aflată la suprafaţa solului sau în
galerii; cantităţi reduse de sol
ingerate
Mai închise la culoare dorsal sau de
aceeaşi culoare pe toată suprafaţa
corpului
Mare ( 10-110 cm.)

Sol foarte bogat în
materie organică

5
575

Lipsite de culoare

Medie ( 1-20 cm)

Caracteristici

Specii epigee

Specii anecice

Specii endogee
Galerii
continui
suborizontale
în
stratul
de
sol
cuprins între 1-15
cm.
Lente

Galerii

Fără galerii

Galerii verticale mari şi permanente

Mobilitate

Mişcare rapidă şi răspuns rapid
la stimuli
Scurtă
Cocon

Retragere rapidă în galerii dar mai
lente decât epigeele
Lungă
Retragere la adâncime în galerii

Foarte căutate de păsări şi
mamifere

Mai protejate de galerii

Longevitate
Forma sub care rezistă
la secetă
Prădătorismul

Medie
Diapauză
Rar de unele păsări

Alte funcţii ale lumbricidelor în cadrul ecosistemelor sunt: eliberarea vitaminelor şi
proteinelor care apoi vor contribui la nutriţia plantelor; diseminarea diferitelor seminţe de vegetale;
propagarea micorizelor şi stimularea bunei funcţionări a rizosferei.
În fine lumbricidele servesc drept sursă de hrană pentru numeroase organisme carnivore şi
insectivore.
Râmele sunt prezente în majoritatea ecosistemelor terestre exceptând ecosistemele glaciare
sau deşertice. Abundenţa biomasei de viermi depinde de presiunea antropică exercitată, de tipul de
ecosistem, de sensibilitatea lor la componenetele de mediu.
Densitatea râmelor este în general de 50-400 indivizi/ mp. În arealele cultivate densitatea
biomasei de râme este extrem de variată iar talia exemplarelor din populaţii este de regulă
intermediară celei aflate în medii naturale. Toate elementele care ţin de sistemul de cultură pot
afecta populaţiile de lumbricide.
Acceastă lucrare îşi propune să demonstreze că utilizarea metodelor simple de colectare şi
monitorizare este încă în măsură să obţină răspunsuri la întrebări fundamentale legate de
râme. Pentru a demonstra acest lucru, articolul se axează pe următoarele: o descriere a tehnicilor de
colectare simple, urmată de analiza elementelor de faună colectate în arealul studiat şi incadrarea
speciilor în categoriile ecologice detaliate în tabelul de mai sus (tabelul nr. 2).
MATERIAL ŞI METODĂ
Prelevarea materialului biologic a fost efectuată în perimetru limitrof al comunei Vânători,
judeţul Neamţ, în zona limitrofă pădurilor de foiase şi de răşinoase existente acolo.
Deşi rolul râmelor în agricultură este unanim recunoscut totuşi cu privire la metodele de colectare,
comunitatea ştiinţifică prezintă numeroase contradicţii.
Câteva specii îşi fac uşor apariţia prin turnarea a diverse lichide la suprafaţa solului dar mai
necesită o formă de intervenţie pentru a le localiza, ca urmare a existenţei lor în totalitate subterană.
Cea mai simplă tehnică constă în săparea solului, necesită doar o cazma şi, o ramă metrică
pentru calcule de densitate, dar poate fi folosită numai pentru speciile de suprafaţă (epigee) şi de
adâncime medie (anecice).
Speciile de mare adâncime (endogee) pot fi aflate doar dacă se sapă gropi de peste 2 m adâncime.
O alternativă la săpat este aplicarea unui vermifug, care, atunci când este turnat pe sol scoate
râmele la suprafaţă, acţionând ca un iritant pentru piele. Vermifugele sunt însă eficiente doar
aplicate în galerii.
O altă metodă constă în folosirea unei suspesii de muştar de masă în apă (muştar diluat) dar
analizele au arătat că o suspensie de praf de mustar (de exemplu, 50 g la 10 litri de apă) este mai
ieftină şi mai eficientă. Mai recent a fost utilizată suspensia de muştar fierbinte.
Majoritatea cercetătorilor susţin că tehnica de colectare cea mai eficientă constă într-o
combinaţie de săpături şi sortare manuală a solului , urmată de aplicarea unui vermifug în gaura
creată.
Pentru studiul de faţă colectarea materialului biologic s-a efectuat după metoda clasică, respectiv
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săparea solului cu un hârleţ şi colectarea lumbricidelor cu mâna.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Sondajele de sol au fost efectuate în două locaţii din marginea comunei Vânători, mai exact
în partea nordică, la baza dealurilor din apropiere. În perimetrul studiat solul este acoperit cu
vegetaţie de tip arbustoid cu frunze caduce, dar treptat pe măsură ce se pătrunde în adâncime
vegetaţia devine arboricolă, principalele specii de arbori fiind de tip foioase şi răşinoase.
Ca urmare a acestuit tip de vegetaţie fauna de lumbricide se dovedeşte a fi bogată şi numeric
şi ca număr de specii.
În ambele locaţii au fost efectuate câte 4 colectări, fiecare dintre ele pe un metru pătrat sol,
delimitat prin intermediul ramei metrice. Gropile au fost săpate până la adâncimea de 60-70 cm, la
adâncime mai mare solul fiind mai greu de străbătut de hârleţ.
Rezultatele obţinute în urma colectărilor au fost dispuse în două tabele diferite ( tabelul nr.
2şi nr.3), în fiecare tabel fiind înregistrate speciile colectate şi numărul total de indivizi colectaţi.
Colectarea s-a efectuat în cursul lunii mai fapt care a determinat descoperirea între
particulele de sol analizate şi a unui anumit număr de coconi.
Tabelul 2. Structura speciilor colectate în arealul nr.1
Nr.c
rt.

Specia

1
Dendrobaena octaedra
2
Eisenia foetida
3
Lumbricus terrestris
4
Lumbricus rubellus
5
Allollobophora caliginosa
6
Allollobophora rosea f. typica
7
Eiseniella tetraedra f. typica
8
Octolasium lissaense
9
Dendrobaena rubida
Total specii-9
Număr coconi

Nr.
indivizi /
colectarea
1
4
9
9
9
7
5
3
2
2
50
1

Nr.
indivizi /
colectarea
2
1
3
8
2
1
3
2
1
21
7

Nr.
indivizi /
colectarea
3
7
8
5
2
1
23
-

Nr.
indivizi /
colectarea
4
7
9
2
1
4
1
24
1

Total
indivizi
colectaţi
5
26
34
18
8
6
12
6
3
118
9

Aşa cum se poate vedea în tabelul de mai sus în primul areal analizat au fost colectaţi 118
indivizi adulţi din 9 specii de lumbricide şi de asemenea 9 coconi.
Speciile cu cel mai mare număr de indivizi au fost Lumbricus terestris, care se încadrează în
categoria ecologică a speciilor anecice, cu 34 de indivizi, respectiv 28,81% din total biomasă,
urmată de Eisenia foetida cu 26 indivizi, respectiv 22,0% din total. Analizând tabelul pe coloane
(vertical) se constată că numărul mediu de indivizi colectaţi pe metru pătrat este relativ redus, cu
media de 29,5 indivizi (respectiv mult sub minimul de 50 indivizi/mp) ceea ce poate fi explicat atât
prin seceta care era instalată deja în perioada de investigare cât şi prin faptul că s-a folosit doar
metoda clasica de extragere iar aceasta nu este întotdeauna cea mai eficientă.
Tabelul 3. Structura speciilor colectate în arealul nr.2
Nr.
crt.

Specia

1
2
3
4
5
6
7

Dendrobaena octaedra
Eisenia foetida
Lumbricus terrestris
Lumbricus rubellus
Allollobophora caliginosa
Allollobophora rosea f. typica
Eiseniella tetraedra f. typica

Nr.
indivizi /
colectarea
1
12
22
23
18
1
1
5

Nr.
indivizi /
colectarea
2
18
11
18
16
1
5
5
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Nr.
indivizi /
colectarea
3
21
25
22
28
7
11
8

Nr.
indivizi /
colectarea
4
13
21
1
23
1
2

Total
indivizi
colectaţi
64
79
74
85
10
17
20

Nr.
crt.

Specia

8
9
10
11
12
13

Octolasium lissaense
Dendrobaena rubida
Octolasium lacteum
Eisenia submontana
Total specii-11
Coconi

Nr.
indivizi /
colectarea
1
2
7
1
3
95
4

Nr.
indivizi /
colectarea
2
3
7
9
93
22

Nr.
indivizi /
colectarea
3
5
11
7
7
152
24

Nr.
indivizi /
colectarea
4
12
5
78
14

Total
indivizi
colectaţi
10
37
8
24
418
64

După cum reiese din tabelul de mai sus în arealul al doilea au fost colectaţi 418 indivizi
adulţi din 11specii de lumbricide şi 64 de coconi.
Cel mai mare număr de indivizi a fost înregistrat la specia Lumbricus rubellus, specie
anecică, cu 85 de indivizi colectaţi, respectiv 20,33% din total, urmată de Eisenia fetida specie
epigee cu 79 de indivizi, respectiv 18,89 % din total biomasă, iar pe locul al treilea Lumbricus
terestris cu 74 de indivizi, respectiv 17,70 % din total.
Analizând individual colectările, se constată că numărul mediu de indivizi colectaţi pe metru
pătrat este 104,5, încadrat în media numerică cunoscută şi folosită ca etalon, dar semnificativ mai
ridicat decât la arealul analizat anterior. Fenomenul poate fi explicat prin existenţa în apropiere a
unui pârâu de munte de mici dimensiuni şi a unor petece de mlaştină.
În ansamblu în urma colectărilor efectuate şi a analizării şi centralizării rezultatelor obţinute
se constată că în arealele analizate sunt semnalate 11 specii de lumbricide, unele frecvent întâlnite şi
cu un număr relativ ridicat de indivizi colectaţi, altele cu caracter accidental.
Sub aspect ecologic speciile colectate se încadrează în egală măsură în categoriile ecologice
de tip epigee şi anecice.
CONCLUZII
Analiza probelor de sol şi a probelor biologice au scos în evidenţă existenţa în arealul
analizat a unui număr de 11 specii de lumbricide, aparţinând grupurilor de specii epigee şi anecice
şi realizând o biodiversitatea modestă a faunei respective.
De asemeni densitatea numerică medie a indivizilor colectaţi pe unitatea de suprafaţă este
64, peste valoarea minimă a densităţii medii cunoscute în astfel de areale, acest fenomen fiind
explicat atât datorită imperfecţiunii metodei de colectare practicate cât şi altor factori cum ar fi
perioada de secetă instalată anterior colectării dar şi structurii solului în arealul investigat, adesea
predominând solurile pietroase care împiedică săparea la adâncimi mari.
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ATACUL DE CĂTRE RAPĂN VENTURIA INAEQUALIS (COOKE) G. WINTER A
SOIURILOR, SPECIILOR ŞI HIBRIZILOR DE MĂR ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2018
Victor BUCARCIUC
Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Abstract. The assessment of the damage to the scab of 81 varieties, 14 species and 105
apple selection elites in the collection garden of the Scientific Practical Institute of Horticulture,
Viticulture and Food Technologies located in the central fruit growing zone of the Republic of
Moldova, Chisinau, is given. The estimated genotypes are carriers of the resistance genes Vf (Rvi6),
Vr (Rvi4) and Va (Rvi10). A collection of apple varieties is not sprayed with pesticides against
diseases and pests for 5 years. Scab damage is estimated on a scale of 0-5, where 0-scab is absent,
1-hypersensitivity reaction, 2-resistant, 3-weak stability, 4-sensitivity and 5-high sensitivity [13].
The apple cultivars Golden Delicious, Renet Simirenko, Idared, Sire Prize, Prima and Topaz were
the control. Varieties and elites showed different damage to the scab. Control varieties Golden
Delicious, Renet Simirenko and Idared showed a high sensitivity to scab. Carriers of the gene Vf
(Rvi6) Sire Prize are rated 2-3, Prima and Topaz: 0-2. Some varieties and elite hybrids carriers of
different genes showed a loss of 3-5 points.
Key words: apple, cultivar, scab, resistance, selections, Republic of Moldova.

INTRODUCERE
Rezistenţa durabilă la rapănul măruluiu este unul dintre scopurile majore în programele de
ameliorare şi obţinere de noi soiuri de măr [1, 2, 8, 15]. Soiurile noi dintotdeauna sunt factorul
principal de progres în cultura mărului [5] iar principalele resurse de gene pot fi luate numai din
colecţiile de genotipuri care poartă diferite gene de rezistenţă, colecţii create, utilizate în hibridări,
renovate, protejate şi păstrate [5]. Soiurile de măr tradiţionale sunt puternic afectate de rapăn şi
necesită în diferite zone de cultivare 12-20 de stropiri pentru diminuarea atacului [4, 14, 16].
Principala genă de rezistenţă Vf obţinută de la Malus floribunda 821 a fost depăşită de rasa a 6-ea de
rapăn [10] şi rasa a 7-ea [11]. Unele soiuri genetic rezistente la rapăn în diferite condiţii de cultură
Ariwa, Biogolden, Goldstar, Topaz, Rajka, Florina, Melodie, Otava, Rubinola, Selena, Vanda
purtătoare ale genei de rezistenţă Vf(Rvi6) au fost atacate de maladie [9, 14], iar cultivarul Angold
purtător al genei Va(Rvi10) a fost fără simptome sau cu leziuni slabe [14]. La diferite soiuri de măr,
actualmente, sunt cunoscute 20 de gene de rezistenţă la rapăn [7] iar pentru a obţine cultivaruri cu
rezistenţă cît mai stabilă este necesară piramidarea genelor, introducerea într’un soi a mai multor
gene de rezistenţă [4, 7, 15, 16].
MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada 19 iunie-7 iulie şi 7-10 august 2018 a fost evaluat gradul de atac de către rapăn
pentru 200 genotipuri de măr cu diferită provenienţă genotipică şi geografică. Eveluarea a fost
efectuată în colecţia soiurilor de măr a Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii
Alimentare (IŞPHTA) situată în Zona pomicolă centrală a Republicii Moldova, oraşul Chişinău.
Plantarea colecţiei a fost efectuată în anii 1994-1998, portaltoi M106, distanţa de plantare 4x2m şi
M9 cu distanţa de plantare 4x1,5m. În cercetare sau aflat 105 soiuri şi selecţii obţinute în colaborare
cu Institutul Selecţie Pomicolă (ISP) Dresden-Pillnitţ din Germania, 81 de soiuri şi selecţii străine şi
14 specii de măr. Timp de cinci ani 2015-2018 colecţia nu a fost stropită cu pesticide împotriva
bolilor şi dăunătorilor. Genotipurile cu rezistenţă genetică la rapăn estimate sunt obţinute de la
sursele de rezistenţă ce poartă genele Vf (Rvi6), Vr (Rvi4), şi Va(Rvi10). Atacul de către rapăn a fost
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estimat după scara 0-5 unde 0-rapăn lipsă, 1-reacţia de hipersensibilitate, 2-rezistent, 3-stabilitate
slabă, 4-sensibil, 5-foarte sensibil [12]. Soiurile de măr Golden Delicious, Renet Simirenko, Idared,
Sire Prize, Prima şi Topaz au servit ca soiuri martor.
Conform datelor http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33815 condiţiile climaterice
ale anului 2018 au fost diferite în zona cercetărilor. Iarna 2017-2018 a fost destul de favorabilă cu
temperaturi minime doar de pînă la -14,70C. Precipitaţiile au variat între 32,1mm în luna ianuarie,
56mm în februarie şi 104mm în martie ultima fiind cu media de -2,30C, ceea ce era de aşteptat o
reţinere a declanşării dezmuguririi şi înfloritului pomilor soiurilor de măr. În schimb luna aprilie s-a
caracterizat prin temperaturi ridicate 11,8...25,20C , provocănd dezmugurirea şi înflorirea pomilor în
termeni timpurii cu declanşarea la 13 şi sfîrşitul la 27 aprilie. Temperaturi înalte s-au stabilit şi în
luna mai iar precipitaţiile atmosferice au constituit doar 3mm pentru luna aprilie şi 18mm în luna
mai. Precipitaţii abundente au fost doar începînd cu data 17 iunie. Astfel atac vizibil de rapăn în
lunile aprilie şi mai nu s-a observat nici la astfel de soiuri ca Renet Simirenko, Gala şi Golden
Delicious. Dezvoltare mai puternică a rapănului pe frunzele de măr s-a observat după 19 iunie ceea
ce corespunde cu valul 2 de atac al maladiei [4, 8, 10]. Precipitaţiile lunii iunie au alcătuit 151,8mm
sau 230% faţă de normă iar în iulie 120,6mm sau 189% faţă de norma multianuală. Temperaturile
medii ale lunilor iunie şi iulie au fost de 21,9 şi respectiv 22,30C favorabile pentru dezvoltarea
rapănului pe frunze şi fructe. În august au căzut doar 6mm de precipitaţii.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din totalul de 200 genotipuri aflate în observaţii 128 selecţii, soiuri şi specii de măr, în
condiţiile anului 2018, au indicat lipsa totală de rapăn pe frunze fiind evaluate cu nota 0. Acestea
sunt:- 1-27-104 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE; 1-7(49-51) Juno x OR38T17 Vf (Rvi6) MD
DE; 1-27-115 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE; 1-27-122 OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD
DE; 183411/2 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/5 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6)
MD DE; 183411/21 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/25 Wagener x PR12T67 Vf
(Rvi6) MD DE; 183411/26 Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 183411/24 Wagener x PR12T67
Vf (Rvi6) MD DE; 183413/11 Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE; 183413/17 Wagener x Florina
Vf (Rvi6) MD DE; 183413/31 Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE; 183413/24 Wagener x Florina
Vf(Rvi6) MD DE; 183413/31 Wagener x Florina Vf(Rvi6) MD DE; 182249/101-6-135b x OR32T41
Vf (Rvi6) MD DE; 182251/3 1-6-136b x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE; 183420/111610 x R2T107
Va(Rvi10) MD DE; 182253/4 Slava Peremojţiam x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182246/2
Mantuaner x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/18 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE;
182245/14 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/13 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6)
MD DE; 182247/8 Mantuaner x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE; 182245/6 Mantuaner x OR38T17 Vf
(Rvi6) MD DE; 182245/13 Mantuaner x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE; 1-21-98 Alkmene x OR33T90
Vf (Rvi6) MD DE; 1-21-95 Alkmene x OR38T17 Vf(Rvi6) MD DE; M. ioensis; M. micromalus; M.
sieboldii; M. floribunda 821; M. purpureea; M. florentina; M. prunifolia; M. baccata himalaica; 121-282 Alkmene x R2T110 Va(Rvi10)MD DE; 1-23-132 Coreprim OR38T17 Vf(Rvi 6) x R2T110
Va(Rvi10) MD DE; 1-23-134 OR38T17 Vf (Rvi 6) x R2T110 Va (Rvi10) MD DE; 1-23-217
Coredova OR33T90 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious MD DE; 1-13(33-36) Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6
)MD DE; 1-13(37-39) Coretard Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-13(40-43) Corejuno Juno x
OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-14(26-29) Coreagat Juno x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 183412/12
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-27-177 Corealor OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD
DE; 1-28-298 Corestin OR33T90 Vf (Rvi 6) x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 182255/26 Corepilla
Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-27-170 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene MD
DE; 1-27-242 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene MD DE; 1-28-278 Coredis OR33T90 Vf( Rvi 6) x
OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-28-309 Coreor OR33T90 Vf (Rvi 6) x OR38T17 Vf (Rvi 6) MD DE;
Reka Vr(Rvi 4) DE; Redfree Vf(Rvi 6) USA; Primula Vf(Rvi 6) PL; Zg12ost 3,11 Vf(Rvi 6) DE;
Regunde Vf(Rvi 6) DE; Poe I 3,60 Va(Rvi 10) DE; 182254/11 Coredar Slava Peremojţiam x
OR32T41 Vf(Rvi 6) MD DE; Pi-As-22,17 DE; Regia (VfRvi 6) DE; Pi-As-7,25 Vf(Rvi 6) DE;
182250//3 182250/3 Corevidem 1-6-135b x OR32T41 Vf(Rvi 6) MD DE; Relinda Vf(Rvi 6) DE; Pi10
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As-27,11 Vf(Rvi 6) DE; Priam Vf(Rvi 6) FR; Reanda Vf(Rvi 6) DE; Realka Vf(Rvi 6) DE; 182255/4
Coreventa Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; Nova Easygro Vf(Rvi 6) CAN;
Romus 3 Vf (Rvi 6) RO; Generos tolerant RO; Pionier Vf (Rvi 6) RO; William’s Pride Vf(Rvi 6)
USA; Dayton Vf(Rvi 6) USA; Gavin Vf(Rvi 6) UK; Freedom Vf(Rvi 6) USA; DL 11 Vf(Rvi 6) FR;
Dalinred Vf(Rvi 6) FR; DL 13 Vf(Rvi 6) FR; Dalinco Vf(Rvi 6) FR; DL 24 Vf(Rvi 6) FR; DL 31
Vf(Rvi 6) FR; DL 33 Vf(Rvi 6) FR; DL 35 Vf(Rvi 6) FR; DL 41 Vf(Rvi 6) FR; DL 48 Vf(Rvi 6) FR; 347(33-40) OR38T17 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE; 3-47(50,54,55) OR33T90
Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE; OR38T17 Vf(Rvi 6) USA; 179307/3 Corelita
PR12T67 Vf(Rvi 6) x Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE; 179307/2 Corelia PR12T67 Vf(Rvi 6) x
Golden Delicious Vg (Rvi1) MD DE; 180278/5 Alpinist x OR40T43 Vr (Rvi4) MD DE; 1-29-279
R2T110 Va((Rvi10) x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD DE; 1-29-181 R2T110 Va((Rvi10) x OR18T13 Vf(Rvi
6) MD DE; 1-27-194 OR33T90 Vf(Rvi 6) x Alkmene MD DE; Ottava Vf(Rvi 6) CZ; Lotos Vf(Rvi 6)
CZ; 2584 Vf(Rvi 6) CZ; Hana Vf(Rvi 6) CZ; Nela Vf(Rvi 6) CZ; Melodie Vf(Rvi 6) CZ; Viktoria
Vf(Rvi 6) CZ; Rubinola Vf(Rvi 6) CZ; Rajka Vf(Rvi 6) CZ; Rosana Vf(Rvi 6) CZ; Goldstar Vf(Rvi
6) CZ; Rene Vf(Rvi 6) DE; Pi-As-22,17 Vf(Rvi 6) DE; 182245/17 Coreland Mantuaner x
OR38T17Vf(Rvi 6) MD DE; 182255/21 Coremolda Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD
DE; 182255/20 Coredem Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi 6) MD DE; 183411/25 Corevin
Wagener x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE; 182251/23 Coreplai 1-6-135b x OR38T17 Vf(Rvi6) MD
DE; 182255/3 Coremai Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi 6) MD DE; 1-27-216 Coremen
OR33T90 Vf(Rvi6) x Alkmene MD DE; Vesna Vf(Rvi 6) CZ; Topaz Vf(Rvi 6 )CZ; Reglindis Va
(Rvi 10) DE; Remura Vr (Rvi 4) DE; 182255/25 Slava Peremojţiam x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE;
183414/2 Wagener x R2T107 Va (Rvi10) MD DE; 183414/6 Wagener x R2T107 Va (Rvi10) MD
DE; 1-31-32 Golden Delicious x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE; 183420/16 1610 x R2T107 Va
(Rvi10) MD DE; Dolgo crabe apple USA; M. baccata sibirica; M. purpureea; Florina Vf (Rvi6) FR;
180307/4 Coremodet OR33T90 Vf (Rvi 6) x Mantuaner MD DE; Jonafree Vf(Rvi 6) USA; Liberty
Vf(Rvi 6) USA; Voinea Vf (Rvi 6) RO; 2-56(1,2,5) 179190/45 Mantuaner x OR33T90 Vf(Rvi 6) MD
DE; HART5T8 Vf(Rvi 6) USA; CO-OP 10 Vf(Rvi 6) USA.
În textul de mai sus şi în tabelele 1 şi 2, genotipurile numerotate cu numere de tipul 1-27-104
sau 1-7(49-51), sunt soiuri şi selecţii alese din livezile de selecţie la IŞPHTA după lipsa de atac de
către rapăn în condiţii naturale şi calitatea fructelor. Genotipurile numerotate cu numere de tipul
183411/2 sunt soiuri şi selecţii care au fost supuse infecţiei artificiale în condiţii de seră cu suşe de
rapăn pe frunze colectate în livezile din fosta Republică Democratică Germană la ISP din DresdenPillnitţ. Din plantele alese ca rezistente, la Chişinău, au fost expediate ramuri altoi în scopul obţinerii
pomilor şi cercetării stabilităţii rezistenţei la rapăn în condiţii naturale. Toate selecţiile şi soiurile
comune au la sfîrşitul inscripţiei formelor parentale utilizate în hibridări indicaţia codului ISO al
Moldovei-MD şi Germaniei-DE. Responsabili de lucrări din partea ISP a fost profesoarea Christa
Fischer iar din partea IŞPHTA profesorul Bucarciuc Victor.
Astfel, în condiţiile anului 2018, practic nu au indicat atac de către rapăn 39 selecţii care au
fost alese ca rezistente la ISP din seră după infecţia artificială, 27 selecţii alese la IŞPHTA din livada
de selecţie şi practic neatacate de rapăn în condiţii de infecţie naturală, 52 de soiuri şi selecţii străine
şi 10 specii de măr. Pentru majoritatea soiurilor şi selecţiilor cercetate este indicat codul ISO al ţării
de provenienţă.
Totodată 26 selecţii care au fost alese la ISP Dresden-Pillnitţ ca rezistente la rapăn după
infecţia artificială în seră, în condiţiile anului 2018 în colecţia din Chişinău au indicat un grad de
atac de către rapăn pe frunze încadrat între nota 2- 183413/22 care provine de la soiul Florina cu
gena Vf (Rvi6), 183420/14 care provine de la R2T107 cu gena Va (Rvi10) şi 5 pentru mai multe
selecţii provenite de la genitori care poartă aceleaşi gene de rezistenţă (Tabelul 1). Anul acesta
pentru prima dată a fost observat atacul de către rapăn pe frunzele soiului Coredana cu nota 3stabilitate slabă soi, care tot timpul, datorită observaţiilor de mai mulţi ani, a fost considerat imun la
rapăn, provine de la selecţia OR33T90 purtătoare a genei Vf (Rvi6) şi nicicînd nu a indicat atac de
către rapăn [3]. La soiul de măr Izvoraş s-a observat atac de rapăn în acest an cu nota 3. Pe tot
parcursul cercetărilor anterioare soiul a indicat toleranţă faţă de rapăn cu aceiaşi notă de atac.
Tabelul 1. Selecţii de măr care au fost infectate cu suşe de rapăn în seră la ISP din Dresda dar atacate de
rapăn în anul 2018 în colecţia din Chişinău
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Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Selecţia, soiul
183413/1
183413/22
183414/1
183412/42
182412/38
183412/18
183412/4 Izvoraş
183418/15
183418/9
183418/7
183412/44
183420/6
183420/7
183420/8
183420/9
183420/10
182254/8
183420/14
183420/17
183420/20
183420/22
183421/6
183421/9
182244/6
182247/4 Coredana
182254/22

Formele parentale, gena, provenienţa
Data observaţiilor 19.06.2018 – 10.08.2018
Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x Florina Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x R2T107 VA (Rvi10) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
Wagener x OR38T17 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
Slava Peremojţiam x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x R2T107 Va (Rvi10) MD DE
1610 x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
1610 x OR32T41 Vf (Rvi6) MD DE
Mantuaner x PR12T67 Vf (Rvi6) MD DE
Mantuaner x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE
Slava Peremojţiam x OR32T41 Vf(Rvi 6) MD DE

Nota de
atac
3
2
3
3-5
4-5
2-3
3-4
3-5
3-5
3-5
3-5
3-4
4
4
5
4
4
2
4
4
4
5
4
5
3
3-4

Din selecţiile care au fost alese după calitatea fructelor şi lipsa atacului de către rapăn în
condiţii de cîmp deschis şi infecţie naturală cu rapăn 13 au indicat în anul 2018 atac al maladiei cu
notele de la 2 la 5 (Tabelul 2). Toate selecţiile provin de la soiul Alkmene şi formele de măr care
poartă gena Va (Rvi10) R2T110, BVIII 34,15 şi OR38T17, OR33T90 care conţin gena Vf (Rvi 6).
Testarea a fost efectuată în anii 1989-1992 în livada de selecţie din satul Coşniţa, raionul Dubăsari,
aflat la 33 de kilometri de la Chişinău.
Tabelul 2. Selecţii de măr care sau aflat în câmp deschis, alese după calitatea fructelor şi absenţă atacului de
rapăn dar atacate în anul 2018
Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Selecţia
1-29-92
1-29-105
1-29-123
1-27-110
1-27-127
1-28-269
1-21-220
1-21-131
1-22-317
1-27-174
1-28-238
1-27-262
1-22-317

Formele parentale, provenienţa
Data observaţiilor 19.06.2018 – 10.08.2018
R2T110 Va((Rvi10) x Alkmene MD DE
R2T110 Va (Rvi10) x Alkmene MD DE
R2T110 Va (Rvi10) x Alkmene MD DE
OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE
OR38T17 Vf (Rvi6) x Alkmene MD DE
BVIII 34,15 Va ((Rvi10)) x Alkmene MD DE
Alkmene x BVIII 34,15 Va (Rvi10) MD DE
Alkmene x OR33T90 Vf (Rvi6) MD DE
Alkmene x R2T110 Va (Rvi10) MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
OR33T90 Vf (Rvi 6) x Alkmene MD DE
Alkmene x R2T110 Va (Rvi10) MD DE

Nota de
atac
2-3
2-3
5
4-5
5
3-4
3-4
3-4
3-5
2-3
3
4
3

Din soiurile martor cele mai atacate de rapăn au fost soiurile tradiţionale Renet Simirenko
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UA [4-5]; Golden Delicious USA [3-4]; Idared USA [3-4] estimate cu notele 3-5. Soiul martor
Prima Vf(Rvi 6) USA a indicat rezistenţă diferită. La cei mai mulţi pomi nu s-a depistat atacul dar la
unii au fost depistate frunze cu atac pe nota 3. La soiul de măr Topaz nu a fost depistat atacul de
rapăn. Soiul de măr Sir Prize Vf(Rvi 6) USA a indicat un atac la fel de la nota 0 la 2. Celelalte soiuri
şi specii au indicat atac de rapăn după cum urmează. McIntosh CAN [4-5]; Wealthy USA[4-5];
Beacon USA [4-5]; Red Astrachan RU [4-5]; Hyslop crab apple USA [2-3]; R12740 7A hibrid din
M. pumila RU [3-4]; Morden CAN [2-3]; M. niedzwetskyana [3]; Mleevskoe Letnee UA [3]; M.
sikimensis[3]; Slava Peremojţiam UA [3-4]; Boscoop Red NL [2]; M. kansuensis [4-5]; Reghistani
UZ [3-4]; Golden Grimes USA [3-4] M. sieversii [3]; M. pumila[3]; Remo Vf(Rvi6) DE [2-3];
Discovery UK [2]; Retina Vf(Rvi 6) DE [1-3]; Pi-As-4,18 Vf(Rvi 6) DE [2-4]; Mcfree Vf(Rvi 6)
CAN [3]; Rewena Vf(Rvi 6) DE [0-2]; Romus 2 RO [3-4]; Romus 1 Tolerant Vf (Rvi 6) RO [3-4];
Baujade Vf (Rvi 6) FR [2-3], Nestreţ MD [4-5], Domneşti MD [3-4], Domneşti Rumene Suflate
[4-5] MD, Ţiganca Cenuşie MD [4-5].
Soiurile şi selecţiile cu notele 1şi 2 au avut pe frunze leziuni foarte slabe, fără sporulare sau
pete verzui străvezii care nu s-au dezvoltat în continuare. Genotipurile notate cu nota 3 au avut puţine
pete mici de diferită configuraţie şi sporulare abea vizibilă. La multe din ele dezvoltarea de mai
departe a infecţiei s-a stopat iar locul de atac necrotizat. Pe frunzele soiurilor şi selecţiilor notate cu 4
şi 5 s-au observat multe pete mari ale maladiei cu sporulaţie abundentă.
CONCLUZII
1. Condiţiile anului 2018 nu au fost ideale pentru dezvoltarea rapănului şi atacul pomilor
soiurilor de măr ca într’un an puternic epifitotic.
2. Cu toate că primul val de atac al rapănului pe frunzele pomilor soiurilor de măr din lunile
aprilie şi mai, practic nu s-a depistat, mai târziu, odată cu ivirea precipitaţiilor, virulenţa suşelor
maladiei s-a exprimat foarte evident.
3. Pierderea rezistenţei la unele soiuri şi selecţii de măr estimate în diferite condiţii artificiale
şi naturale poate mărturisi despre evoluţia rapidă a raselor şi suşelor de rapăn cît şi privitor la
diferenţa genetică dintre rasele şi suşele de rapăn din mai multe regiuni de cultivare a mărului, ţări,
care se deosebesc după condiţiile climaterice.
4. Nu pentru toate soiurile evaluate s-au adeverit rezultatele obţinute în cercetările de faţă cu
rezultatele ilustrate de alţi autori care au cercetat rezistenţa soiurilor în diferite experienţe în alte ţări
şi regiuni de cultivare a mărului.
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CZU: 634.11: 632.482
SERENADE ASO SC (BACILLUS SUBTILUS) В БОРЬБЕ С МОНИЛИОЗОМ СОЦВЕТИЙ И
ПЛОДОВ ЯБЛОНИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
М.К. МАГЕР, А.М. ЧЕРНЕЦ, Ю.И. ДУМИТРАШ,
В.М. МАГЕР, Наталия В. ГРИМАКОВСКАЯ
Научно-Практический Институт Садоводcтва, Виноградарства
и Пищевых Технологий, Костюжень 14

Abstract. The results of testing biofungicide Serenade Aso SC indicate that the drug can be
used in rotation with other fungicides no more than 2 times during the growing season in the fight
against twig blight monilia fruit rot of inflorescences and apple fruits during ripening at a rate of
6.0-8.0 l/ha.
Key words: apple, biofungicide, monilia fruit rot.
ВВЕДЕНИЕ.
Яблоня, по занимаемой площади является ведущей культурой среди плодовых пород,
культивируемых в Республике Молдова. Её площадь составляет 96 тыс. га. В настоящее
время, районированный сортимент яблони в республике составляет 77 сортов. Однако,
плоды яблони в зависимости от погодных условий года в разной степени поражаются
монилиозом.
Испытание нового бактерицида Serenade Aso SC, созданного на основе бактерии Bacillus
subtilus проводилось в 2015 году на яблоне (Malus domestica) в борьбе с монилиозом
соцветий и плодов яблони во время созревания.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Исследования проводились на Технологической экспериментальной станции
«Кодрул» в насаждениях яблони 1993 г. посадки, площадью питания 4х3 м, привитые на
вегетативном подвое ММ106. Сорта Айдаред, Мантуанское, Банан зимний и Ренет
Симиренко. Схема опыта: 1вариант - Контроль - (без обработки), 2. Эталон (Switch 62.5 WG)
- 0.4 кг/га, 3. Serenade Aso SC - 6.0 л/га, 4. Serenade Aso SC – 8.0 л/га.
Опыт заложен в 4-х вариантах. Вариант включает три повторности. В каждой
повторности по 5 деревьев с одинаковыми параметрами кроны. Для определения
биологической эффективности фунгицида в борьбе с патогенном, вызывающим монилиоз
молодой завязи – (Monilia cinerea Bon.) и монилиальную гниль плодов - Monilia fructigena
Pers., были проведены учёты на молодой завязи (14 июня), на плодах (9 сентября). Согласно
методике испытаний, биологическая эффективность препарата определялась по отношению
количества пораженных плодов болезнью в варианте опыта к контролю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Бактериальный препарат, созданный на основе бактерии Bacillus subtilus применяется
преимущественно в регионах с повышенной влажностью, благодаря чему препарат работает
более эффективно. Живая бактерия лучше размножается в благоприятном диапазоне условий
влажности и температуры. Высокий запас инфекции Monilia cinerea Bon. сформировался в
течение прошлого вегетационного периода и оказал заметное влияние на процесс цветения и
завязывания плодов яблони 2015 года.
Гриб зимует мицелием в пораженных органах растения и мумифицированных плодах,
висящих на дереве или опавших на землю. Интенсивному развитию и распространению
заболевания способствуют прохладная и влажная погода, туманы и росы во время цветения.
При таких погодных условиях затягивается цветение, ухудшается опыление, гриб обильно
спорулирует, создаются все предпосылки для идеального заражения и развития возбудителя
болезни. Болезнь опасна и после мягких, влажных зим. Как известно, заражение будущей
завязи происходит в период цветения. При наличии влаги патоген попадает на рыльце
пестика цветка и успевает одновременно прорасти с клеткой пыльцы в процессе
оплодотворения. Завязь после окончания цветения медленно увядает, буреет и усыхает
оставаясь прочно удерживаться в соцветии. Повышенная влажность и температура вызывает
быстрое развитие болезни. В соцветии грибом поражается один–два или сразу все цветки.
При спонтанных условиях течения болезни пораженная завязь мелких размеров 5-7 мм в
диаметре. В зависимости от погодных условий, процесс заражения иногда замедляется и
тогда наблюдается увядание молодой завязи в более позднем периоде, когда она приобрела
большие размеры – 15 мм и более. Пораженные плоды различных размеров могут долго
висеть на дереве, сохраняя грибницу, которая ежегодно в осенне-весенний период образует
новые источники инфекционного начала – подушечки конидиального спороношения гриба и
является угрозой заболевания, как в период цветения культуры, так и во время созревания
плодов. Наличие инфекционного начала и повышенная влажность в период созревания
урожая всегда приводит к массовому развитию данной болезни.
Цветение яблони в 2015 году началось 27 апреля, а массовое цветение отмечалось 2930 апреля. Распространение инфекции произошло при повышенной влажности в процессе
опыления цветков различными насекомыми. После влажного вегетационного периода 2014
года в многолетних насаждениях сохранился высокий инфекционный фон различных
патогенных микроорганизмов. Исходя из реальной фитосанитарной ситуации, первое
опрыскивание было проведено 24 апреля в фенофазе «розовый бутон». Очередная, вторая
обработка состоялась в период цветения 28 апреля. Суммарно, за период цветения, осадки
составили 18,9 мм, что негативно отразилось на поражении молодой завязи. Последующее
обработки проводились с интервалом 6-9 дней в период интенсивного роста плодов. В
процессе испытания, обработки деревьев яблони биопрепаратом Serenade Aso SC оказали
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фунгицидное давление на распространение инфекции и заражение монилиозом молодой
завязи яблони и монилиальной гнилью плодов в период созревания.
Учет эффективности биофунгицида Serenade Aso SC в борьбе с инфекцией,
вызывающей монилиоз молодой завязи яблони и монилиальной гнилью плодов яблони,
свидетельствуют о том, что развитие и распространение болезней в значительной степени
зависело от условий влажности и температуры в период массового цветения культуры, роста
и созревания плодов яблони. Обработки фунгицидами, проведенные до цветения яблони и в
период вегетации сыграли существенную роль в снижении количества пораженных плодов.
Анализ данных показывает, как прослеживается уровень снижения количества пораженной
молодой завязи яблони в зависимости от дозы препарата в сравнении с контролем.
Биологическая эффективность фунгицида Serenade Aso SC в борьбе с монилиозом соцветий
яблони варьировала относительно эталона от 90.1% до 92.7% в зависимости от дозы
препарата. В эталоне этот показатель достигал 95.2%. Применение биопрепарата Serenade
Aso SC в борьбе с монилиальной гнилью также способствовало защите созревающих плодов.
Необходимо отметить, что высокий процент пораженных плодов в контрольном варианте
объясняется отсутствием опрыскивания, вследствие чего пораженные плоды
преждевременно загнили. Так, биофунгицид Serenade Aso SC в нормах расхода 6.0 и 8.0 л/га
в течение периода созревания плодов яблони существенно сохранил урожай от поражения
патогенном.
Биологическая эффективность фунгицида Serenade Aso SC в борьбе с монилиальной
гнилью плодов варьировала относительно эталона и составила от 89.6% до 93.3% в
зависимости от дозы препарата, таблица 1. В эталоне этот показатель был равен 96.4%.
Таблица 1. Биологическая эффективность фунгицида Serenade Aso SC в борьбе с монилиальной
гнилью плодов яблони.

№ п/п

Варианты
опыта

Контроль
(без
обработки)
Эталон
2
(Switch 62,5
WG)
Serenade Aso
3
SC
Serenade Aso
4
SC
НСР05=4.20
1

Количество плодов в
Распрост
учете
Норма
Снижение в Биологическая
ранение
расхода
сравнении к эффективность,
болезни,
кг, л/га
контролю,%
%
в том числе
%
всего
пораженные
-

300

58

19.3

-

-

0.4

300

2

0.7

9.4

96.4

6.0

300

6

89.6

89.6

89.6

8.0

300

4

1.3

93.3

93.3

ВЫВОДЫ.
Полученные результаты испытания свидетельствуют, что биофунгицид Serenade Aso
SC может быть успешно применен во время цветения яблони и в период созревания урожая в
борьбе с монилиозом соцветий и плодов яблони при норме 6.0 – 8.0 л/ га.
Включая в систему мероприятий по защите яблоневого сада биологический препарат
с высокой эффективностью, нам удалось значительно снизить химическую нагрузку в
многолетних насаждениях, а также на окружающую среду.
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Abstract. In sugar beet crops from the Republic of Moldova several beetle species are found
to be pests, amongst which more often produce damage with economically importance:
Chaetocnema concinna Marsh., Ch. breviuscula Fald., and Ch. tibialis Mg., which generally have a
similar biology, a similar mode of attack, and combat the same measures.
The beet land flies attack various plant species in the families of Chenopodiaceae (beets,
spinach, etc.) and Polygonaceae (maquis, knotweed, buckwheat, etc.), causing greater damage to
beet crops, the period of planting. After the attack the leaves of the young plants just emerged get a
perforation aspect and dry. Extreme damage is recorded in the warm and dry spring. Beetle beetle
or Atomaria linearis Steph. Is an oligophagous species that attacks various beet species: sugar beet,
fodder beet, and table beet. Extremely high damage is recorded in the years of cold and wet spring,
especially in rare crops and poorly developed plants. In large invasions the pest destroys over 4080% of seed germs.
For the successful protection of sugar beet crops from pests it is necessary to carry out a series
of prophylactic and therapeutic measures in each growing season of the year. The Republic of
Moldova is in a very favourable area for the development of a wide range of pests of sugar beet
crops. All plant protection procedures must be directed towards reducing the pest density
Key words: Sugar beet, Pests, Chaetocnema sp., Atomarialinearis, Testing, Insecticides.
INTRODUCERE
Cultura sfeclei de zahăr are o veche tradiție în Moldova, încă din secolul XVII. În perioada de
după primul război mondial suprafețele cultivate cu sfecla-de-zahăr nu au crescut prea mult.
Progrese mari s-au obținut numai după al doilea război mondial, perioadă, în care producția de
sfeclă a fost de aproape 10 ori mai mare decât cea realizată în anul 1938.
Sfecla-de-zahăr necesită soluri profunde, fertile, bogate în humus, bine structurate, cu
capacitate mare de reținere a apei. Cele mai indicate soluri sunt solurile aluvionare luto-nisipoase,
cernoziomurile, brun-roșcate de pădure, cu pânză freatică la adâncimi de 2-4 m.
În culturile de sfeclă se întâlnesc ca dăunători mai multe specii de purici de pământ ai sfeclei,
printre care mai frecvent produc daune de importanță economică: Chaetocnema concinna Marsh.,
Ch. breviuscula Fald. și Ch. tibialis Mg., care în general au o biologie asemănătoare, un mod de
atac similar și se combat prin aceleași măsuri. Puricii de pământ ai sfeclei atacă diferite specii de
plante din familiile Chenopodiaceae (sfecla, spanacul, loboda ș. a.) și Polygonaceae (măcrișul,
troscotul, hrișcă ș. a.), producând pagube mai mari în culturile de sfeclă, mai ales în perioada de
răsărire a plantelor. În urma atacului frunzele plantelor tinere abia răsărite capătă un aspect de
perforație și se usucă. Pagube deosebit de mari se înregistrează în primăverile călduroase și
secetoase.
Gândăcelul sfeclei sau gândăcelul atomaria - Atomaria linearis Steph., este o specie
oligofagă, care atacă diferite specii de sfeclă: sfecla-de-zahăr, sfecla furajeră și sfecla de masă.
Daune deosebit de mari se înregistrează în anii cu primăveri reci și umede, mai ales în culturile rare
și cu plante slab dezvoltate. La invazii mari dăunătorul distruge peste 40-80% de germeni ai
semințelor.
Pentru protecția reușită a culturilor sfeclei-de-zahăr, de dăunători este necesar ca în fiecare
perioadă de vegetație a anului să se îndeplinească o serie de măsuri de profilaxie și terapeutice.
Republica Moldova se află într-o zonă foarte prielnică pentru dezvoltarea unei game largi de
dăunători ai culturilor sfeclei-de-zahăr. Toate procedeele de protecție a plantelor trebuie să fie
îndreptate în direcția diminuării densității dăunătorilor.
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MATERIAL ȘI METODĂ
Experiența a fost montată în câmpurile de sfeclă-de-zahăr a întreprinderii agricole SRL
„VITALIE BACALÎM” din satul Băxani, raionul Soroca, care se află în zona de nord a Republicii
Moldova. Lotul experimental a fost amplasat pe un loc relativ drept cu o înclinație estică.
Compoziția solului-cernoziom cu un conținut înalt de calcar. Experiențele pentru testarea
preparatului Decis Expert 100 EC au inclus 4 variante: Martor, netratat; În calitate de etalon a fost
propus insecticidul Decis Profi WG 250, cu norma de consum 70 g/ha; insecticidul Decis Expert
100 EC, cu norma de consum – 50 ml/ha; Insecticidul Decis Expert 100 EC, cu norma de consum –
75 ml/ha.
Experiențele au fost montate în 4 repetiții cu suprafața parcelei 45 m2. Forma parcelei
dreptunghiulară, care a inclus 10 rânduri cu spațiul între rânduri 0,45 m și lungimea de 10 m.
Lansarea parcelelor a fost compactă, rendomizată, direcția rândurilor și amplasarea parcelelor de la
Est spre Vest. Între parcelele experimentale au fost lăsate fâșii de protecție cu lățimea de 0,45 m (1
rând). În așa fel suprafața parcelelor experimentale a constituit 720 m2, iar suprafața totală a lotului
experimental a fost 774 m2. Consumul de insecticid și apă, necesare pentru tratarea unei parcele și a
unei repetiții, au fost calculate reieșind din norma de consum la 1 ha. Determinarea valorii numerice
a dăunătorilor a fost efectuată pe lotul experimental până la tratare, în prima, la a 3-a, a 7-a și a 14-a
zi după tratare.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Pe parcursul anului 2017 s-au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea majorității
dăunătorilor sfeclei-de-zahăr. Cu scopul determinării celui mai potrivit loc a lotului pentru
efectuarea experiențelor de câmp și determinarea stării fitosanitare, la sfârșitul lunii aprilie și pe
parcursul lunii mai, au fost efectuate evidențe, a diferitor sectoare ocupate cu sfecla-de-zahăr.
Astfel, în această perioadă au fost depistate 15 specii de insecte, dintre care 10 sunt dăunători
oligofagi și 5 dăunători polifagi. Comparând prezența acestora după stadiul de dezvoltare, se
observă că, din cele 15 specii de insecte dăunătoare, s-au întâlnit în diverse stadii de dezvoltare.
Astfel, în stadiul de ou au fost depistate 4 specii, acestea fiind: gândacul țestos mare al sfeclei,
gândacul țestos mic al sfeclei, molia sfeclei și omida de stepă.
În stadiul de larvă au fost depistate 9 specii, acestea fiind: păduchele negru al sfeclei,
păduchele rădăcinii de sfeclă, ploșnița neagră a sfeclei, gândăcelul sfeclei, gândacul țestos mare al
sfeclei, gândacul țestos mic al sfeclei, molia sfeclei, omida de stepă, musca cenușie minieră a
sfeclei. În stadiul de pupă au fost depistate cinci specii și anume: gândacul țestos mare al sfeclei,
gândacul țestos mic al sfeclei, molia sfeclei, omida de stepă, musca cenușie minieră a sfeclei. În
stadiul de adult au fost depistate toate cele 15 specii de dăunători.
În baza evidențelor și observațiilor preventive, efectuate în a doua jumătate a lunii aprilie s-a
constatat că, în faza de răsărire – plantule cu frunze false și o pereche de frunze adevărate, o
densitate destul de înaltă a fost marcată la următoarele specii de dăunători: puricii de pământ ai
sfeclei și gândăcelul sfeclei, populațiile căror au depășit pragul economic de dăunare. În legătură cu
aceasta tratamentul chimic a fost efectuat pe data de 03 mai.
Evidențele puricilor s-a efectuat pe timp însorit, înainte de tratare, în prima, la 3-a, a 7-a și a
14-a zi după tratare. Pentru evidență a fost folosită lada Petliuc, care s-a instalat asupra fiecărei
plante din cele 16, din fiecare parcelă ce constituie 1 m2. Acest calcul a reieșit din faptul că, Sfeclade-zahăr este semănată cu intervalul de 45 cm, iar în rând aproximativ 13,89 cm. Cu ajutorul unei
baghete planta se scutură. Puricii deranjați sar, nimerind pe pereții căptușiți cu vată, unde se
împotmolesc și sunt ușor colectați și numărați.
Rezultatele obținute sunt redate în tabelul 1. Din tabel se vede că, numărul puricilor, înainte
de începerea tratamentului a variat de la 9,25 exemplare la 1 m2 - în varianta martor, până la 10,25–
în varianta a patra. Efectuarea evidențelor în prima zi după tratare demonstrează că în etalon și în
variantă a patra, numărul puricilor a alcătuit corespunzător 0,25 și 0,50 ex/1 m2. În variantă a treia,
densitatea dăunătorului a constituit 0,75 ex./1 m2 și această populație este de 12,67 ori mai redusă
decât în varianta martor.
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Decis Expert 100 EC

4

1
2
3
4

Nr.
d/or.

Martor
Etalon, Decis Profi WG 250
Decis Expert 100 EC

1
2
3

Martor
Etalon, Decis Profi WG 250
Decis Expert 100 EC
Decis Expert 100 EC
DEM, p. 5%

Variantele experienței

10,25

9,25
10,00
9,50

0,31

0,50

9,50
0,25
0,75

0,47

0,75

9,75
0,50
1,25

1,13

1,00

10,00
0,75
2,50

1,26

1,25

10,75
1,00
3,00

2,45

4,88

102,70
2,50
7,89

1

2,87

7,32

105,41
5,00
13,16

3

3,15

9,76

108,11
7,50
26,32

7

3,43

12,20

116,22
10,00
31,58

14

Densitatea numerică a puricilor, după
tratare, %, în comparație cu cea inițială

2,71

94,74

0,0
97,37
92,11

1

Netratat
70,0
50,0
75,0

Norma de
consum, g,
ml/ha

19

Numărul de exemplare la 1 m2
Înainte de
La a........zi după tratare
tratare
1
3
7
14
47,00
48,00
49,50
51,00
52,50
44,75
1,00
1,50
2,00
6,25
36,75
2,50
5,00
7,75
11,25
44,50
1,25
1,75
2,25
6,50
0,64
2,01
2,47
3,01

Densitatea numerică a păduchilor după
tratare, %, în comparație cu densitatea
numerică inițială
1
3
7
14
102,13 105,32 106,25 111,70
2,23
3,35
4,47
13,97
6,80
13,61
21,09
30,61
2,81
3,93
5,06
14,61
1,82
2,54
3,13
3,87

3,76

90,00

0,0
92,50
75,00

7

4,12

88,37

0,0
90,70
72,09

14

Reducerea valorii numerice în
comparație cu martorul, %, la a
.......... zi, după tratare
1
3
7
14
0,0
0,0
0,0
0,0
97,92
96,97
96,08
88,10
97,79
89,90
84,80
78,57
97,40
96,46
95,59
87,62
2,04
3,17
3,89
4,23

3,56

92,31

0,0
94,87
87,18

3

Reducerea valorii numerice în
comparație cu martorul, %, la a
.......... zi, după tratare

Tabelul 2. Eficiența biologică a insecticidului Decis Expert 100 EC, împotriva gândăcelului sfeclei

75,0

Netratat
70,0
50,0

DEM, p. 5%

Variantele experienței

Nr.
d/or.

Numărul de exemplare la 1 m2
Norma de
La a........zi după tratare
consum, g, Înainte
ml/ha
de tratare
1
3
7
14

Tabelul 1. Eficiența biologică a insecticidului Decis Expert 100 EC, împotriva puricilor sfeclei

Evidențele efectuate la a 3 zi după tratare arată o creștere ușoară a numărului dăunătorului, în
toate variantele experimentale, însă în varianta a 3-a densitatea puricilor, este semnificativ mai
înaltă decât în etalon și varianta a patra. Rezultatele obținute în următoarele două evidențe au
demonstrat o scădere a eficienței insecticidului în toate variantele experimentale.
Comparând variantele experimentale se vede că în evidențele la a 7-a zi după tratare, în
varianta a 3-a valoarea numerică a puricilor este semnificativ mai înaltă decât în celelalte două
variante examinate. În evidențele la a 14-a zi după tratare se observă că, între varianta a 4-a și etalon
devierile nu sunt esențiale, pe când în varianta a 3-a acest indice este mult mai înalt (3,00 ex./1 m2).
Comparând densitatea numerică a puricilor după tratare, în raport cu valoarea inițială se observă că,
în varianta a 4-a și în etalon, pe parcursul tuturor evidențelor, acest indice este esențial mai redus
decât în a 3-a variantă și în martor.
Calculul reducerii densității dăunătorului în comparație cu martorul a demonstrat, că doar în
varianta a 4-a a fost atinsă cea mai înaltă eficacitate pe parcursul primelor trei evidențe, care se află
la nivelul etalonului. În varianta a 3-a eficacitatea mai sus de 90,0% a fost atinsă doar în prima zi
după tratare.
În baza cercetărilor efectuate și a rezultatelor obținute, s-a constatat că, insecticidul Decis
Expert 100 EC, cu norma de consum 75 ml/ha, asigură o reducere a valorii numerice a puricilor la
94,74 – 90,00% pe parcursul a 7–10 zile. Același preparat în doza de 50 ml/ha reduce efectiv
populația puricilor doar în primele zile după tratare și cedează esențial atât etalonului, cât și
variantei a 4-a.
După cum a fost deja menționat mai sus, la începutul lunii mai în faza de răsărire – plantule
cu frunze false și o pereche de frunze adevărate, pragul economic de dăunare a fost depășit și de
gândăcelul sfeclei. Pentru evidența valorii numerice a gândăcelului sfeclei s-a ținut cont de aceia
că, acest dăunător este activ pe timp înnourat, seara și noaptea. Pentru acesta din fiecare parcelă au
fost studiate a câte 16 plante și s-a numărat densitatea adulților la 1 m2. Evidențele au fost înfăptuite
până la efectuarea tratamentelor chimice și în prima, a 3-a, a 7-a și a 14-a zi după tratare.
Rezultatele obținute sunt redate în tabelul 2. Din tabel se vede că până la tratarea chimică
valoarea numerică a gândăcelului sfeclei a constituit de la 36,75 ex/m2 în varianta a 3-a, până la
47,00 ex/1 m2 în varianta martor. Aceste date mărturisesc despre o populație uniformă a
gândăcelului sfeclei.
Rezultatele evidențelor, primite în prima zi după tratare, mărturisesc despre aceea, că în
această perioadă au fost evidențiate exemplare unice a gândăcelului sfeclei în varianta a 4-a, unde
valoarea numerică a dăunătorului a constituit 1,25 indivizi la 1 m2 și se află la nivelul etalonului. În
varianta a 3-a au fost depistate 2,50 ex/1 m2.
Evidențele efectuate la a 3-a zi după tratare au dat posibilitatea să constatăm că, gândăcelul
sfeclei a fost depistat în toate variantele experimentale. Cel mai mic număr a fost marcat în varianta
a 4-a (1,75 ex./1 m2) și acest indice se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a valoarea numerică
a dăunătorului a constituit 5,00 ex./1 m2, ceea ce este de 9,9 ori mai redusă decât în martor, însă este
esențial mai înaltă decât în varianta a 4-a și în etalon. Aceeași legitate a fost marcată și în evidența
la a 7-a zi după tratare. Rezultatele evidențelor la a 14-a zi mărturisesc despre aceea că, în această
perioadă valoarea numerică a dăunătorului în variantele experimentale a fost de 8,40 – 4,67 ori mai
mică decât în martor.
Analizând densitatea gândăcelului sfeclei după tratare, în comparație cu cea inițială, se vede
că în decursul tuturor evidențelor, numai între etalon și varianta a 4-a n-au fost depistate deosebiri
esențiale. Calcularea nivelului de reducere a valorii numerice în comparație cu martorul arată că în
toate variantele experimentale s-a marcat o reducere a dăunătorului, mai sus de 95,0%, în prima zi
după tratare. În varianta a 4-a și în etalon, eficacitatea mai înaltă de 95% a fost atinsa la a 3-a și a 7a zi după tratare. În varianta a 3-a, acest indice a fost mai redus de 90,00%, constituind
corespunzător 89,90 și 84,80%.
Astfel, în baza cercetărilor efectuate s-a constatat, că insecticidul Decis Expert 100 EC, cu
1
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norma de consum 75,0 ml/ha, asigură o eficacitate înaltă în combaterea gândăcelului sfeclei în
decurs de 7-10 zile. Același preparat, în doza de 50,0 ml/ha reduce densitatea gândăcelului sfeclei
numai în primele zile după tratare, iar în continuare cedează esențial atât variantei a 4–a, cât și
etalonului.
CONCLUZII
1. În anul 2017 la sfecla-de-zahăr au fost depistate 15 specii de dăunători, dintre care
dăunătorii în studiu - puricii și gândăcelul sfeclei au depășit PED;
2. Preparatul Decis Expert 100 EC, cu norma de consum 50,0 ml/ha, asigură reducerea
densității numerice a puricilor sfeclei (92,11 – 87,18%), și a gândăcelului sfeclei (97,79 – 89,90%),
doar în primele zile după aplicare.
3. Cel mai efectiv este insecticidul Decis Expert 100 EC, cu norma de consum 75,0 ml/ha,
asigurând protecția plantelor de sfeclă împotriva puricilor sfeclei (94,74 – 90,00%), și a
gândăcelului sfeclei (97,40 – 95,59%), pe parcursul a 7 - 10 zile;
4. În baza rezultatelor obținute preparatul Decis Expert 100 EC, poate fi inclus în sistemul de
protecție a sfeclei-de-zahăr, în combaterea puricilor de pământ ai sfeclei și gândăcelului sfeclei, prin
efectuarea a unui tratament, cu norma de consum 75,0 ml/ha.
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PRODUSE EFICIENTE PENTRU COMBATEREA FOCULUI BACTERIAN
AL ROZACEELOR
Maria MAGHER
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Abstract. Fire blight is a serious disease of apple, pear, quince and some related ornamental
plants. Once established, fire blight is difficult to control and impossible to eradicate. Integration of
good cultural and sanitary practices is the best means of preventing fire blight and managing the
disease when it occurs. Well-timed application of chemicals to kill or inhibit bacteria is often
necessary on susceptible cultivars.
Keywords: Erwinia amylovora, control, efficiency.
INTRODUCERE
Focul bacterian al rozaceelor este o boală gravă, produsă de bacteria Erwinia amylovora
(Burrill 1882) Winslow et al. 1920, care afectează în special gutuiul, mărul, părul, dar şi alte specii
din familia Rosaceae (Pyracantha spp., Crataegus spp., Crootoneaster spp. etc.) (Gusberti M. et
al., 2015), fiind considerată cea mai păgubitoare boală a culturilor pomicole sămânţoase (Ordax M.
et al., 2012).
Prezenţa focului bacterian este recunoscută în multe ţări ale lumii, inclusiv în Ucraina, Belarus
şi România (Яковлева Л. М. и др., 2014; Lagonenko A. et al., 2008; Baicu T. et al., 1994), iar
pagubele deosebit de mari, produse de această bacterioză, sunt menţionate în multe rapoarte
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ştiinţifice, bacterioza fiind periculoasă pentru gama speciilor de plante de o mare importanţă
comercială (măr, păr, gutui şi plante ornamentale) şi din cauza lipsei metodelor eficiente de control,
când nu există încă niciun produs înregistrat în lume, care poate fi aplicat cu succes contra
fitopatogenului (Vrancken K. et al., 2013).
Pagubele economice produse de E. amylovora se soldează prin pierderea recoltei, pieirea
pomilor şi prin cheltuielile suportate pentru defrişări. În SUA, pierderile pe an cauzate de E.
amylovora au fost estimate la 100 de milioane de $. În Austria, în anul 2003, pierderile cauzate de
maladie au constituit 1,8 mln. Euro, în Spania, în anii 1998-1999 – 350 mii Euro, în Cehia, în
perioada anilor 1999-2003 – 54,7 mii Euro, în Norvegia, în anii 1986-2003 – 1,5 mln. Euro
(Busdieker-Jesse N. L., 2016). Protecţia culturilor pomicole sămânţoase faţă de focul bacterian al
rozaceelor este dificilă datorită vitezei cu care se propagă şi a agresivităţii deosebite a bacteriei
(Ngugi H. K. et al., 2011).
De la depistarea focului bacterian al rozaceelor şi până în prezent, în Republica Moldova nu au
fost stabilite măsuri efective de combatere, iar boala continuă să se manifeste cu diferită intensitate
de la an la an, mai ales în livezile neîngrijite, care, pe lângă rozaceele spontane, constituie o bogată
rezervă biologică a maladiei. Diagnosticarea corectă a bolii şi aplicarea la timp a metodelor şi
mijloacelor eficiente de combatere a focului bacterian al rozaceelor constituie o problemă foarte
actuală pentru pomicultorii Republicii Moldova.
Scopul acestui studiu a constat în estimarea eficienței biologice și economice a biopreparatului
Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04, 109 ufc/ml) și fungicidului Bouillie Bordelaise
(sulfat de cupru neutralizat cu Ca – 770 g/kg) incluse în sistemul de protecție a mărului contra
focului bacterian al rozaceelor.
MATERIAL ȘI METODĂ
Cercetările au fost efectuate pe trei hectare de măr, în gospodăria particulară ”Exardiv Com”
SRL din s. Revaca, mun. Chișinău, în perioada anilor 2012-2014. Cultura a intrat pe rod în anul
2009, fiind plantată după schema de 4,0x2,5 m, pe portaltoiul MM 106 și irigată prin picurare. În
sistemul rațional de protecție a mărului din această gospodărie a fost inclus produsul cupric Bouillie
Bordelaise (sulfat de cupru neutralizat cu Ca – 770 g/kg) și biopreparatul Paurin (Pseudomonas
fluorescens CNMN-PsB-04, 109 ufc/ml) (Registrul de stat, 2013). În calitate de martor a servit
suprafața livezii, protejată de organismele dăunătoare prin sistema de protecție, fără tratamente în
timpul înfloririi.
Pe sectorul experimental au fost efectuate 12 tratamente, unde produsul Bouillie Bordelaise
(sulfat de cupru neutralizat cu Ca – 770 g/kg) a figurat de patru ori: prima dată în faza culturii de
„buton roz”, iar următoarele în perioada creșterii active a fructelor și lăstarilor. Produsul biologic
Paurin a fost aplicat în perioada înfloririi culturii. În schema martor a fost aplicat produsul
CuproStar 46 SC (460 g/l sulfat de cupru tribazic), cu norma de consum 4,5 kg/ha. Tratamentele au
fost efectuate cu stropitoarea SLV-2000, în combinație cu tractorul ЮМЗ 6 AKM 40,2.
Pentru determinarea gradului de infectare a pomilor din livadă cu foc bacterian sau făcut
evidențe, prin examinarea coroanei totale a câte 50 pomi, în patru repetiții. Frecvenţa (F%) și
intensitatea atacului (I%) bacteriozei la culturile de măr, păr și gutui s-au generalizat prin
următoarele formule (Îndrumări metodice, 2002):
(1.1.)

∑

unde:
n – numărul de plante atacate;
N – numărul de plante observate.
,

(1.2.)
unde:
i – nota sau procentul de acoperire cu atac;
f – numărul de cazuri cu atac la fiecare notă;
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n – numărul total de cazuri cu atac;
K – scara maximală a gradului de afectare.
Eficacitatea biologică a produselor fitofarmaceutice a fost determinată conform următoarei
relații:
(

-

)

,

(1.3.)

unde:
E – eficacitatea biologică a reducerii atacului comparativ cu martorul;
Pk – procentul de dezvoltare a bolii în martor;
Po – procentul de dezvoltare a bolii în varianta tratată.
Pentru determinarea eficienței economice au fost luați în studiu următorii indicatori: cheltuielile
totale (lei/ha); venitul total (lei/ha); costul la unitatea de produs (lei/t); prețul de vânzare a
produsului (lei/t); profitul la unitatea de produs (lei/t); profitul la unitatea de suprafață (lei/ha); rata
rentabilității (%) (Баздырев Г. И. и др., 2014). Analiza matematică și statistică a datelor obţinute a
fost efectuată cu ajutorul programului Microsoft Ofice Excel 2007.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Începând cu ultima decadă a lunii aprilie și până la sfârșitul lunii august ale anului 2012, în
livada de măr a gospodăriei Exardiv-Com SRL, au fost depistate simptome de foc bacterian al
rozaceelor. Primele simptome, manifestate prin brunificații ale florilor și frunzelor, au fost
observate în timpul înfloririi. Ulterior boala a fost depistată pe fructele tinere și lăstarii în creștere.
După înlăturarea organelor afectate, au fost efectuate tratamente cu produsul CuproStar 46 SC, cu
norma de consum 4,5 l/ha, pentru diminuarea infecției. Procedura de înlăturare a părților vegetale
atacate, urmate de un tratament chimic, a fost repetată de 3 ori pe parcursul vegetației. În rezultat,
pe lângă pierderile de recoltă, gospodăria a suportat şi cheltuieli suplimentare neplanificate (20127,
58 lei). După înlăturarea organelor afectate, urmate de tratamente cu produsul CuproStar 46 SC,
frecvența bolii a scăzut de la 95,5% până la 7,25%, iar intensitate atacului – de la 5,9% la 0,46%
(Tabelul 1).
Tabelul 1. Răspândirea şi intensitatea atacului focului bacterian
la soiul Renet Simirenco (anul 2012)

Nr.
d/o

Perioada de monitorizare

1.
După înflorire – 11 mai
2.
22 mai
3.
5 iunie
4.
14 iunie
DME05=7,33

F, %

I, %

Intensitatea atacului în
comparaţie cu starea iniţială, %

95,5
60,5
19,5
7,25

5,9
3,7
0,96
0,46

37,3
83,7
92,2

Deoarece simptomele bacteriozei au fost depistate chiar și după trei tăieri ale organelor
afectate, urmate de tratamente cu produsul cupric CuproStar 46 SC, în sistemul de protecție a livezii
pentru anul 2013 a fost inclus preparatul Bouillie Bordelaise, cu norma de consum 10 kg/ha pe trei
hectare de măr. Pe lângă tratamentele cuprice, contra bacteriozei au fost aplicate două tratamente în
perioada înfloririi cu biopreparatul Paurin.
Produsele cuprice au fost aplicate prin stropire înaintea şi după înflorirea culturii, iar
biopreparatul Paurin de două ori pe floare. Evidenţele au fost efectuate la șapte zile după fiecare
tratament. Valorile rezultatelor obţinute sunt prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2. Eficacitatea biologică a produselor testate la măr contra bacteriozelor (anul 2013)
Nr.
d/o
1.
2.

Variantele experimentale

Martor - Schema de protecție a gospodăriei
Schema de protecție cu produsele Bouillie
bordelaise
+ Paurin
DEM05=1,89

Norma de consum a
preparatului, L, kg/ha
4,5

F, %

I, %

EB, %

8,3
5,0

0,91
0,64

88,3
91,7

10,0
5,0

Conform datelor prezentate în tabelul 2, în varianta tratată cu produsul CuproStar 46 SC
eficacitatea biologică a constituit 88,3%, la o intensitate a atacului bacteriozei de 0,91% şi o
frecvenţă de 8,3%. În varianta a doua, unde au fost aplicate produsele Bouillie Bordelaise în
perioada pre- şi postflorală și Paurin în timpul înfloririi, eficacitatea biologică a fost mai înaltă cu
3,4% față de cea obținută în schema martor a gospodăriei. Obţinerea unei diferenţe a eficacităţii în
cele două scheme de protecţie a mărului, poate fi explicată atât prin diferenţa cantităţii de cupru
aplicată pe cultură, cât şi prin inhibarea dezvoltării fitopatogenului în rezultatul tratamentelor din
perioada înfloririi.
Eficienţa economică în protecţia plantelor se calculează mai greu decât în alte sectoare, întrucât
intervin mai mulţi factori care, la rândul lor, sunt condiţionaţi de mediu, de interrelaţii biotice
complexe, care nu pot fi integrate în formule, având în cele mai numeroase cazuri valori calitative
cu implicaţii foarte variate.
Profitul obţinut în rezultatul comercializării fructelor de pe sectorul experimental, a fost
calculat în baza datelor acumulate pe o perioada de trei ani consecutivi, dintre care anul 2012, când
pomii au fost puternic afectați de către focul bacterian al rozaceelor. Calculele au fost efectuate în
baza recoltei obținute la soiul Renet Simirenco, deoarece a fost mai susceptibil la bacterioză.
Reieșind din analiza productivității am stabilit, că în anul 2012, când pomii au fost afectaţi puternic
de către focul bacterian al rozaceelor recolta obţinută la hectar a constituit 16,98 tone, fiind mai
mică cu 1,85 tone în cazul anului 2011, şi cu 1,24 tone faţă de anul 2013 (Tabelul 3).
Tabelul. 3. Profitul obţinut în anii 2011-2013, după comercializarea fructelor de măr - soiului Renet
Simirenco
Anul

Recolta,
t/ha

2011
2012
2013

18,83
16,98
18,22

Clasificarea fructelor după calitate, %
Extra

I

II

30,0
32,5
51,8

36,7
38,1
28,9

33,3
9,4
19,3

Prețul mediu de
comercializare,
lei/t
4046,2
4107,8
4551,4

Costul
unitar, lei/t

Profitul
brut, lei/t

975,6
1287,9
900,3

3070,6
2819,9
3651,1

Reeşind din calitatea fructelor preţul de livrare a producţiei a fost diferită, ceea ce a influenţat
asupra profitului, care conform calculelor a fost mai înalt în anul 2013 şi a constituit 3651,1 lei
pentru o tonă de fructe.
Eficienţa econimică a tratamentelor sunt prezentate în tabelul 4.
Tabelul 4. Eficiența economică a tratamentelor aplicate la măr (soiul Renet Simirenco)
Indicatorii

Varianta martor

Productivitatea medie, t/ha
16,45
Prețul de realizare, lei/t
4107,8
Venituri din vânzări, lei/ha
67573,31
Costul de producție la ha, lei
8416,0
Cheltuieli suplimentare pentru protecția culturii, lei/ha
14980,35
Cheltuieli totale, lei/ha
23396,0
Profitul pe unitatea de suprafață, lei/ha
44177,31
Rata rentabilității, %
188,82
Producţie suplimentară obținută la 1ha, lei:
-producție globală
-
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Varianta experimentală
18,22
4107,8
74844,12
8416,0
15050,0
23466,0
51378,12
219,95
7270,81

Indicatorii
-profit-net
-producție globală
-profit-net

Varianta martor

Cheltuieli suplimentare la un leu pentru protecție, lei:
-

Varianta experimentală
7200,81
0,48
0,47

Datele din tabelul 4 denotă că tratamentele au fost eficiente din punct de vedere economic,
fapt manifestat prin obținerea unui spor de recoltă de 1,77 t/ha și un nivel al rentabilității cu 31,13%
mai înalt față de varianta martor.
CONCLUZII
Cercetările efectuate au demonstrat, că intensitatea atacului focului bacterian al rozaceelor
poate fi micșorat tratând pomii cu produse fitofarmaceutice cu diferite mecanisme de acțiune față de
Erwinia amylovora.
Prin analiza indicatorilor economici a fost demonstrată eficientă combaterii bacteriozei, prin
aplicarea tratamentelor cu produsul Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04) în timpul
înfloririi mărului, iar cu Bouillie Bordelaise (sulfat de cupru neutralizat cu Ca – 770 g/kg) înainte și
după înflorire.
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EVALUAREA ŞI PERFECŢIONAREA METODELOR DE DETERMINARE A CALITĂŢII
BIOMASEI BACULOVIRALE ȘI A PREPARATELOR BIOLOGICE
Aruelia STINGACI, Leonid VOLOSCIUC
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a plantelor al AŞM

Abstract Biopesticides have attracted attention in pest management in recent decades, and have
long been promoted as prospective alternatives to synthetic pesticides. Biopesticides have also
attracted great interest in the international research community, with a significant increase in the
number of publications devoted to the subject. At Institute of Genetics, Physiology and Plant
Protection are prepared the bioinsecticides for use in Republic Moldova, mostly for the control In
order to reduce the population of insect it is recommended utilization inoffensive preparations
baculoviruses highly-pathogenic for the leaf-champing vermis of the H.cunea,were selected from
the insect natural populations which is an efficient preparation for combating this pest in
agricultural, onamental and forest biocenosis. This study aimed to highlight new agents for
biological control of pest. The results of the present study revealed the larvicidal potential of
baculovirusess isolates found in the larvae of H.cunea, local production of biopesticides, which will
reduce the final cost of the product and will more accessible to farmer.
Key words: biological control, baculoviral biopesticides, Republic of Moldova
INTRODUCERE
Zona temperată oferă condiții favorabile cultivării unui spectru larg de culturi, o bogată
diversitate de insecte sunt trofic atașate de aceste plante provocând daune considerabile din punct de
vedere economic. Pierderile provocate agriculturii pe plan mondial de diferitele organisme
dăunătoare se ridică anual la 35% din recolte, ceea ce corespunde cu aproximativ 100 miliarde de
dolari. Din aceste pierderi, insectelor le revin 13,8%, ciupercilor 11,6%, buruienilor 9,5% şi altor
organisme 0.1%. În mare măsură pierderile reflectă şi posibilităţile de a controla mărimea
producţiei agricole pe diferite teritorii. Pagubele cauzate de insecte variază în funcție de planta
cultivată, zona geografică și de metodele de manăgment utilizate 92, 98.
Lipsa eforturilor de cercetare cu privire la baculovirusuri este o barieră importantă în calea
dezvoltării în continuare ca agenți de protecție a culturilor, având în vedere importanța unor
potențiali dăunători țintă. Fără progresele necesare în cunoștințe fundamentale de taxonomie virala,
patologie, ecologie și dezvoltarea unor sisteme de producție în masă viabile comerciale,
baculovirusurile sunt puțin probabil să fie atractive pentru comercializarea lor în următorul deceniu
[67, p. 1-20], [103, p. 161-167].
Este necesar de a depune efort continuu a soluționa cererea mediului de afacere și a economiei
naționale în preparate ecologice de control al insectelor dăunătoare. Controlul biologic reprezintă
una din abordările de success în gestionarea durabilă a insectelor dăunătoare. Toate aceste aspecte,
situaţii şi probleme nesoluţionate, luate în ansamblu, au dictat alegerea temei
MATERIALE ȘI METODE
Pentru purificarea VPN au fost folosite mai multe tehnici, dintre care noi am utilizat
modificaţia noastră, care constă din etapele următoare. Suspensia virotică filtrată se centrifuga timp
de 30 min la 1000 tur/min a centrifugei ŢLN-2. Precipitatul obţinut se spală de 3 ori cu apă.
Suspensia obţinută se centrifuga în gradientul concentrației de zaharoză (70-20%) şi se centrifuga la
3000 tur/min în decurs de 10 min. Zonele cu concentraţia de 40-50% se adunau şi se stratificau în
gradientul de 50-60% şi după 15 min de centrifugare se obţineau fracţii practic pure de SPVC.
Pentru purificarea VG au fost verificate mai multe metode, care prevăd aplicarea procedeelor
de centrifugare diferențială, diverse concentraţii a gradientului de zaharoză precum şi alternarea lor.
Rezultate mai bune au fost obţinute la centrifugarea timp de 45 min în gradientul densităţii
zaharozei la 13 200 g. Stratul de granule după fracţionare se spală pentru eliberarea de zaharoză.
Pentru cercetarea particularităţilor morfologice şi biochimice a virionilor încapsulaţi în cadrul
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SVC sau SPVC se aplică diverse metode, care se bazează pe proprietăţile proteinelor din
componenţa matricei baculovirale (poliedrină şi granulină) de a se solubiliza în soluţiile tampon cu
pH titrat pentru anumite specii de virus. În acest scop se aplică centrifugarea fracţionară, care
permite sedimentarea proteinelor la accelerarea de 2000 g, iar a virionilor - la 20 000 g.
Pentru fixarea materialului biologic a fost folosită soluţia de 2% de aldehidă glutarică
pregătită pe soluţia de tampon cacodilat. Spălarea probelor se efectua în soluţie tampon cu
conţinutul următor: 50% tampon cacodilat,50% apă bidistilată şi 5g de zaharoză. Postfixarea
probelor s-a efectuat în soluţie de 4% de OsO4. Materialul fixat în aşa mod se dehidrata în serii de
acetonă (20% - 100%), iar apoi se turna în capsule în amestecul de răşini cu componenţa următoare:
amestecul A – 15 g, amestecul B – 15 g şi DMP de 2% - 600 mg.
Secţiunile ultrafine au fost obţinute la ultramicrotomul Reichert-Iung (Austria). Secţiunile
ultrafine au fost contrastate cu soluţie acvatică de 2% de uranil-acetat timp de 30 min, iar apoi
contrastate cu citrat de plumb după Reynolds.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Lărgirea ariei de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea insectelor dăunătoare se
află în dependenţă directă de progresul înregistrat în elaborarea metodelor de determinare a calităţii
lor. Importanţa investigaţiilor în această direcţie este determinată şi de necesitatea avansării
metodelor de titrare a baculovirusurilor, atât la diferite etape de producere a masei virotice, cât şi la
efectuarea diferitor operaţiuni geno-inginerice în care baculovirusurile î-şi găsesc o aplicare tot mai
largă.
Deşi au fost propuse un şir de metode de determinare a calităţii preparatelor baculovirale, totuşi
foarte des atât cercetătorii, cât şi specialiştii încadraţi în producerea preparatelor baculovirale se
confruntă cu lipsa metodelor-expres de determinare primară a calităţii, cât şi a metodelor precise de
apreciere a potenţialului biologic a preparatelor baculovirotice. În acest sens au fost întreprinse
acţiuni concrete în care sunt elaborate metode de determinare a calităţii preparatelor baculovirotice
nu după numărul de poliedre, ci după cantitatea de nucleocapsizi înglobaţi în structura lor.
Selectarea metodelor de determinare a calităţii preparatelor baculovirotice se face în funcţie de
particularităţile morfologice ale virusurilor şi de scopul urmărit. Pentru titrarea VPN pot fi aplicate
metodele microscopiei fotonice, electronice şi metodele biochimice, iar pentru VG - doar metodele
microscopiei electronice, metodele biochimice şi cele nefelometrice.
Pentru determinarea concentraţiei baculovirusurilor în componenţa biomasei şi a calităţii
preparatelor obţinute au fost folosite mai multe metode.
Luând în considerare dimensiunile mici ale granulelor (0,1-0,2 mcm), ceea ce se află la limita
capacităţii de rezoluţie a celor mai desăvârşite microscoape fotonice pentru titrarea lor a fost
propusă aplicarea microscopiei electronice. E necesar de accentuat că asupra rezultatelor mai
influenţează şi tipul peliculelor de suport şi dimensiunile ecranului sau a plăcilor fotografice.
În acest scop a fost aplicată metoda de determinare a potenţialului de infecţie cu ajutorul
microscopiei electronice. După un şir de calcule matematice devine posibilă determinarea
numărului de nucleocapsizi înglobaţi în matricea proteică a poliedrilor. Aceasta a permis de a
determina că acest indiciu variază în funcţie de specie de la 24 de nucleocapsizi (Operophtera
brumata) până la 2520 (Leucoma salicis). Cercetările ulterioare au demonstrat că folosind această
metodă se poate de determinat nu numai potenţialul de infecţie a VPN, ci şi de folosit în procesul de
identificare a baculovirusurilor [1, 2].
Un avantaj al metodelor electrono-microscopice constă în posibilitatea determinării stării
nucleocapsizilor în masa baculovirală. În numeroase cazuri de aplicare practică a preparatelor virale
cu titrul înalt de poliedre, determinat cu ajutorul microscopiei optice, au fost înregistrate rezultate
foarte reduse. Analiza ulterioară a secţiunilor ultrafine a demonstrat că deşi titrul poliedrilor în
preparat corespunde prevederilor standardului, totuşi în componenţa lor nucleocapsizii lipsesc
(figura 1). Aceasta ne demonstrează că doar aplicând metodele microscopiei electronice poate fi
determinat potenţialul de infecţie a VPN exprimat în numărul de nucleocapsizi conţinuţi într-o
unitate de volum sau de masă virală.
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Fig. 1. Evidenţierea potenţialului de infecţie a baculovirusurilor cu ajutorul microscopiei
electronice. VPN a H.cunea care în microscopul optic par a fi normali, iar la examinarea elecronomicroscopică a unii nucleocapsizi lipsesc.
Sub acțiunea condițiilor nefavorabile (fluctuarea nivelului termic și a umidității preparatului,
prezența fermenților hidrolitici) pentru păstrarea activității biologice a baculovirusurilor în structura
suprapoliviriocapsizilor au fost înregistrate urmări destructive, manifestate prin lipsa elementelor
genomice ale virusurilor și prezența unor goluri în locul supraviriocapsizilor inglobați în matricea
poliedrilor (figura 2).

Fig. 2. Particularitățile ultrastructurale ale unui poliedru a VPN H.cunea din structura preparatului
păstrat incorect, la care se înregistrează distrugerea nucleocapsizilor și supraviriocapsizilor.
Preparatele, la care au fost prezente asemenea schimbări structurale ale poliedrilor, se
caracterizează cu activitate biologică redusă în comparație cu preparatele păstrate în condiții
optimale.
CONCLUZII
A fost aplicată metoda de determinare a potenţialului de infecţie cu ajutorul microscopiei
electronice, care a demonstrat că deşi titrul poliedrilor în preparat corespunde prevederilor
standardului, totuşi în componenţa lor nucleocapsizii lipsesc și doar aplicând metodele microscopiei
electronice poate fi determinat potenţialul de infecţie a VPN exprimat în numărul de nucleocapsizi
conţinuţi într-o unitate de volum sau de masă virală.
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Abstract. The Republic of Moldova is in a very favourable area for an advantageous
development of a wide range of pests of cereal crops. In the grain crops from the Republic of
Moldova are often spreading and causing damage many insect species including: Eurygaster
integriceps, E. austriaca, E. maura, Aelia acuminata, A. rostrota, Dolycoris baccarum, Pentatoma
rufipes, Mesocerus marginatus, Carpocoris fuscispinus, Palomena viridissima. More common are
species from the genres Eurygaster and Aelia, which frequently attack wheat and grass seed crops.
The wheat crops can also be attacked by other pests such as Grass aphids - Schizaphis graminum,
Macrosiphun avenae, also by Macrosteles laevis, Haplothrips tritici, Anisoplia sp., Oulema
melanopus, etc. In order to reduce the level of population development below the economical
threshold above mentioned species pests in wheat crops we must to involve the use of a complex of
agro-technical, biological and chemical methods – which represent integrated protection. In the
same time, for a successful protection of grain crops by pests it is necessary to carry out a series of
prophylactic and phytotherapeutic measures during of each growing season of the year.
Key words: Wheat, Pests, Haplothrips tritici, Schizaphis graminum, Eurygaster
integriceps, Testing, Insecticides.
INTRODUCERE

În culturile de cereale sunt răspândite şi produc pagube, adesea considerabile, mai multe specii
de ploşniţe, în rândul cărora, se numără: Eurigaster integriceps, Eurigaster austriaca, Eurigaster
maura, Aelia acuminata, Aelia rostrota, Dolycoris baccarum, Pentatoma rufipes, Mesocerus
marginatus, Carpocoris fuscispinus, Palomena viridissima. Mai des întâlnite sunt speciile de
Eurigaster şi Aelia, frecvent atacând culturile de grâu şi de graminee furajere semincere. Plantele de
cereale păioase pot fi atacate şi de alţi dăunători cum ar fi: afidele cerealelor dintre care păduchele
verde al cerealelor – Schizaphis graminum, păduchele ovăzului – Macrosiphun avenae, cicoriţa
comună a cerealelor – Macrosteles laevis, tripsul grâului – Haplothrips tritici, cărăbuşeii cerealelor
– Anisoplia sp., gândacul ovăzului – Oulema melanopus şi alţii.
Protecţia integrată a culturii grâului de dăunătorii sus enumeraţi presupune utilizarea unui
complex de metode agrotehnice, biologice şi chimice, în scopul diminuării nivelului de dezvoltare a
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populaţiei mai jos de P.E.D. Pentru protecţia reuşită a culturilor de cereale, de dăunători este
necesar ca în fiecare perioadă de vegetaţie a anului să se îndeplinească o serie de măsuri de
profilaxie şi fitoterapeutice. Republica Moldova se află într-o zonă foarte prielnică pentru
dezvoltarea unei game largi de dăunători ai culturilor de cereale. Toate procedeele de protecţie a
plantelor trebuie să fie îndreptate în direcţia diminuării densităţii dăunătorilor
MATERIAL ȘI METODĂ
Experienţele ce ţin de determinarea eficienţei biologice a preparatului Decis Expert 100 EC
au fost îndeplinite în anul 2017, în câmpurile însămânţate cu grâu de toamnă, în întreprinderea
agricolă SRL „VITALIE BACALÎM” din satul Băxani raionul Soroca. Cultura a fost semănată în a
doua jumătate a lunii octombrie a anului 2016, cu soiul Căpriana.
Experienţele pentru testarea preparatului Decis Expert 100 EC au inclus 4 variante: 1.
Martor, netratat; 2. Etalon, Decis Profi WG 250 - 40,0 g/ha, 3. Decis Expert 100 EC – 50,0 ml/ha;
4. Decis Expert 100 EC – 62,5 ml/ha.
Experienţele au fost montate în 4 repetiţii cu suprafaţa parcelei 100 m2. Forma parcelei
pătrată, lansarea compactă, rendomizată, direcţia rândurilor şi amplasarea parcelelor de la Nord spre
Sud. Fiecare parcelă a fost marcată cu tabele albe pe un suport cu înălţimea de 80-100 cm. Între
parcelele experimentale au fost lăsate fâşii de protecţie cu lăţimea de 1 m. În aşa fel suprafaţa totală
a lotului experimental a constituit 1700 m2.
Evidenţele au fost efectuate cu scopul determinării stării fitosanitare prin cosiri cu fileul
entomologic. Determinarea valorii numerice a dăunătorilor a fost efectuată pe lotul experimental
până la tratările chimice şi după acestea la a 3-a, 7-a, 14-a şi a 21-a zi după tratare, prin evidenţa
adulţilor şi larvelor de afide şi tripşi la 100 plante, selectând pe fiecare parcelă în 5 locuri câte 20 de
plante. Evidenţele ploşniţelor s-au efectuat prin numărarea adulţilor, ouălor şi larvelor în sondaje de
0,5x0,5 m, în 8 locuri a fiecărei parcele şi s-a determinat numărul de indivizi la 1m2. Pentru
studierea influenţei factorilor abiotici asupra organismelor folositoare şi nocive, s–au analizat datele
meteo pe parcursul anului 2017.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Pe parcursul anului 2017 s-au creat condiţii favorabile pentru dezvoltarea majorităţii
dăunătorilor grâului de toamnă. Au fost depistate 21 specii de insecte, dintre care 17 sunt
dăunătoare şi 4 entomofage. Comparând densitatea numerică a acestora se observă că după acest
indice pe locul întâi se află tripsul grâului (Haplothrips tritici), valoarea numerică a cărui a
constituit 398 exemplare la 100 mișcări cu fileul entomologic. Pe locul doi sunt păduchii de frunze
a cerealelor, valoarea numerică a căror a alcătuit 117 adulţi, şi 61 larve, iar pe locul trei s-au situat
ploşniţele cerealelor, valoarea căror a constituit de la 1 la 13 exemplare de adulţi hibernanţi. În baza
evidenţelor şi observaţiilor preventive, efectuate la sfârşitul lunii mai s-a constatat că în faza de
formare a paiului şi începutul înspicării, pragul economic a fost depăşit de următoarele specii de
dăunători: tripsul grâului, frecvenţa atacului a cărui a constituit 100%, păduchii de frunze şi
ploşniţele cerealelor. În legătură cu aceasta tratamentele chimice au fost efectuate pe data de 24
mai.
Din tabelul 1. se vede că, numărul tripşilor, înainte de începerea tratamentului a variat de la
16,45 exemplare pe o plantă - în varianta a treia, până la 17,71 – în varianta martor, care mărturisesc
de faptul că, populaţia tripsului grâului este destul de înaltă şi uniformă între variante. Efectuarea
evidenţelor în a treia zi după tratare, demonstrează că în etalon şi în variantă a patra, numărul
tripşilor a alcătuit corespunzător 0,79 şi 0,74 ex/plantă. În variantă a treia, densitatea dăunătorului a
constituit 1,86 ex./plantă, însă această populaţie este de 10,22 ori mai redusă decât în varianta
martor.
Evidenţele efectuate la a 7 zi după tratare arată o creştere uşoară a numărului dăunătorului, în
toate variantele experimentale, însă în varianta a 3-a densitatea tripsului este semnificativ mai înaltă
decât în etalon şi varianta a patra. Rezultatele obţinute în următoarele două evidenţe au demonstrat
o scădere a eficienţei insecticidului în toate variantele experimentale.
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Decis Expert 100 EC

Decis Expert 100 EC

3

4

DEM, p. 5%

40,0

Etalon, Decis Profi
WG 250

2

62,5

50,0

Netratat

Martor

1

Nr.
d/or.

17,65

16,45

16,96

17,71

0,87

0,74

1,86

0,79

19,01

1,23

1,69

3,24

1,75

21,03

2,34

4,91

7,14

4,81

23,15

12

1,62

5,77

7,80

5,83

25,20

Numărul de exemplare pe o plantă
Norma de
consum a
La a........zi după tratare
Variantele experienţei
Înainte
preparatului,
de tratare
g, ml/ha
3
7
14
21

2,76

4,19

11,31

4,66

107,34

3

3,89

9,58

19,70

10,32

118,75

7

4,21

27,82

43,40

28,36

130,72

14

2,56

32,69

47,42

34,38

142,29

21

Densitatea numerică a tripsului după
tratare, %, în raport cu densitatea
numerică inițială

3,67

96,10

89,47

95,66

0,0

3

4,15

91,35

82,20

90,67

0,0

7

4,76

74,73

60,57

74,23

0,0

14

5,17

69,97

56,44

68,42

0,0

21

Reducerea valorii numerice în
raport cu martorul, %, la a .......... zi,
după tratare

Tabelul 1. Eficienţa biologică a insecticidului Decis Expert 100 EC, împotriva tripsului grâului

Comparând variantele experimentale se vede că în evidenţele la a 14-a zi după tratare, în
varianta a 3-a densitatea tripsului este semnificativ mai înaltă decât în celelalte două variante
examinate. În evidenţele la a 21-a zi după tratare se observă că, între varianta a 4-a şi etalon
devierile nu sunt esenţiale, pe când în varianta a 3-a acest indice este mult mai înalt (7,80 ex/plantă).
O creştere lentă a dăunătorului în variantele experimentale a avut loc atât pe contul eclozării
larvelor, cât şi pe contul răspândirii tripsului de pe loturile învecinate. Comparând densitatea
numerică a tripsului după tratare, în comparaţie cu valoarea iniţială se observă că, în varianta a 4-a
şi în etalon, pe parcursul tuturor evidenţelor, valoarea numerică este esenţial mai joasă decât în a 3-a
variantă şi în martor.
Calculul reducerii densităţii dăunătorului în comparaţie cu martorul a demonstrat, că doar în
varianta a 4-a a fost atinsă cea mai înaltă eficacitate pe parcursul primelor două evidenţe, care se
află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a eficacitatea mai sus de 85% a fost atinsă doar la a 3-a zi
după tratare.
În baza cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute, s-a constatat faptul că, insecticidul
Decis Expert 100 EC, cu norma de consum 62,5 ml/ha, asigură o reducere a valorii numerice a
tripsului la 91,35 – 96,10% pe parcursul a 7–10 zile. Acelaşi preparat în doza de 50,0 ml/ha reduce
efectiv populaţia tripsului doar în primele 3-5 zile şi cedează esenţial atât etalonului, cât şi variantei
a 4-a.
După cum a fost deja menţionat mai sus, la sfârşitul lunii mai în faza de formare a paiului şi
înspicare, paralel cu tripsul grâului, pragul economic de dăunare a fost depăşit şi de păduchii de
frunze. Pentru evidenţa valorii numerice a păduchilor, din fiecare parcelă au fost alese câte 100
plante (câte 5 din 20 locuri) şi s-a numărat densitatea larvelor şi femelelor adulte pe tulpini, frunze
şi spice. Evidenţele au fost înfăptuite până la efectuarea tratamentelor chimice şi la a 3-a, a 7-a, a
14-a şi a 21-a zi după tratare. Rezultatele obţinute sunt redate în tabelul 2. Din tabel se vede că până
la tratarea chimică valoarea numerică a păduchilor a constituit de la 21,11 ex/plantă, în varianta a
3-a, până la 23,59 ex/plantă în varianta a 4-a. Aceste date mărturisesc despre o populaţie uniformă a
păduchilor.
Rezultatele evidenţelor, primite la a 3-a zi după tratare, mărturisesc despre aceea, că în această
perioadă au fost evidenţiate exemplare unice de păduchi în varianta a 4-a, unde valoarea numerică a
dăunătorului a constituit 0,40 indivizi la o plantă şi se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a au
fost depistate 1,48 ex/plantă.
Evidenţele efectuate la a 7-a zi după tratare au dat posibilitatea să constatăm că păduchii au
fost depistaţi în toate variantele experimentale. Cel mai mic număr de indivizi a fost marcat în
varianta a 4-a (1,36 exemplare/plantă) şi acest indice se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a
valoarea numerică a dăunătorului a constituit 3,85 indivizi/plantă, ceea ce este de 6,29 ori mai joasă
decât în martor, însă este esenţial mai înaltă decât în varianta a 4-a şi în etalon. Aceeaşi legitate a
fost marcată şi în evidenţa la a 14-a zi după tratare.
Rezultatele evidenţelor la a 21-a zi mărturisesc despre aceea că în această perioadă valoarea
numerică a dăunătorilor în variantele experimentale a fost de 5,41 – 3,12 ori mai mică decât în
martor. Analizând densitatea păduchilor după tratare, în comparaţie cu cea iniţială, se vede că în
decursul tuturor evidenţelor, numai între etalon şi varianta a 4-a n-au fost deosebiri esenţiale.
Calcularea nivelului de reducere a valorii numerice în comparaţie cu martorul arată că doar în
varianta a 4-a şi în etalon s-au marcat cele mai esenţiale reduceri a dăunătorului, la a 3-a zi după
tratare. Anume în aceste variante a fost atinsă eficacitatea mai înaltă de 90%, la a 7-a zi după
tratare. În varianta a 3-a, doar după prima evidenţă a fost atinsă reducerea valorii numerice a
dăunătorului la nivelul de 93,22%.
Astfel, în baza cercetărilor efectuate s-a constatat, că insecticidul Decis Expert 100 EC, cu
norma de consum 62,5 ml/ha, asigură o eficacitate înaltă în combaterea afidelor cerealelor în decurs
de 7-10 zile. Acelaşi preparat, în doza de 50,0 ml/ha reduce densitatea păduchilor numai în primele
zile după tratare, însă în continuare cedează esenţial atât variantei a 4–a, cât şi etalonului.
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603

4

3

1
2

Nr.
d/or.

Decis Expert 100 EC
DEM, p. 5%

Martor
Etalon, Decis Profi WG
250
Decis Expert 100 EC

Variantele experienţei

Martor
Etalon, Decis Profi WG
250
Decis Expert 100 EC
Decis Expert 100 EC
DEM, p. 5%

1
2

3
4

Variantele experienţei

Nr.
d/or.

21,11
23,59

1,48
0,40
0,67

3,85
1,36
1,23

7,33
4,94
2,25

9,03
5,20
3,17

Numărul de exemplare pe o plantă
Înainte de
La a........zi după tratare
tratare
3
7
14
21
21,58
22,31
24,22 26,21
28,14
22,69
0,51
1,40
4,93
5,31
7,01
1,70
2,06

18,24
5,77
2,44

34,72
20,94
3,65

42,78
22,04
4,15

Densitatea numerică a păduchilor după
tratare, %, în raport cu densitatea
numerică inițială
3
7
14
21
103,38 112,23 121,46 130,40
2,25
6,17
21,73
23,40
93,22
98,36
3,14

62,5

50,0

Netratat
40,0

Norma de
consum, g,
ml/ha

2,38

1,88

2,00
2,25

0,00

0,25

3
2,38
0,00

0,13
0,23

0,50

7
3,25
0,25

14

0,50
0,24

0,75

14
4,00
0,50

0,75
0,33

1,00

21
5,13
0,75

Numărul de exemplare pe o plantă
Înainte
La a........zi după tratare
de tratare

0,00

13,30

3
119,00
0,00

5,46
5,59

26,60

7
162,50
11,11

21,01
5,84

39,89

14
200,00
22,22

31,51
6,13

53,19

21
256,50
33,33

Densitatea numerică a ploşniţelor după
tratare, %, în raport cu densitatea
numerică inițială

67,91
80,65
4,89

60,16
79,47
5,12

100,0

89,50

3
0,0
100,0

96,00
3,72

84,62

7
0,0
92,31

87,50
3,23

81,25

14
0,0
87,50

85,38
4,05

80,51

21
0,0
85,38

Reducerea valorii numerice în raport
cu martorul, %, la a .......... zi, după
tratare

83,20
94,69
4,27

Reducerea valorii numerice în
raport cu martorul, %, la a ..........
zi, după tratare
3
7
14
21
0,0
0,0
0,0
0,0
97,83 94,32
79,92
78,20

Tabelul 3. Eficienţa biologică a insecticidului Decis Expert 100 EC împotriva ploşniţelor cerealelor.

50,0
62,5

Netratat
40,0

Norma de
consum, g,
ml/ha

Tabelul 2. Eficienţa biologică a insecticidului Decis Expert 100 EC, împotriva păduchilor de frunze la grâu (anul 2017)

Paralel cu tripsul grâului şi păduchii frunzelor, cei mai păgubitori dăunători sugători, sunt
ploşniţele cerealelor, densitatea căror în anul 2017 a depășit nivelul pragului economic de dăunare.
De aceea au fost efectuate evidenţe şi observaţii asupra acestor dăunători. Rezultatele obţinute sunt
redate în tabelul 3.
În baza evidenţelor realizate înaintea tratării chimice s-a constatat că valoarea numerică a
ploşniţelor a constituit de la 1,88 exemplare/m2, în varianta a 3-a, până la 2,38 – în varianta a 4-a.
Rezultatele evidenţelor, efectuate la a 3-a zi după tratare, mărturisesc despre faptul, că
reducerea absolută a ploşniţelor este atinsă în etalon și varianta a 4-a. Rezultatele primite în
ulterioarele evidenţe mărturisesc despre aceea că cea mai efectivă este varianta a 4-a, care asigură
reducerea ploşniţelor, în comparaţie cu martorul, de 2,50 – 6,84 ori şi se află la nivelul etalonului.
Pe parcursul analizei valorii numerice a ploşniţelor după tratare în comparaţie cu cea iniţială se
vede, că numai a doua doză a preparatului asigură o reducere a ploşniţelor pe parcursul unei
perioade mai îndelungate.
Analizând reducerea densităţii dăunătorului în comparaţie cu martorul se vede că cea mai
efectivă este varianta a 4-a, unde eficacitatea de 96,00 - 100,0% a fost atinsă în decursul primelor 2
evidenţe şi depăşeşte esenţial varianta a 3-a.
Datele prelucrării statistice a rezultatelor obţinute arată că eficienţa biologică a produsului
Decis Expert 100 EC în calitate de insecticid împotriva ploşniţelor cerealelor a fost la nivelul
standardului în doza de 62,5 ml/ha şi sub nivelul standardului în doza de 50,0 ml/ha.

1.
2.

3.

4.

CONCLUZII
În anul 2017 la grâu au fost depistate 17 specii de dăunători, dintre care doar populaţiile de
tripşi, păduchi de frunze şi ploşniţe a cerealelor au depăşit PED;
Preparatul Decis Expert 100 EC, cu norma de consum 50 ml/ha, asigură reducerea densităţii
numerice a tripsului grâului (89,47 – 82,20 %), păduchilor frunzelor (93,22 – 83,20 %),
ploşniţelor cerealelor (89,50 – 84,62 %), doar în primele zile după aplicare.
Cel mai efectiv este insecticidul Decis Expert 100 EC, cu norma de consum 62,5 ml/ha, care
asigură reducerea tripsului grâului la nivel de 96,10-91,35%, afidelor la nivel de 98,36-94,69%
și a ploșnițelor la nivel de 100-96,0%, pe parcursul a 7 - 10 zile;
În baza rezultatelor obţinute preparatul Decis Expert 100 EC, poate fi inclus în sistemul de
protecţie a grâului de toamnă, în calitate de insecticid pentru combaterea dăunătorilor
(Haplothrips tritici Kurd., Haplothrips aculeatus Fabr., Schizaphis graminum Round şi
Sitobion avenae Fabr., Eurigaster integriceps, Eurigaster austriaca, Eurigaster maura etc.),
prin efectuarea a 1-2 tratamente în perioada de vegetaţie, cu norma de consum 62,5 ml/ha.
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DINAMICA MOLIEI ORIENTALE, MOLIEI PRUNULUI ȘI DIAGNOZA SPECIILOR
CAPTURATE LA CAPCANA CU FEROMON.
Elena Iordosopol, Valentina Maevscaia, Galina Feodor
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

Abstract. In the paper are exposed the dynamics of two moths in plum, the criteria for
diagnosis of males captured in the pheromone traps directly in the field are indicated. In 2017, the
vital moth cycle began one week earlier. The distribution of moths on the plantation varied,
resulting in an average percentage rate of 74% of Gramolitha funebrana and 26% of G. molestae.
Key word. Mixed pheromone, dynamic, oscillations, moths, economic loss threshold,
diagnosis, males.
INTRODUCERE
Cultura prunului în Republica Moldova este răspândită în toate zonele. Prunul este atacat de
un număr destul de variat de insecte fitofage. Cele mai frecvente sunt speciile de molii. În literatura
ştiinţifică de specialitate se cunosc informaţii despe utilizarea în comun a metodei chimice şi
biologice contra moliei prunelor şi a moliei orientale. Din măsurile de luptă cu ele înafară de
tratările chimice se utilizează şi captările masculilor prin intermediul capcanelor cu feromon. Este
cunoscut faptul, că speciile de molii sunt morfologic apropiate așa ca Grapholitha funebrana Tr.
este şi G. tenebrosana Dup., G. inopinata Heinrich (= prunifoliae Kozh), G. janthinana Dup., iar
G. lobarzewschii Now (= prunivorana Rag.) ataca fructele de prun şi vişin. Molia orientală G.
molestae Busk este morfologic apropiată de G. rosana Danil. Toate aceste molii pot fi uşor
confundate în procesul sondărilor vizuale în câmp.
MATERIAL ŞI METODE.
Obiectul de cercetare - prunul tînăr, soi timpuriu, Cacanska ranna în anul II de rod şi soiul
Stenleu cu diferite vîrste de rod de la 2 pînă la 15 ani. Cercetările au demara la SRL „AgroBrio”
com. Băcioi pe suprafaţa 2 ha prun tînăr soiuri tardive şi timpuriu. Indicii au fost obținuți la 6
capcane feromonale a 2 specii de molii: viermele prunului şi acel oriental. Plăcile adezive s-au
schimbat în fiecare a 6-a sau a 8-a zi. Capsulele cu feromon s-au schimbat in fiecare 1 lună.
Diagnoza apartenenţei speciilor s-a efectuat în baza solzilor franjurii aripilor posterioare localizaţi
în zona mediană (M2) - cubitală (Cu2) şi anală (A2 - A3 ) (vezi foto 1 A, B, C, D, E şi F). Masculii
de molii captaţi în capcanele de feromoni au fost supuşi analizei morfologice sub microscopul
binocular stereo MBS 9. Plăcile adezive s-au analizat chear în ziua extragerii din cîmp, pentru o mai
bună eficacitate în diagnozări.

Foto 1. (1, 2 şi 3 în original). Construcţia franjurii aripilor posterioare ale masculilor: 1) A (după
Danilevski, Kuznetshov) - perii în regiunea M1Cu2 şi B – în regiunea A2-A2 la G. funebrana Tr.; 2)
C şi D – la G. molesta Busk. şi 3) E şi F– la G. janthinana Dup.
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REZULTATE SI DISCUȚII.
În rezultaul analizei mostrelor de inflorescenţe, frunze şi fructe de pe 24 pomi model nu s-a
observat atacul viermilor, insă in rezultatul analizei zborlui masculior de G. funebrana la feromon
s-a observat 3 piscuri de zbor, depăşind PED I (2 ♂♂/capcană) în medie de 6 ori în prima perioadă
de vegetaţie, iar în perioada a II-a, PED II (5 ♂♂) a fost depăşit de 4 ori. Molia de carantină internă
G. molesta a depăşit in prima perioadă PED (1 ♂/capcană) de 4,4, iar din a doua de 5,4 ori. S-a
comparat dinamica moliilor în plantaţia tînără, care după oscilari nu diferă mult, diferenţa este doar
după numărul de masculi captaţi. Condiţiile climaterice din luna aprilie au influienţat zborul
masculilor în perioada 21-24 aprilie. Peste 10 zile de dupa zăpada abundentă, numărul masculilor a
deviat de la 20, la soiul timpuriu pînă la 37 indivizi per capcană la soiul tardiv. Molia orientală a
depăşit PED I la soiul tardiv de 2 ori (figuri 1 şi 2).

Fig. 1. Plantatie tinără, soi timpuriu

Fig. 2. Plantatie tinără, soi tardiv
Fluturii generaţiei a II-a a G. funebrana, conform calendarul fenologic, apar în decada a III-a a
lunii iunie cu o durată a zborului de 2 luni pînă în decada I-a a lunii septembrie, iar G. molestae –
din decada II-a a lunii iunie pînă în decada a III-a lunii iulie. Indivizii generaţiei a II-a apar din
decada a III-a lunii iulie pînă în decada a III-a a lunii august, în fine generaţia a IV-a apare din
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decada I-a pînă în decada a III-a a lunii septembrie. Este destul de dificil de a determina graniţele
generaţiilor după zborul masculilor la capcanele feromonale, avînd în vedere că zborul este
incontinuu la G. funebrana şi suprapus la G. molestae. Aproxumativ aceliaşi oscilări, după număr
cît şi după dinamica, s-au observat la fel şi în plantația tânără a soiului tardiv. Deacea, dinamica
evoluţiei moliilor fructelor la prun poate fi realizată doar prin sondajele la stadiile de ou, larvă şi
pupe. În cazul nostru zborul moliilor a fost intensiv, dar nu s-au manifestat prin mod de atac.
Capcanele cu feromon analizate în anul 2017 la fiecare a 7 zi au notat cantităţi a indivizilor de
la 1 pînă la 53 pentru G. funebrana şi de 1 pînă la 30 pentru G. molestae. Este de remarcat faptul, că
în anul 2016 moliile au fos supuse unui presing chimic cu Cuproblau, Chorus, Sautoceb, Nurel D,
Funguran, Toreador, Carbet, Report Regent, Talstar. In a. 2017 au avut indici mai mari. Din cele
menționate reiese, că nu toate larvele generaţiei I ating stadia de pupă, şi se duc la hibernare deja
din decada a II a lunii iulie, cea ce confirmă şi comunicările lui Diadecico, 1969.
Atacul fructelor de ambele specii de molii, în anul 2016, a fost în medie de 3 % din decada I-a
a lunii mai pînă în decada a II-a a lunii iulie ce denotă, că PED de atac al fructelor (2%) a fost
depăşit de 1,5 ori. Cele mai inalte densităţi ale viermelui prunelor de 42 ♂♂s-a manifesta în decada
a III-a a lunii mai, de 33 – decada I-a a lunii iunie, pecînd viermele oriental – 11 în decada I-a a
lunii august. La soiul tardiv s-a observat 4 piscuri de zbor a masculilor, deci generaţia hivernantă şia finisat dezvoltarea în decada I-a a lunii iunie. Tratările chimice efectuate cu Funguran, Chorus,
Calipso, Scalos, Toreador, Nurel D din decada II a lunii aprilie pînă în decada a I a lunii iunie au
influienţat diferit numai la soiul tardiv, unde s-a întîrziat cu 3 zile efecturea tratărilor. Viermele
prunelor şi-a făcut apariţia la data de 11 aprilie cu depăşirea PED I de 2,5 ori la soiul timpuriu, cu
19 zile mai devreme decît calendarul fenologic. Prin urmare, dăunătorul în anul 2016 a plecat în
diapauză cu un număr redus, fiind confirmat de 18 indivizi masculi captaţi la capcana feromonală
(fig. 3).

Fig. 3. Dinamica comparativă a G. funebrana Tr. la prun , anii 2016-2017.
Viermele oriental a fost semnalat în același timp cu molia prunului cu un 1 ♂/capcană, aşa
cum a întrat în hivernare in anul 2016. Atacul lăstarilor în a. 2016 de molia orientală nu a fost
observat, iar a fructelor de viermele prunelor a fost de 4,6, iar în condiţiile anului 2017 nu a atins
PED ( atacul fructelor de 2%) (fig. 4).
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Fig. 4. Dinamica comparativă a G. molestae Busck . la prun, anii 2016-2017
Analiza dinamicii zborului masculilor, atît a viermelui prunelor, cît şi a viermelui oriental, pe
soiuri şi analiza suprapunerii dinamicilior, din cele 2 tarlale, o demonstrat, că numai la viermele
oriental dinamica oscilează uniform. Prin urmare, viermele prunelor a avut 4 piscuri la soiul tardiv
plantaţia tînără şi a cîte 3 la timpuriu. Reieşind din faptul, că feromonii utilizaţi au captat atît
viermele prunelor cît şi pe cel oriental (foto 2) s-a întocmit cartea răspîndirii moliilor pe suprafaţa a
2 hectare de soi timpuriu şi tardiv din plantaţia tînără. S-a presupus, că rezerva de molii se formează
înafara plantaţiei, dat fiind faptul, că în urma excavărilor de sol lingă coletele pomolor model nu sau depistat stadiile hibernante. Tarlaua supusă investigării din partea de răsărit aderă cu cîmpurile
culturilor graminee (anterior – porumb, actualmente floarea soarelui), în partea de sud cu o plantaţie
sălbatăcită mixtă (păr, gutui, meri, măcieşi, păducel e.t.c). Din direcţia nordică aderă cu o poeniţă,
plantaţia bătrînă de prun, lizieră forestieră (unde predomină nucul, corcoduşul, păducelul, măcieşul
şi e.t.c). Din partea vestică aderă cu plantaţia de viţă de vie în păragină.

Foto 1. Repartizarea spațială a ratei procentuale a moliilor fructelor pe plantaţia de prun.
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În rezultat, conform bioecologiei moliei prunrelor după Săvescu, 1963, fluturii î-şi fac
apariţia la sfîrşitul decadei a III a lunii aprilie sau decada I a lunii mai. Conform datelor obţinute în
2017 pe aceeaşi plantaţie fluturii moliei prunelor au fost înregistraţi la data de 22 aprilie a cîte 2
fluturi/ capcană, iar molia orientală cu 58. Spre finele sezonului la data de 06.IX molia prunelor a
fost de 18,5 indivizi per capcana, iar molia orientală s-a dimunuat pînă la zero.
S-a observat, că la feromonul dat zboară și masculi ai altor specii ca G. janthinana, G.
tenebrosana, şi G. inopinata. Iar, molia păducelului G. janthinana s-a observat mai mult în lunile
august-septembrie.
Dinamica moliilor fructelor captate la feromon nu reflectă pe deplin evoluţia generaţiilor pe
motivul, că pentru viermele prunelor zborul este in continuu, iar pentru viermele oriental se
suprapun. Larvele generaţiei I, estivale, ale viermelui prunelor nu se împupează toate. Larvele
neîmpupate pleacă în diapauză hivernală deja din decada a II a lunii iulie.
CONCLUZII.
S-a stabilit că numărul masculilor captaţi la feromon de molia prunului, în anul 2017, s-a
menţinut aproximativ în medie pe sezon ca şi în anul 2016 de 10,1 faţă de 11,6,. Cea mai înaltă
densitate a G. funebrana s-a menifestat în G I cu un număr de 36 masculi per capcană, iar în G II de
26, depăşind atît PED I cît şi PED II de 10,6 şi 11,9 ori, respectiv.
S-a observat ca viermele oriental G. molestae s-a manifesta cu 4 piscuri maximale, la care G I
şi G IV au avut 7 masculi/capcană, G II – 8, iar G III – 6, depăşind astfel PED în medie de 4,4 ori,
dar a fost mai scăzută de 1,5 ori decit anul precedent.
Rata procentuală calculată în medie în rezultatul dinamicii captării masculilor la feromonul a
arătat o predominare de 73% a moliei prunului şi de 27% a viermelui oriental, iar în dinamică au
avut oscilări diferite. Feromonul sexual captează în medie 77% viermele prunelor şi 23% viermele
oriental.
S-a stabilit ca ambele molii în condiţiile anului 2017 au început zborul la data de 1 aprilie, cu
19 zile mai devreme decît calendarul fenologic în baza mediei multianuale.
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Abstract: This work presents the results of investigations in the frame state testing the products
for phytosanitary use Lab 06–F, SE, Mirage 45 EC as fungicides on autumn barley crops during the
period of vegetation of 2017-2018 years. It was established the ethyological component, grade of
intensity and the frequency of the phytopathogenic agents in the period of vegetation at autumn
wheat and barley as they are: Erysiphe graminis f. sp. tritici, s.p. hordei, Puccinia anomala,
Helminthosporium gramineum, Helminthosporium tritici-repentiss Helminthosporium teres,
Septoria nodorum anomala, Fusarium graminearum. On the base of the experimental results
obtained the preparations tested had a high biological effiency in the combat of leaf diseases at
autumn barley in critical phases of the periods of vegetation have been included in the integrate
protection system.
Key words: Fungicides, plant diseases, autumn barley, phytosanitary control, biological
efficiency, frequency and intensity, grade of contamination.
INTRODUCERE
În Republica Moldova cultura de orz se cultivă atât toamna cât şi primăvara pentru boabe
cu destinaţie alimantară, furajeră şi la nivel industrial. Cultivat ca specie cerealieră de toamnă, orzul
ocupă locul al IV-lea ca producţie şi suprafeţe (după grâu, orez, porumb). Această cultură
avantajoasă se reprezintă din punct de vedere agrobiologic, ca cel mai timpuriu nutreţ furajer,
boabele cu calităţi nutritive şi curative, părăseşte devreme câmpul, contribuie la micşorarea
îmburuienării, bun premergător, permite amplasarea culturilor succesive, se utilizează pe larg în
borceaguri de toamnă pentru sectorul zootehnic. [6,7,8]
În ansamblu, ca urmare a atacului diferitor boli foliare semnalate la cultura de orz, se
produce uscarea prematură a frunzelor, în consecinţă se perturbarea proceselor fiziologobiochimice şi morfoanatomice, soldate cu retard vegetativ, boabele rămîn şiştave, mici comparativ
cu cele normale, determinând o producţie mai scăzută şi cariopse necondiţionate. Anual, pierderile
de recoltă pot ajunge până la 30%, variaţiile fiind determinate de condiţiile climaterice şi tehnologia
aplicată. [1,2,3,8] .
În agrocenozele cerealiere de orz asigurarea optimă a proceselor de creştere prin modalităţi
de prevenire a pagubelor provocate de boli se realizează prin aplicarea unui sistem complex de
combatere integrată, care presupune utilizarea tuturor posibilităţilor de avertizare a atacului
agenţilor patogeni, începând cu rotaţia culturilor, utilizarea seminţelor sănătoase, aplicarea corectă a
lucrării solului, respectarea epocii şi adâncimii de semănat, densităţi optime, utilizarea raţională a
fertilizanţilor minerali, combaterea buruienilor, tratamente fitosanitare, cu produse de uz fitosanitar
eficiente, îndreptate spre diminuării gradului de atac cu o gamă diversă de agenţi patogeni: Erysiphe
graminis f. sp. hordei, Puccinia anomala, Helminthosporium gramineum, Helminthosporium teres,
Septoria graminum, Septoria nodorum etc. [2,4,5,6,7]
În acest context, cercetări prin testarea determinării eficienţei biologice a unor noi produse
de uz fitosanitar, cu acţiune fungicidă asupra bolilor cheie ale orzului a constituit scopul de bază al
investigaţiilor efectuate de noi. Utilizarea corectă a fungicidelor noi testate, prin aplicare în epoca
optimă şi în dozele recomendate, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate impuse la folosirea
produselor de uz fitosanitar e eficient să asigure o protecţie complexă a unor boli concomitant la
cultura de orz. [5,6,7,8]
Reieşind din actualităţile şi motivaţiile estimate mai sus, scopul investigaţiilor realizate a
fost: realizarea controlului fitosanitar, cu depistarea bolilor foliare cheie la cultura orzului de
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toamnă, zona Centru, prin aplicarea unui măsuri de protecţie chimică, cu noi fungicide inofensive
mediului şi eficiente pentru agenţii fitopatogeni foliari şi al spicului. În acest context determinarea
eficienţei biologice a unor noi produse de uz fitosanitar cu acţiune fungicidă asupra bolilor
principale foliare la orzul de toamnă constituie obiectivele de bază ale cercetărilor efectuate de noi
în perioada anilor 2017-2018. Reeşind din actualităţile menţionate mai sus s-au impus spre cercetare
următoarele sugestii:
1. Estimarea dinamicii dezvoltării făinărilor, ruginilor pitice și helmintosporiozei orzului
prin sondaje de evidenţă, cu determinarea în baza lor a indicilor de frecvenţă şi intensităţii nivelului
de atac în perioada de vegetaţie, toamna 2017, primăvară-vară 2018;
2. Analiza comparativă a valorilor frecvenţei şi intensităţii nivelului de atac provocat de
agenţii fitopatogeni: Erysiphe graminis f. sp. hordei, Puccinia anomala, Septoria nodorum,
Pyrenophora graminea și Pyrenophora teres în limita lanurilor productive de orz şi sectoarelor
experimentale;
3. Determinarea eficienţei biologice al fungicidelor:Lab 06-F SE, Mirage 45 EC în
combaterea ciupercilor Erysiphe graminis f. sp. hordei, Puccinia anomala, Septoria nodorum,
Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres în comparaţie cu martorul netratat şi varianta standard;
MATERIALE ŞI METODE
Investigaţiile în cadrul programelor de cercetare a preparatelor Lab 06–F, SE, Mirage 45
EC în calitate de fungicide cultura orzului de toamnă asupra ciupercilor Erysiphe graminis f. sp.
hordei, Puccinia anomala, Septoria nodorum, Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres s-au
efectuat în incinta Gospodăriei Țărăneşti ”Bivol-Sainsus”, comuna Răzăni, raionul Ialoveni, în
perioda de vegetaţie toamna anului 2017, primăvară-vară 2018. Teritorial Gospodăria Țărănească
”Bivol-Sainsus” ocupă o suprafaţă arabilă de circa 30 ha și are un relief plan. Conform condiţiilor
agroclimatice de umiditate şi şi temperatură teritoriul GȚ ”Bivol-Sainsus”, raionul Ialoveni face
parte din raionul II agroclimateric al Republicii Moldova şi se caracterizează cu o sumă de 3200–
3300°C, coeficientul hidrotermic constituind 0,7–0,9. Temperatura medie lunară pozitivă a aerului
se menţine în decurs de 9 luni (03–11). Din datele multianuale remarcăm, că teritoriul GȚ ”BivolSainsus”, raionul Ialoveni este favorabil atât pentru cultivarea orzului, cât şi pentru dezvoltarea în
masă a agenţilor fitopatpgeni: Erysiphe graminis f. sp. hordei, Puccinia anomala, Pyrenophora
graminea, Pyrenophora teres, Septoria graminum etc.
Toamna anului 2017 s-a caracterizat prin temperatura medie a aerului (11,7 оС) și depuneri
atmosferice (125,3 mm) în limitele mediilor multianuale.Temperatura medie a aerului în luna
septembrie a constituit 18,5оС, cu 2,4оС mai înaltă decât media multianuală, temperatura minimă
5,6оС, temperatura maximă 30,7оС. În total au căzut precipitaţii numai de 15,9 mm, la o medie
multianuală lunară de 35,0 mm. Umiditatea relativă a aerului a constituit 58%, media multianuală
fiind de 67%. În zona Centru a Republicii Moldova condițiile climaterice în lunile de toamnă au
fost favorabile atât pentru dezvoltarea semănăturilor de orz, cât şi pentru realizarea infecției primare
a plantelor cu ciuperca Erysiphe graminis f. hordei. În acelaşi timp condiţiile au fost favorabile şi
pentru infecţia primară şi dezvoltarea altor bolilor micotice, cum sunt făinarea, helmintosporiozele
etc.
Perioada de primăvară, odată cu ieşirea din repausul biologic a orzului, pe parcursul lunii
martie temperatura medie diurnă a constituit +0,8оС, fiind semnificativ mai joasă decât media
multianuală. Temperatura maximă (19,0°C) a fost semnalată în decada a treia, iar minima (-13,3°C)
în prima decadă. În zona Centru au căzut 104,0 mm precipitaţii, umiditatea relativă a aerului a fost
la nivelul mediei multianuale și a constituit 79%. Aceste condiţii climaterice au fost favorabile
pentru trecera treptată orzului de toamnă din starea de rapaus la creşterea activă pe întreg teritoriul
țării noastre.
În lunile aprilie şi mai temperaturile medii diurne, umiditatea relativă a aerului au avansat
de la 51%, la o medie multianuală de 71%, iar aceste condiţii climaterice au fost favorabile pentru
creşterea şi dezvoltarea treptată a organelor vegetative al orzului de toamnă și favorabile pentru
apariţia treptată, urmată de infestări ulterioare cu agenţii fitopatogeni ai micozelor: Erysiphe
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graminis f. sp. hordei, Puccinia anomala, Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres etc.
Reeşind din analiza valorilor climatice putem estima, că condiţiile agroclimatice de primăvară au
fost în general favorabile pentru dezvoltarea culturii de orz, dar şi pentru apariţia şi dezvoltarea în
masă a bolilor foliare infecțioase.
În prima lună de vară-iunie s-a caracterizat prin depăşirea temperaturii medii multianuale cu
1,6°C. Temperatura maximă a aerului a constituit 30,9°C, iar cea minimă 12,4C. Suma depunerilor
atmosferice în zona Centru a constituit 72,3 mm (media multianuală 75,0 mm), iar umiditatea
relativă a aerului a diminuat pînă la 56%. Aceste condiţii au fost favorabile pentru dezvoltarea
normală a orzului, dar au avansat concomitent prin extinderi şi frecvenţe semnificative şi bolile
infecțioase pe toate organele vegetative şi generative ale acestei culturi.
Conform programului de cercetare-testare în determinarea eficienţei biologice a unor noi
produse de uz fitosanitar cum sunt: Lab 06–F, SE, Mirage-45, EC, cu acţiune fungicidă asupra
bolilor foliare ale orzului, soiul Henriette, pentru anul de cercetare 2018 au fost montate experienţe
în următoarele variante, doze, repetiţii incluse în tabelul 1.
Înainte de semănat materialul semincer a fost tratat cu Vitavax 200 FF – 3,0 l/t de seminţe pentru
combaterea infecţiei micotice patogenă din sol. Montarea experienţei s-a făcut prin metoda
dreptunghiului latin. Fiecare variantă includea patru repetiţii. Dimensiunile parcelelor pentru fiecare
repetiţie au constituit 2,5 x 20 m (50 m2). Parcelele experimentale erau separate între ele prin cărări
de 0,4 m lăţime, pentru evitarea suprapunerii soluţiei de lucru de la o variantă la alta. Numerele
variantelor, dozelor şi repetiţiilor erau indicate pe planşe instalate în faţa fiecărei parcele, ca
informaţie metodică ilustrativ-informativă.
Tabelul 1. Schema experienţei pentru testarea eficienţei biologice a fungicidelor
Lab 06–F, SE Mirage-45, EC în combaterea bolilor foliare ale orzului de toamnă, 2018
№.

Variantele experienţei

Ingredientul activ

1.
2.

Martor fără tratamente
ABACUS SE – 1,25 l/ha
Lab 06–F, SE – 1,25 l/ha

stropire cu apă
epoxiconazol,
62,5
piraclostrobin, 62,5 g/l

3.
4.

Organismele nocive
g/l

+

ABACUS SE – 1,75 l/ha
Lab 06–F, SE – 1,75 l/ha

5.

Metoda
utilizării

Erysiphe graminis f. sp.
hordei
Puccinia anomalа

epoxiconazol,
62,5
piraclostrobin, 62,5 g/l

6.

Martor fără tratamente

stropire cu apă

7.

Standard Zamir 400 EW –
0,75 l/ha

procloraz, 267 g/l +
tebuconazol, 133 g/l

8.
9.

Mirage 45 EC – 0,8 l/ha
Mirage 45 EC – 1,0 l/ha

procloraz, 450 g/l

g/l

+

Helminthosporium
gramineum

Prin stropiri
în perioada
de vegetaţie

Helminthosporium teres
Septoria graminum

Pe sectorul experimental au fost efectuate două tratamente (24.04.18; 26.05.18), cu stabilirea
prezenţei bolilor foliare remarcate pe plante în valori accesibile pentru a fi aplicate tratamentele
chimice şi determinarea eficienţei biologice a fungicidelor noi investigate. Tratarea plantelor de orz
s-a efectuat cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt de dimineaţă, cu respectarea normelor de
securitate a muncii.
Observările fenologice şi sondajele de evidenţă s-au efectuat periodic conform cerinţelor
,,Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de
dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova” (Chişinău, 2002) şi ,,Îndrumări metodice la
executarea lucrărilor de încercare de stat a produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare
a creşterii plantelor agricole şi silvice în Republica Moldova” (Chişinau, 1997). [8, 9] S-au stabilit
indicii în valori numerice cum sunt: frecvenţa atacului (F., %), intensitatea atacului (I., %), gradul
de atac (G.A., %). Eficienţa biologică a fungicidelor noi utilizate asupra bolilor orzului de toamnă sa calculat după formula:
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I. m. – I. e.
E. b.% = ―———— x 100, unde:
I. m.
E. b. – eficienţa biologică;
I. m. – intensitatea dezvoltării bolii în varinta martor;
I. e. – intensitatea dezvoltării bolii în variantele experimentale.
Prelucrarea statistică a datelor s-a făcut după Dospehov, 1979.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În rezultatul investigaţiilor realizate în experienţele montate, conform programului de
cercetare-testare eficienţei biologice a unor noi produse de uz fitosanitar: Lab 06–F, SE, Mirage45, EC, comparativ cu variantele standartelor ABACUS SE şi Zamir 400 EW şi martorul netratat
asupra bolilor foliare ale orzului, soiul Henriette, au fost realizate în agrocenoze productive în anii
de cercetare, toamna 2017-2018. Condiţiile de mediu au influenţat benefic asupra dezvoltarea
culturii de orz, dar şi declanşarea unor boli foliare stabilite concomitent odată cu creşterea plantelor.
Gradul de atac a fost determinat în mare parte de factorii cilmaterici estimaţi în perioada de
vegetaţie de primăvară-vară a anului 2018, dar au fost relativ favorabile pentru realizarea avansată a
înfecţiei primare şi dezvoltarea epifitotică în masă a următoarelor boli: rugina pitică, făinărea,
sfâşierea frunzelor, pătări reticulate a frunzelor şi alte boli ale orzului de toamnă în zona Centru a
Republicii Moldova. Prin sondaje de evidenţă s-a stabilit frecvenţa şi intensitatea dezvoltării
bolilor în dinamică, comparativ pe variante, tratate în doze indicate şi netratate chimic.
Tabelul 2. Eficienţa biologică comparativă a fungicidului Lab 06 –F, SE în combaterea bolilor
foliare la orz. GȚ “Bivol-Sainsus”, anul 2018
Nr. d/o

1.

Variantele experienţelor

Frecvenţa Intensitatea
atacului,
atacului, %
%
Rugina pitică-Puccinia anomala, Făinarea orzului - Erysiphe graminis f. sp. hordei
Martor fără tratamente
18,5-23,8
9,7-12,5
Doza
la ha

Eficienţa
biologică,
%
0,0

2.

Standard 1 ABACUS SE

1,25

3,5-3,6

1,5-2,0

84,5-84,0

3.
4.
5.
DL 0,95

Lab 06 –F, SE
Standard 2 ABACUS SE
Lab 06 –F, SE

1,25
1,75
1,75

3,2-3,8
1,5-2,2
1,9-2,1

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

86,6-83,2
92,8-89,6
90,7-90,4
2,49

Gradul de atac a fost determinat în mare parte de factorii cilmaterici în perioada de
vegetaţie de primăvară-vară a anului 2018, dar au fost relativi favorabili pentru realizarea
avansată a înfecţiei primare şi dezvoltarea epifitotică a următoarelor boli: rugina pitică, făinărea,
sfâşierea frunzelor, pătări reticulate a frunzelor şi alte boli ale orzului de toamnă, zona Centru a
Republicii Moldova.
Prin sondaje de evidenţă s-a stabilit preliminar intensitatea dezvoltării bolilor în
dinamică, comparativ pe variante, tratate în doze indicate şi netratate chimic. Rezultatele
valorilor experimentale privind stabilirea eficienţei biologice a preparatelor Lab 06–F, SE în
calitate de fungicid asupra agenţilor patogeni: Puccinia anomala Erysiphe graminis f. sp.
hordei, Septoria nodorum, Pyrenophora graminea și Pyrenophora teres se prezintă în
tabelul 2. În varianta martor fără tratamente chimice, frecvenţa atacului de boli foliare în ultima
evidenţă a constituit valori de la 18,5% până la 23,8% frecvenţe de atac, iar intensitatea nivelului
a fost de la 9,7% până la 12,8%, fapt ce constituie un grad de afecţiune semnificativ pentru
aplicarea măsurilor chimice de protecţie. În variantele experimentale tratate chimic cu gama
nouă de fungicide au fost foarte eficiente după tratare, comparativ cu martorul netratat, estimând
valori la 82,0% până la 90,7%. Cea mai eficientă doză este de 1,75 l/ha indicând valori înalte
până la nivelul standartului ABACUS SE care estimează eficienţa de 92,8%. Eficienţa biologică
a utilizării fungicidului Mirage 45 EC împotriva ciupercii Puccinia anomala a constituit 82,3%
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în varianta Mirage 45 EC – 0,8 l/ha şi 88,7% în varianta Mirage 45 EC – 1,0 l/ha, faţă de
87,6% în varianta standard (Zamir 400 EW – 0,75 l/ha).
Rezultatele obţinute estimează, că eficienţa biologică a produsului Mirage 45 EW în
calitate de fungicid împotriva ciupercii Puccinia anomala, Erysiphe graminis f. sp. hordei a
fost la nivelul standardului în doza de 1,0 l/ha și sub nivelul standardului în doza de 0,8 l/ha. În
tabelul 3 sunt prezentate rezultatele determinării eficienţei biologice a tratamentelor cu Mirage
45 EC în combaterea ciupercii Erysiphe graminis f. sp. hordei. Astfel, în varianta martor fără
tratări chimice făinarea a avut valori de frecvenţa atacului de 23,8%, la o intensitate de 12,5%.
În variantele experimentale frecvenţa atacului de Erysiphe graminis f. sp. hordei a constituit
2,9% în standard (Zamir 400 EW – 0,75 l/ha), 3,6% în varianta Mirage 45 EC – 0,8 l/ha şi
2,4% în varianta Mirage 45 EC – 1,0 l/ha. Intensitatea dezvoltării făinării orzului a constituit
1,7% în varianta Mirage 45 EC – 0,8 l/ha şi 1,0% în varianta Mirage 45 EC – 1,0 l/ha, faţă de
1,4% în varianta standard (Zamir 400 EW – 0,75 l/ha).
Datele experimentale privind testarea eficienţei biologice a preparatului Mirage 45 EC în
calitate de fungicid în combaterea ciupercii Helminthosporium teres, Septoria nodorum sunt
prezentate în tabelul 4. În varianta martor fără protecție chimică frecvența atacului de septorioză
a constituit 13,6%, la o intensitate a dezvoltării bolii de 7,5%. Tratamentele cu Mirage 45 EC au
determinat reducerea frecvenței atacului până la 2,9% în prima doză și până la 2,2% în doza a
doua, în comparație cu 2,4% în varianta standard. Intensitatea dezvoltării bolii a constituit 1,3%
în varianta Mirage 45 EC – 0,8 l/ha și 0,9% în varianta Mirage 45 EC – 1,0 l/ha, față de 1,0%
în standard (Zamir 400 EW – 0,75 l/ha). Eficiența biologică a tratamentelor cu Mirage 45 EW
împotriva septoriozei şi helmintoriozei a constituit 82,7% în prima doză și 88,0% în doza a doua,
față de 86,7% în varianta standard. Prelucrarea statistică a rezultatelor obținute arată că, eficiența
biologică determinată a preparatului Mirage 45 EC, pentru combaterea septoriozei şi
helmintosporiozei orzului de toamnă a fost sub nivelul variantei standard în doza de 0,8 l/ha și la
nivelul standardului în doza de 1,0 l/ha.
Tabelul 3. Eficienţa biologică a fungicidului Mirage 45 EC în combaterea bolilor foliare a orzului. GȚ
“Bivol-Sainsus”, anul 2018
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Variantele
Doza la ha Frecvenţa
Intensitatea atacului, % Eficienţa biologică, %
experienţelor
atacului, %
Rugina pitică-Puccinia anomala, Făinarea orzului - Erysiphe graminis f. sp. hordei
Martor fără
18,5-23,8
9,7-12,5
0,0
tratamente
Standard Zamir 400 0,75
3,4-2,9
1,2-1,4
87,6-88,8
EW
Mirage 45 EC
0,8
4,1-3,6
1,7
82,3-86,4
Mirage 45 EC
1,0
3,0-2,4
1,1-1,0
88,7-92,0
DL 0,95
2,88

Tabelul 4.Eficienţa biologică a fungicidului Mirage 45 EC în combaterea bolilor foliare a orzului. GȚ
“Bivol-Sainsus”, anul 2018
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Doza la
Frecvenţa
Intensitatea
Eficienţa biologică, %
ha
atacului, %
atacului, %
Helmintosporioza-Helminthosporium teres, Septorioza-Septoria nodorum
Martor fără tratamente
19,1-13,6
12,8-7,5
0,0
Standard Zamir 400 EW
0,75
3,8-2,4
2,0-1,0
84,4-86,7
Mirage 45 EC
0,8
4,8-2,9
2,4-1,3
81,3-82,7
Mirage 45 EC
1,0
3,5-2,2
1,7-0,9
86,7-88,0
DL 0,95
2,69
Variantele
experienţei

CONCLUZII
1. Condiţiile cilmaterice în perioada de vegetaţie a anilor 2017-2018 au fost medii favorabili
în extinderea şi frecvenţa realizării înfecţiei primare şi secundare de dezvoltare în masă a bolilor
foliare (rugina, făinarea, septorioza și helmintosporioza.) la cultura de orz, atingând valori medii de
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19,5%-33,0%;
2. S-au efectuat analize comparative a parametrilor fitosanitari în stabilirea componenţei
etiologice şi patografice a agenţilor patogeni foliari la cultura orzului cum sunt: Erysiphe graminis
f. sp. hordei, Puccinia anomala, Helminthosporium tritici-repentiss Helminthosporium teres,
Septoria nodorum anomala în aspectul semănăturilor productive conform variantelor experienţelor
investigate.
3. S-a determinat eficienţa biologică a noilor preparate cu acţiune fungicidă: Lab 06–F, SE,
Mirage 45 EC la orzul de toamnă, prin aplicarea tratamentelor chimice în combaterea agenţilor
patogeni micotici investigaţi, care au estimat eficienţă biologică avansată de 81,3% - 92,0%;
4. În baza rezultatelor experimentale realizate şi analizate preparatele fungicide noi testate
Lab 06–F, SE, Mirage 45 EC au fost recomandate pentru a fi incluse în sistemul de protecţie
integrată a orzului de toamnă în combaterea complexelor de boli foliare în perioade critice de
vegetaţie.
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REZULTATELE APLICĂRII NOILOR PROCEDEE ÎN COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
RAPIȚEI DE TOAMNĂ
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Abstract. Autumn rape during vegetation this crop can be attacked by a complex of
polyphagic pests, or rarer - pests with a narrower nutrition specialty. In autumn, rape seedlings can
be attacked by Pieris spp., the caterpillars of the second generation Agrotis segetum L., Athalia
colibri Christ. Early spring rape seedlings are particularly attacked by the hibernating adults of the
Phyllotreta atra F., Ph. nigripes F., Ph. nemorum. At the same time, however, leaves, floral buttons
and inflorescences are attacked by various species of aphids, the most common of which are:
Brevicoryne brasicae L., Aphis fabae L., Myzodes persicae L., defoliation pests can be caused by
Pieris brassicae L., Mamestra brassicae L., Plutella maculipennis Cust., Athalia colibri Christ.,
larvae and adult Ceuthorhynchus spp., Entomoscelis adonidis Pall., Colaphellus sophiae Schall.
However, all listed agro-technical measures do not provide total pest protection. In the
integrated rabbit pest control complex, chemical measures play a special role. The chemical control
of pests in different crops is ensured by a large number of insecticides, and for rape crops these
questions require a much wider study.
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Key words: Rape, Pests, Meligetesaeneus,Ceuthorhynchus spp., Brevicorynebrasicae L.,
Testing, Insecticides.
INTRODUCERE
Rapiţa de toamnă, fiind una din culturile de bază de producere a uleiului vegetal, ce se
foloseşte în scopuri alimentare şi tehnice, are o serie de avantaje faţă de floarea soarelui: asigură o
recoltă mai înaltă, stabilă; are o perioadă de vegetaţie mai scurtă; preîntâmpină erozia solului; nu
necesită cheltuieli mari pentru cultivare; are un înalt conţinut de ulei; eliberarea devreme a
câmpurilor; posibilitatea de a produce combustibil biologic. Pe pe parcursul vegetaţiei această
cultură poate fi atacată de un complex de dăunători polifagi, sau mai rar - dăunători cu o
specializare de nutriţie mai îngustă.
În perioada de toamnă semănăturile de rapiţă pot fi atacate de albiliţe, omizile generaţiei a 2a a buhei semănăturilor (Agrotis segetum L.), viespea rapiţei (Athalia colibri Christ. Primăvara
devreme plantulele de rapiţă sunt atacate în special de adulţii hibernanţi ai puricilor cruciferelor
(Phyllotreta atra F., Ph. nigripes F., Ph. nemorum). În aceeaşi perioadă, însă mai târziu frunzele,
butonii florali şi inflorescenţele sunt atacate de diverse specii de afide, dintre care cele mai des
întâlnite sunt: păduchele cenuşiu al verzei (Brevicoryne brasicae L.), păduchele negru al sfeclei
(Aphis fabae L.), păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae L.). Din dăunătorii defoliatori
daune pot fi provocate de omizile albiliţelor (Pieris brassicae L.), buha verzei (Mamestra brassicae
L.), molia verzei (Plutella maculipennis Cust.), viespea rapiţei (Athalia colibri Christ.), larvele şi
adulţii gărgăriţelor rapiţei (Ceuthorhynchus spp.), gîndacul roşu al rapiţei(Entomoscelis adonidis
Pall.), gândacul muştarului (Colaphellus sophiae Schall.).
Însă, toate măsurile agrotehnice enumerate nu asigură o protecţie totală de dăunători. În
complexul integrat de combatere a dăunătorilor rapiţei, un rol deosebit îl au măsurile chimice.
Combaterea chimică a dăunătorilor la diferite culturi este asigurată de un număr mare de
insecticide, iar pentru cultura rapiţei aceste întrebări necesită o studiere mult mai amplă.
MATERIAL ȘI METODĂ
Experienţele au a fost îndeplinite în anul 2017, în câmpul rapiţei de toamnă a SRL Alex
Vindex, satul Mălăiești din raionul Orhei. Rapiţa de toamnă a fost semănată în prima decadă a lunii
septembrie, în anul 2016, cu schema de semănat 20 X 15 cm şi soiul Mercurii. Experienţele au fost
montate în 4 repetiţii. Dimensiunile unei parcele 10x10 m, iar suprafaţa – 100 m2. Amplasarea
parcelelor în lotul experimental a fost compactă, rendomizată. Suprafaţa tuturor parcelelor a alcătuit
1600 m2, iar suprafaţa totală a alcătuit 1720 m2. În experienţă au fost incluse patru variante: martor,
netratat; etalon Lux, WP - 0,25 kg/ha; Plenum 50 WG – 0,1 kg/ha; Plenum 50 WG– 0,15 kg/ha. Pe
parcursul perioadei de cercetare, tratamentele chimice au fost îndeplinite cu ajutorul stropitoarei
portabile. Pentru respectarea principiului de deosebire unică între variante şi evitarea apariţiei
efectului fitotoxic, tratamentele chimice au fost înfăptuite în aceiaşi zi, în orele de dimineaţă.
În procesul de selectare a lotului pentru montarea experienţelor, s-a ţinut cont de
particularităţile de dezvoltare şi hibernare a unor specii de dăunători ai rapiţei, şi în parte a
gândacului lucios al rapiţei, densitatea cărui, este mult mai înaltă pe câmpurile ce se mărginesc cu
păduri, livezi sau loturi, pe care cresc arbuşti. Pentru depistarea păduchelui cenuşiu al verzei şi ai
puricilor cruciferelor s-a dus evidenţa pe 20 de plante din fiecare parcelă. Evidenţa albiliţelor şi
buhelor s-a înfăptuit prin calculul omizilor la o plantă, iar pentru buha verzii, suplimentar s-au luat
în calcul şi omizile din jurul plantelor. Evidenţele s-au înfăptuit până la tratare şi la a 3-a, a 7-a şi a
14-a zi după tratare. Pentru evidenţa gândacului lucios al rapiţei, în fiecare parcelă au fost marcate a
câte 20 plante model. S-a calculat numărul de butoni florali şi flori la fiecare plantă model, şi
numărul de adulţi şi larve.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În scopul selectării celui mai potrivit câmp şi loc pentru montarea experienţelor, şi determinării
eficienţei biologice a insecticidului Plenum 50 WG şi aprecierii stării fitosanitare, la mijlocul lunii
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aprilie au fost înfăptuite o serie de evidenţe, atât pe plante, cât şi la suprafaţa solului. În faza de
butonizare - început de înflorire și după înflorire pe plantele de rapiţă şi la suprafaţa solului au fost
depistate 22 specii de insecte dăunătoare și 4 specii folositoare. Astfel, din rândul coleopterelor
polifage mai des au fost întâlnite gărgărița frunzelor de porumb şi gândacul pământiu, densitatea
căror a alcătuit corespunzător 0,2 şi 0,35 ex./m2. Din oligofagi, cea mai înaltă densitate a fost
marcată la gândacul lucios al rapiţei, unde numărul de adulţi a alcătuit 14,19 ex la 100 butoni
florali. Păduchele cenuşiu al verzei a fost depistat la nivel de 49,20 exemplare a adulţilor şi larvelor
la o plantă, iar densitatea ploşniţelor cruciferelor n-a depăşit 0,24 exemplare la o plantă.
Din complexul larg de dăunători polifagi şi oligofagi, în anul 2017, numai populaţia gândacului
lucios al rapiţei şi a gărgăriţei tulpinilor de varză au depăşit PED. În evidenţa de la 19 aprilie
densitatea gândacului lucios al rapiței a alcătuit 8,31 – 8,76 indivizi la o plantă, iar valoarea
numerică a gărgăriţei tulpinilor de varză a atins maxima de 3,38 – 3,60 gândaci la o plantă. De
aceea tratarea chimică a fost înfăptuită în aceiași zi. Rezultatele evidenţelor şi observaţiilor sunt
redate în tabelul 2. Din datele prezentate în tabel, se observă, că înainte de tratare densitatea
numerică a dăunătorului a fost uniformă şi a constituit de la 8,31 exemplare la o plantă – în varianta
martor, până la 8,76 – în varianta a patra.
Cercetările efectuate cu anumite intervale (3; 7 şi 14 zile) după tratare, au demonstrat o reducere
esenţială a adulţilor hibernaţi, în toate variantele tratate. Acest indice a fost de 77,36 – 6,33 ori mai
mic decât în varianta martor. Comparând datele densităţii dăunătorului în raport cu cele iniţiale, se
observă, că la a treia zi după tratare în toate variantele experienţei au rămas nu mai mult de 1,26 –
10,14% faţă de valoarea iniţială. În varianta martor acest indice a alcătuit 102,41%.
Comparând după acest indice variantele experimentale între ele, se observă că, la prima evidenţă,
s-au înregistrat deosebiri esenţiale în varianta a 4-a – pe de o parte, şi a 3-a variantă – pe de altă
parte. Aceiaşi legitate, dar într-o formă puţin mai accentuată a fost observată în următoarele două
evidenţe.
Analizând datele reducerii densităţii dăunătorului în raport cu martorul se observă, că la a treia zi
după tratare, numai în varianta a 4-a şi în etalon acest indice a constituit respectiv 98,77 şi 97,73%,
însă aceste deosebiri nu sunt esenţiale. În varianta a 3-a reducerea densităţii numerice a constituit
89,74%, fiind mai joasă decât în etalon şi varianta a 4-a. Devierea dintre variantele experimentale sa evidenţiat în următoarele doua evidenţe. Rezultatele evidenţelor efectuate la a 7-a zi după tratare,
confirmă că, numai în etalon şi varianta a patra reducerea densităţii numerice a gândacului lucios al
rapiţei a fost mai sus de 90% şi a constituit corespunzător 92,55 şi 90,57%.
În varianta a treia acest indice a constituit 81,90%, ceea ce este corespunzător cu 10,65 – 8,67%
mai jos decât în variantele precedente.
Evidenţele efectuate la a 14-a zi după tratare, au demonstrat o reducere generală a eficienţei
preparatului, însă şi în această perioadă au fost înregistrate deosebiri esenţiale între etalon şi
varianta a patra – pe de o parte, şi varianta a treia, pe de altă parte.
Concomitent cu cercetările legate de determinarea eficacităţii biologice a două norme de consum
a insecticidului Plenum 50 WG, în combaterea gândacului lucios al rapiţei, au fost efectuate
evidenţe şi asupra gărgăriţei tulpinilor de varză, valoarea numerică a cărei, de asemenea a depăşit
pragul economic de dăunare.
Rezultatele evidenţelor şi calculul eficacităţii biologice a preparatelor sunt redate în tabelul 2.
Din datele tabelului se vede că, până la tratare densitatea adulţilor a variat de la 3,38 ex/plantă – în
varianta a 2-a, până la 3,60 ex/plantă – în varianta a 3-a. La a 3-a zi după tratare în varianta a 4-a
dăunătorul a constituit 0,09 ex./pl. În celelalte variante experimentale densitatea adulților a variat de
la 0,15 ex/plantă – în etalon, până la 0,53 ex/plantă în varianta a 3-a. În martor după acest interval
de timp, densitatea dăunătorului a atins valoarea de 4,26 ex/plantă, deci a crescut cu 0,75 ex/plantă.
Rezultatele obținute la a 7-a zi după tratare demonstrează că, dăunătorul a fost depistat în toate
variantele experimentale, însă cea mai redusă densitate a adulților ieșiți de la iernare, a fost marcată
în varianta a 4-a și în etalon, alcătuind corespunzător 0,18 și 0,16 ex/plantă, devierile fiind
neesențiale. În varianta a 3-a acest indice a alcătuit 0,69 ex/plantă și cedează esențial atât variantei a
4-a, cât și etalonului, însă este mai redus decât în martor de 7,03 ori.
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Martor
Etalon, Lux, WP
Plenum 50 WG
Plenum 50 WG

Variantele experienței

Martor
Etalon, Lux, WP
Plenum 50 WG
Plenum 50 WG
DEM, p. 5%

Varianta

Densitatea numerică a gândacilor la o plantă
model
La a …..zi după tratare
3
7
14
8,31
8,51
8,76
8,74
8,60
0,20
0,66
1,23
8,48
0,86
1,58
2,79
8,76
0,11
0,85
1,38
0,65

Reducerea densității dăunătorului în
raport cu varianta martor, în %, la a …zi
după tratare
3
7
14
0,0
0,0
0,0
97,73
92,55
85,67
89,74
81,90
67,02
98,77
90,57
84,21
4,21

Fără tratare
0,25
0,1
0,15
DEM, p-5%

Norma de
consum a
prep. kg/ha
3,51
3,38
3,60
3,56

Până la
tratare

29

La a ... zi după tratare
3
7
4,26
4,85
0,15
0,16
0,53
0,69
0,09
0,18
0,27
0,39

Densitatea adulților la o plantă model
14
5,33
0,65
1,63
0,68
0,89

3
121,37
4,44
14,72
2,53
3,24

7
138,18
4,73
19,17
5,06
3,89

14
151,85
19,23
45,28
19,10
4,06

Densitatea dăunătorilor în %, în
comparație cu cea inițială

3
0,00
96,34
87,87
97,92
4,16

7
0,00
95,84
83,16
95,56
4,91

14
0,00
82,51
58,81
82,62
5,17

Reducerea densității dăunătorului în
%, în raport cu martorul

Tabelul 2. Eficiența biologică a insecticidului Plenum 50 WG în combaterea gărgăriței tulpinilor de varză.

Densitatea dăunătorului, în %, în
comparaţie cu cea iniţială, la a …zi
după tratare
3
7
14
102,41
105,42
105,17
2,33
7,67
14,30
10,14
18,63
32,90
1,26
9,70
15,75
4,76

Tabelul 1. Eficienţa biologică a insecticidului Plenum 50 WG, în combaterea gândacului lucios al rapiței

Norma de
consum a
preparatului
kg/ha
Fără tratare
0,25
0,1
0,15

Până
la
tratar
e

Rezultatele evidenței efectuate la a 14-a zi după tratare mărturisesc de faptul că, eficiența
preparatelor se simte și după această perioadă. Astfel, cei mai reduși indici au fost marcați în
varianta a 4-a (0,68 ex/plantă), și în etalon (0,65 ex/plantă), la devierea esențială minimă de 0,89
ex/plantă. În varianta a 3-a densitatea gărgărițelor a constituit 1,63 ex/plantă și acest indice cedează
esențial atât etalonului cât și variantei a 4-a. Comparând varianta a 3-a cu martorul se vede că, în
acest variant densitatea gărgăriței este de 3,27 ori mai redusă.
Un alt criteriu în determinarea eficienței preparatelor este densitatea dăunătorului în raport cu
cea inițială. Comparând după acest indice rezultatele experimentale se vede că, cei mai reduși
indici, pe parcursul a celor trei evidențe, au fost marcați în varianta a 4-a (2,53; 5,06; 19,10) și
acești indici se află la nivelul etalonului (4,44; 4,73; 19,23), devierile fiind neesențiale.
Este bine știut faptul că, cel mai convingător criteriu în determinarea eficienței biologice a
preparatului, este reducerea densității dăunătorului în raport cu martorul, exprimată în %.
Comparând după acest indice variantele experimentale se vede că, la a 3-a zi după tratare, cea
mai înaltă valoare a fost atinsă în varianta a 4-a și în etalon, devierile fiind neesențiale. În aceste
variante reducerea mai sus de 90% a fost marcată și la a 7-a zi după tratare. În ceea ce privește
varianta a 3-a reducerea densității dăunătorului mai sus de 85% a fost marcată doar în prima
evidență, iar mai târziu acest indice s-a redus esențial, alcătuind 83,16 și 58,81%.
În baza cercetărilor efectuate, pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2017, s-a constatat
că, cel mai efectiv în combaterea gărgăriţei tulpinilor de varză este insecticidul Plenum 50 WG, cu
norma de consum 0,15 kg/ha, care asigură o reducere a dăunătorului de 97,92 – 95,56%, pe
parcursul a 7-10 zile după tratare. Acelaş preparat, cu norma de consum 0,1 kg/ha, cedează esenţial
atât variantei a 4-a cât şi etalonului.
Evidenţele şi observaţiile asupra dezvoltării gândacului pământiu, gărgăriţei frunzelor de
porumb și gândacului păros al florilor, au demonstrat că, densitatea acestor dăunători a alcătuit până
la tratare corespunzător 0,35; 0,21 ex./m2 şi 0,88 ex/plantă. În evidenţele la a 3-a zi după tratare,
dăunătorii mai sus menţionaţi, n-au fost depistaţi. În evidenţele următoare au fost depistate numai
exemplare unice. Aceeaşi legitate a fost marcată şi asupra ploşniţelor cruciferelor, omizilor
albilițelor şi a altor specii de dăunători ai rapiței.
Evidențele efectuate după înflorire ne-au dat posibilitate s-ă constatăm că, frecvența atacului
păduchelui cenușiu al verzei a fost mai sus de 5-10%, iar raportul dintre entomofagi și afide a fost
mai sus de 1:30. În acest context populația păduchelui cenușiu a depășit PED-ul și a fost destul de
uniformă. De aceia, tratarea chimică pentru combaterea acestui dăunător a fost îndeplinită la 19
mai.
Din tabelul 3. se vede că, densitatea păduchelui cenușiu al verzei înainte de tratare a fost
destul de uniformă şi a variat de la 48,41 ex./pl. - în varianta a 3-a, până la 49,38 ex./pl. - în
varianta a 4-a.
Evidenţele efectuate la a 3-a zi după tratare au demonstrat că, în toate variantele
experimentale densitatea păduchelui cenușiu al verzei s-a redus esenţial şi a alcătuit 2,35 ex./pl. - în
etalon, 2,13 - în varianta a 4-a şi 5,18 - în varianta a 3-a. În martor acest indice a crescut cu 2,13
ex/pl. În următoarele două evidenţe densitatea dăunătorului a continuat să crească şi a alcătuit
corespunzător 3,38 – 7,53 ex/pl. - în etalon și 3,30 – 7,29 ex./pl. - în varianta a 4-a.
În varianta a 3-a, de asemenea s-a marcat o reducere a densității păduchelui cenușiu al
verzei, însă acest indice cedează esenţial atât variantei a 4-a cât şi etalonului. În varianta martor,
densitatea dăunătorului la a 14-a zi după tratare a alcătuit 61,31 ex./pl. ceia ce e de 1,25 ori mai înalt
decât acest indice până la tratare.

619

Varianta

Martor
Etalon, Lux,
WP
Plenum 50
WG
Plenum 50
WG
DEM, p. 5%

Densitatea afidelor, exemplare
la 1 plantă
La a …..zi după tratare

Densitatea dăunătorului %,
în comparaţie cu cea iniţială,
la a…zi după tratare

Reducerea densității
afidelor în raport cu
varianta martor, în %,
la a …zi după tratare
3
7
14

Până la
tratare

Norma de
consum kg/ha

Tabelul 3. Eficienţa biologică a insecticidului Plenum 50 WG în combaterea
păduchelui cenușiu al verzei

3

Fără
tratare

49,20

51,33

55,58

61,31

104,33

112,97

124,61

0,0

0,0

0,0

0,25

48,95

2,35

3,38

7,53

4,80

6,91

15,38

95,40

93,62

86,06

0,1

48,41

5,18

7,49

11,04

10,70

15,47

22,81

89,74

85,71

79,33

0,15

49,38

2,13

3,30

7,29

4,31

6,68

14,76

95,87

93,83

86,62

7

14

3

7

14

2,57

3,12

4,25

Comparând variantele experimentale cu martorul se vede că, prelucrarea plantelor cu
insecticide duce la reducerea densității păduchelui de la 24,10 – 8,41 ori.
Analiza reducerii densității păduchelui cenușiu al verzei, în comparaţie cu cea iniţială, ne-a
dat posibilitate să constatăm că, atât în etalon cât şi în varianta a 4-a s-a marcat o reducere a acestui
indice, respectiv de la 4,80 până la 15,38% şi de la 4,31% până la 14,76% respectiv. Comparând
aceste variante între ele se vede că devierea nu este esenţială. Varianta a 3-a cedează esenţial atât
etalonului, cât şi variantei a 4-a. Calculul reducerii păduchelui cenușiu al verzei în raport cu
martorul a scos în evidenţă că, cea mai înaltă reducere a fost atinsă în varianta a 4-a, unde acest
indice a alcătuit la a 3-a zi după tratare 95,87%, și se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a s-a
înregistrat o reducere mult mai scăzută ce cedează esenţial etalonului şi variantei a 4-a.
Generalizând rezultatele obţinute se poate de constatat că, cel mai efectiv s-a dovedit a fi
insecticidul Plenum 50 WG cu norma de consum de 0,15 kg/ha, care asigură o reducere a
dăunătorului de 95,87 – 93,83%, pe parcursul a 10-12 zile, ce se află la nivelul etalonului. Acelaşi
preparat, cu norma de consum 0,1 kg/ha, asigură o reducere de 89,74% numai în primele zile după
tratare, iar mai târziu eficacitatea lui scade esenţial atât faţă de etalon, cât şi în raport cu varianta a
4-a.
CONCLUZII
1. În anul 2017 s-au creat condiții favorabile atât pentru creşterea şi dezvoltarea rapiţei de
toamnă cât şi pentru răspândirea şi dezvoltarea principalelor specii de dăunători.
2. În perioada de cercetare o dezvoltare mai intensivă au avut gândacul lucios al rapiţei şi
gărgăriţa tulpinilor de varză.
3. După înflorire o dezvoltare mai intensivă a avut păduchele cenușiu al verzei.
4. Preparatul Plenum 50 WG, cu norma de consum 0,1 kg/ha, asigură o reducere esenţială a
dăunătorilor rapiţei de toamnă doar în primele zile după tratare.
5. Tratarea chimică a plantelor de rapiţă, cu insecticidul Plenum 50 WG, cu norma de
consum 0,15 kg/ha, asigură o reducere a gândacului lucios al rapiței de 98,77 – 90,57%, gărgăriței
tulpinilor de varză de 97,92 – 95,56% și păduchelui cenușiu al verzei de 95,87 – 93,83%, pe
parcursul a 7-10 zile.
6. Produsull Plenum 50 WG poate fi inclus, ca insecticid pentru combaterea gândacului
lucios al rapiței și gărgăriței tulpinilor de varză, prin efectuarea a 1 tratament în faza de îmbobocire
și o tratare după înflorire, pentru combaterea păduchelui cenușiu al verzei, albilițelor și a altor
dăunători ai rapiței cu norma de consum 0,15 kg/ha.
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Abstract: The insecticidal and antifeedant properties of plant extracts from Juniperus
sabina L. (savin juniper), cultivated in Republic of Moldova and Slovak Republic were studied. As
a result of biological activity testing it was established that ethanolic extracts possessed high
activity against Colorado Potato beetle Leptinotarsa decemlineata. Mortality of imago and larvae
consisted in average 6.7-73.7%, and antifeedant effect persisted at the level of 2-3 points for imago
and 1 point for larvae. It was noted that extracts have a selective effect on various groups of insects
and, therefore, allow preserving the biodiversity of agrocoenosis, which is favorable for
entomophagous. The biological activity of savin juniper extracts against dangerous insect species
and its reducing impact on the useful entomofauna of agrocoenosis would make it possible to use
this plant for obtaining biological preparations for organic farming.
Keywords: Juniperus sabina, extracts, insecticidal, antifeedant activity.
INTRODUCTION
Pest and diseases management is facing economic and ecological challenge worldwide due to
human and environmental hazards caused by majority of the synthetic pesticide chemicals.
Management of harmful organisms’ number by means of intensive application of chemical means
leads to a decrease species diversity in agricultural ecosystems. For this reason, in the whole world
important attention is paid to the development of biological products (PRAKASH, et al., 2008;
DIMETRY, 2012). One of the leading directions is the study of plants that possess biological
activity against pests and pathogens (CHANDLER et al., 2011; EL-WAKEIL, 2013; ISMAN &
GRIENEISEN, 2014; PAVELA, 2016). Insecticides of botanical origin may serve as suitable
alternative of biocontrol techniques in the future.
Juniperus sabina L. (Cupressaceae Gray) is one of the most widespread conifer species in the
world, native to the mountains of central and southern Europe, western and central Asia, as well as
Northern Africa (Algeria). Needles of Juniperus sabina (savin juniper or savin) contains bitter
glycoside pinopicrin, gallic acid, tannins, flavonoids, resin, wax, vitamin C, organic acids and more.
In addition, savin juniper contains essential oil (up to 2.5-4.8%), which has a specific odor and
consists of alcohol sabinol and various terpenic compounds (AYOSHINA & VELICHKO, 2004;
MYRZAGALIYEVA & MEDEUBAEVA, 2014; NOVIKOV et al., 2014). Such a variety of
chemical compounds, as well as the availability of extraction of biologically active substances from
various plant organs, has led to the fact that the savin is widely used in medicine and homeopathy,
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perfumery, in microscopic technique (immersion oil), for the production of various alcohol drinks,
as well as dyes, lacquers, joinery, bath besom, etc. (NOSOV, 2001; LAGONI, 2002; FARJON,
2005, 2013; SEMENYUTINA et al., 2014).
One of the beneficial properties of extracts from J. sabina is the insecticidal activity against
different species of harmful insects. Earlier, we showed the possibility of reducing the population
density of the Leptinotarsa decemlineata with alcohol extracts from the savin juniper, growing in
Republic of Moldova in combination with microbiological preparations (ELISOVETCAIA et al.,
2015). The Republic of Moldova isn’t native region for J. sabina, which is only planting here as
ornamental and binding plant. Nevertheless, it is well known that J. sabina grows in the
mountainous regions of Slovakia – in the region of small Tatras. The large area with natural
resources of this specie belongs to the national park in northern Slovakia – Pianin National Park.
Therefore, it was important to carry out comparative analysis of extracts and essential oils from
plants that grow in different regions of Slovakia and Moldova.
The purpose of this work was to obtain extracts from the Juniperus sabina, cultivated in the
Republic of Moldova and Slovak Republic and to study their insecticidal and antifeedant properties.
MATERIAL AND METHODS
Scientific researches were carried out in the laboratory and field conditions during 2017-2018
years, in the Laboratory of Integrated Protection, Institute of Genetics, Physiology and Plant
Protection (IGPPP), Chisinau, Republic of Moldova and in the Institute of Biodiversity
Conservation and Biosafety, Department of Genetics and Plant Breeding, Slovak University of
Agriculture in Nitra.
The needles (twigs) of Juniperus sabina were collected in spring 2017, autumn 2017 and
winter 2018 in different zones from Slovak Republic and Republic of Moldova, dried and crushed
used the laboratory mill Type MRP-1 (asynchronous motor, "Agropribor", Russia), powdered to
uniform size of particles passing through a sieve with apertures 1.0 mm in diameter. Moisture of
plant materials were determined using Moisture analyzer MAX series, RADWAG 26 – 600 Radom.
Preparation of ethanolic extracts from the plant Juniperus sabina. The dry, crushed and
powdered plants raw materials were extracted with 96% ethyl alcohol in the ratio plant materials:
solvent – 1:5, The mixture was shaked durring 4 hours on a laboratory shaker, then infused during
72 hours, followed by evaporation of the solvent. The precipitaion was diluated with 96% ethanol
and the extract containing in 100 ml 20 g of dry substances was obtained.
Determination of insecticidal and antifeedant activities in the laboratory conditions of
alcohol extracts were carry out on the imago and 2-3 instars larvae of Leptinotarsa decemlineata
Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Young leaves of potatoes with standard sizes have served as a
substrate for feeding Colorado Potato beetle. Leaves have been treated using a method of
immersing into the extracts’ solutions and then kept in laboratory exhaust hood for 1 hour until full
evaporation of the solvent, and then they have been placed into Petri dishes with insects. Variants of
treating leaves with 12% alcoholic solution have served as the control. Insecticidal activity was
determined using the number of dead insects for three days in comparison with the control
according to classic method which was modified us (ELISOVETCAIA, 2010). Under laboratory
conditions antifeedant activity of the extract against potato beetle was established on the third day
after the beginning of the experiment. Antifeedant activity level was assessed according to a
standard scale in points.
Determination of biological activity in the field conditions of alcohol extracts were carry
out in the experimental plots of potato (IGPPP) during 2018. Variety of potatoes was “Lord”
(Poland). The experiment was made in three variants; each variant includes four replications. In the
second decade of June (June, 14) the budding of plants was started. At these time, the plants of
potato were treated with 0.1% (a.s.) of alcohol extract J. sabina (with a dose of 7.5 l/ha), because
the pest number exceeded the threshold of damage and reached an average of 35 larvae
L. decemlineata per 1 plant (2-4 egg-laying and up to 2 adults per plant). Alcohol solution 2.5% was
used as a control. Calypso® SC 480, “Bayer Crop Science AG” Germania (thiacloprid 480 g/l), an
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insecticide with systemic and contact action was used as a chemical standard with a dose of 0.15
l/ha. Biological efficiency of the extract of J. sabina was determined using monitoring method of 15
plants for each replication and was calculated according to standard methodology in comparison
with control. Antifeedant activity (damage degree of potato plants) was determined on the 1st, 3rd,
7th, 14th, 21st and 28th day according to classic method which was modified us (ELISOVETCAIA,
2010).
The impact of J. sabina extract on Chrysopa carnea (STEPHENS, 1836) (Neuroptera:
Chrysopidae), Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) and
Heteroptera: Pentatomidae was recorded simultaneously. Population density of areas treated with
the extract was compared with control and chemical standard.
Statistical processing of obtained data was carried out according to the one-way ANOVA test
and Microsoft Excel software.
RESULTS AND DISCUSSION
As a result of laboratory testing, it was revealed that the character of extracts effects on
insects is intestinal and insignificant contact. The lowest insecticidal activity was observed by
application of alcohol extracts agianst to adult insects. In variants with treatmant larvae ethanolic
extract of J. sabina from Slovakia and Moldova showed higher insecticidal properties against to the
Colorado beetle. Statistical analysis demonstrated, that the difference between ethanolic extract
from Moldova and Slovakia was unsignificant (р>0.05). All plant preparations showed high
antifeedant properties to the imago Colorado potato beetle (Table 1).
Table 1. Insecticidal and antifeedant activity of plant extract from Juniperus sabina against Leptinotarsa
decemlineata in the laboratory condition, 2018
Insecticidal activity, %
Variants
Control
Juniperus sabina ethanolic
extract:
Slovakia
Moldova

0

larvae of II-III
instars
0

13.3
6.7
LSD0.05 =15.4
(р>0.05)

73.7
66.7
LSD0.05 =10.9
(р>0.05)

Imago

Antifeedant activity, point

5

larvae of II-III
instars
5

2-3
2-3

1
1

imago

Mortality of imago and larvae consisted in average 6.7-53.3% and 66.7-73.7% respectively,
ovicidal activity was 100%, antifeedant effect persisted at the level of 2-3 points for imago and 1
point for larvae.
Determination of biological activity in the field conditions of alcohol extracts were carried
out in the potato experimental plots of the IGPPP (Republic of Moldova) during 2018. The main
aim was to determine biological efficiency of the extract of J. sabina for reducing numerosity of L.
decemlineata under field conditions. During vegetation period a single treatment was made, terms
of which were determined depending on the numerosity of pests on potato plants. Average number
of larvae on the date of 12.06.18 was in average 15 individuals per plant, exceeding economic limits
of the harmfulness, and that was the reason for treating with the extract of J. sabina against potato
beetle of the generation I. Plants were at the phase of budding-flowering.
Results show that the effeciency of tested ethanolic extract of J. sabina is was high. Thus,
effectiveness of the extract was maintained at a high level for 3-4 weeks (Table 2). At this time, the
number of entomophages also increases, especially the predatory bugs from family Pentatomidae.
Three weeks after the treatment, potato leaf damage in the experiment did not exceed 5-15% (1-2
point). On reference (control) plot the increasing of pest number for this period resulted in complete
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destruction of leaf surface of plants (Table 2).
Table 2. Biological efficiency of the extract of J. sabina against Leptinotarsa decemlineata under field
conditions, 2018.
Biological efficiency on the day after treatment, %
Variant
Control
Standard - Calypso® SC 480,
“Bayer Crop Science AG”
Germania, (Thiacloprid) 480 g/l
J.sabina
(extract 15 g/l) 4,5kg/ha
LSD0.05= 7.3

3

7

14

21

28

0

0

0

0

-

Antifeedant activity on the
21st day after treatment,
points
5

100

99.4

95.0

89.0

96,3

1

90,9

91,1

96,8

100

95,2

2

CONCLUSIONS
The results of this study showed that ethanolic extracts, both from Moldova and from
Slovakia possessed high insecticidal and antifeedant activities. Mortality imago and larvae consisted
in average 6.7-13.3% and 66.7-73.3% correspondently, antifeedant effect persisted at the level of 23 points for imago and 1 point for larvae. The character of extracts effects on insects were detected
by intestinal and insignificant contact. In the field conditions the extract from Juniperus sabina
protected potatoes during 3-4 weeks. Biological efficiency on the 28th day consisted 95.2%
(standard 96.3%), antifeedant activity – 1-2 points (the damage to the potato vine did not exceed
15%). The tested extracts showed the selective effect on the different species of insects, which
could be beneficial for conservation of the useful fauna of agrocoenosis.
In the future, obtained data on the variability can be used as theoretical and practical base for a
whole series of problems of biochemistry, food industry and organic plant protection.
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CZU: 634.13: 632.485.2
UNELE ASPECTE DESPRE ENTITĂŢILE PARAZITE
CARE PRODUC RUGINA PĂRULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BĂDĂRĂU, Asea TIMUŞ, Nina CHIRIŢA
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The article presents the scientific results about the composition, morphology and
biology of the parasitic flora entities that cause to pear disease (Pyrus), by developing the
pathogenic agent Gymnosporangium sabinae. We present the results of the biological effectiveness
testing of new fungicides such as Manific, WP and Cimus Progress EC against this pathogen. The
experimental results demonstrated that the biological effectiveness of Manific, WP against the G.
sabinae pathogen was relatively low. Higher biological efficiency was established for the Cimus
Progress EC triazole preparation. On the basis of the results obtained, it is proposed to officially test
Manific, WP and Cimus Progress EC as fungicides against G. sabinae for inclusion in the
integrated pest management system of the pear plantations.
Key words: Pyrus spp., Gymnosporangium sabinae, Republic of Moldova.
INTRODUCERE
Agentul patogen de origine micotică Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter, provoacă o
boală criptogamică pomilor de păr (Pyrus sylvestris) cu denumirea populară rugină. Boala este
răspândită în Europa şi Asia, inclusiv Republica Moldova în plantaţiile industriale de păr şi pe
pomii solitari din diverse biotopuri. Specialiştii fitopatologi din Republica Moldova au constat
răspândirea acestei boli doar în câteva parcuri pe lângă conacurile unor boieri moldoveni cu
amenajate conform cerinţelor spaţiilor verzi: Parcul „Pommer” din s.Ţaul raionul Donduşeni,
înfiinţat de bancherul de origine poloneză Andrei Pommer şi Curtea conacului „Malski” din s.
Bahmut, raionul Călăraşi, înfiinţată de boierului Vikentie Malski. Posibil şi în alte biotopuri, în care
vegetează concomitent ambele specii de plante-gazdă ale agentului patogen G. Sabinae (Dicks.)
Winter: părul (Pyrus sylvestris L. (Gray) şi ienupărul (Juniperus spp.).
În republică amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi, vilelor urbane şi rurale particulare
continuă, în special în oraşele mari, iar arbuşti răşinoşi din genul Juniperus domină ca număr de
plante şi areal de extindere. Astfel, fenomenul „rugina părului” cauzat de ciuperca G.sabinae
(Dicks.) Winter în ultimii ani a devenit periculos, fiindcă boala produce atacuri cu pierderi de
recolte apreciabile din punct de vedere ecologic, fitosanitar şi economic.
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Un alt fenomen important este că, după constatarea creşterii gradului de atac a pomilor de păr,
concomitent se înregistrează atacul altei specii pomicole – mărul (Malus spp.) cu ciuperci din
acelaşi gen Gymnosporangium. Cele mai frecvent întâlnite şi mai periculoase fiind speciile G.
sabinae (Dicks) Winter şi G. tremelloides Hartig. Atacul plantelor de păr şi măr se manifestă prin
afectarea aparatului foliar, în sens că se reduce considerabil suprafeţa fotosintetică, după care
urmează uscarea şi căderea prematură a frunzelor.
Astfel, rugina părului şi a mărului devine o problemă pentru specialiştii din protecţia
plantelor, mai ales în plantaţiile înfiinţate cu soiuri considerate rezistente. În lipsa tratamentelor
fitosanitare împotriva rapănului, rugina respectivă obţine amploare semnificativă. Totodată s-a
dovedit că, produsele de uz fitosanitar utilizate în combaterea rapănului şi făinării în plantaţiile cu
soiuri din gama clasică, nu sunt eficiente şi împotriva ruginii. Luând în consideraţie creşterea
efectului nociv produs de ciupercile din genul Gymnosporangium, se impune ca producătorii de
pere să acorde o atenţie deosebită protejării aparatului foliar al pomilor prin utilizarea diferitor
metode, inclusiv prin tratamente cu fungicide.
În acest context menţionăm că, în literatura de specialitate sunt descrise mai multe specii din
genul Gymnosporangium, ord. Uredinales, cl. Basidiomycetes care produc rugina la păr şi la măr,
cum ar fi: G. sabinae (Dicks.) Winter şi G. dobrozracovae Mitr. la păr, G. tremelloides şi G.
juniperinum (L.) Mart. la măr, care au plante-gazde principale câteva specii de Juniperus, şi
anume: J. excelsa, J. oxycedrus, J. sabinae şi J. communis [3]; G. sabinae = G. fuscum DC., cu
plantele-gazde principale J. communis, J. sabinae, J. phoenicea, J. virginiana, J. chinensis; G.
clavariaeforme (Jacq.) Reess., G. haraceanum Syd., G. claviceps Ck. et Pk., G. globosus Farl.,
Gymnosporangium confusum Plowr. [2] la păr şi măr.
În concluzie, rugina părului şi a mărului din Republica Moldova, sunt cauzate de speciile G.
sabinae şi G. tremelloides, iar plantele-gazdă principale ale agentului patogen sunt ienuperii
Juniperus sabinae şi J. communis [4, 5]. Rezultatele cercetărilor obţinute şi concepţiile în acest
context sunt expuse în continuare.
MATERIAL ŞI METODĂ
Determinarea ştiinţifică a ruginii părului s-a efectuat după două metode: vizuală (analiza
simptomelor de pe frunze) şi microscopică (analiza fructificaţiilor agentului patogen). Confirmarea
simptomelor şi fructificaţiilor s-a realizat cu determinatoarele fitopatologice [6, 7]. Investigaţiile au
fost efectuate pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2018, la soiul Favorita lui Clapp. Probele
au fost recoltate de pe plantele de păr şi măr din plantaţia unui producător din sectorul privat.
Plantaţia pomicolă este amplasată în zona Codrilor. Vârsta pomilor de 15 ani, întreţinerea plantaţiei
– ogor negru.
Experienţa fitopatologică s-a realizat după metoda clasică şi respectat două variante standard:
Kadillak WP – 3,0 kg/ha şi Alto Super 330 EC – 0,25 l/ha şi două fungicide spre confirmare şi
pentru rugina părului: Manific, WP şi Cimus Progress, EC. Aceste două fungicide au fost recent
omologate în Republica Moldova împotriva altor agenţi patogeni de origine micotică la speciile
Pomoideae. Repetiţiile sau tratamentele au fost în total şase: primul înainte de înflorire şi celelalte
pe parcursul perioadei de vegetaţie.
Cercetarea şi estimarea numerică a vizat frecvenţa şi intensitatea atacului de rugină la frunze.
Rezultatele au fost raportate la variantele martor şi standard. Determinarea eficienţei biologice a
tratamentelor s-a efectuat în conformitate cu cerinţele îndrumărilor metodice pentru testarea
produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor în Republica Moldova [1].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Gradul de atac cu boli foliare, se cunoaşte că depinde de rezistenţa soiului, cantitatea de
depuneri atmosferice, durata umectării frunzelor şi temperatura aerului. În anul 2018, în zona
centrală a Republicii Moldava (raionul Călăraşi), condiţiile climaterice în lunile aprilie, mai şi
prima decadă de iunie au fost relativ nefavorabile pentru realizarea infecţiei primare a organelor
verzi cu sporii ciupercii Gymnosporangium sabinae Dicks.) Winter. Precipitaţiile abundente şi
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temperaturile moderate în lunile iunie-iulie au influenţat pozitiv evoluţia ruginii şi a altor boli
foliare ale părului.
Dezvoltarea ruginii este favorizată, în primul rând, de ploile din primăvară-vară,
temperaturile moderate ale aerului în această perioadă şi prezenţa în apropiere a plantei-gazdă
principale – Juniperus sabinae şi altor specii de ienupăr. Pagubele produse de ciupercile parazite
din genul Gymnosporangium se manifestă prin debilitarea pomilor drept rezultat al micşorării
suprafeţei fotosintetice şi căderii premature a frunzelor, care are drept urmare deprecierea
cantitativă şi calitativă a recoltei. Necesitatea micşorării pierderilor în creştere din cauza ruginii
pune la ordinea zilei problema elaborării unor măsuri eficiente de protecţie, care ar diminua
dinamica dezvoltării agentului patogen şi nocivitatea acestuia cu un număr minim de tratamente
chimice. Reuşita protecţiei chimice a plantaţiilor de păr reclamă utilizarea metodei chimice şi
lărgirea sortimentului de produse de uz fitosanitar omologate.
Rezultatele experimentale privind determinarea eficienţei biologice a unor produse de uz
fitosanitar în combaterea ciupercii Gymnosporangium sabinae sunt prezentate în tabelul 1.
Pentru combaterea chimică a bolilor foliare ale părului este disponibilă o gamă largă de
fungicide, cu grade diferite de eficacitate. Cele din grupa triazolilor, inclusiv preparatul Cimus
Progress EC este un fungicid sistemic cu două substanţe active (ciproconazol + propiconazol), care
au o tangenţă comună în metabolismul ciupercilor – inhibarea biosintezei ergosterolului.
Fungicidele din această grupă au un spectru larg de acţiune, controlând rapănul, făinarea şi, posibil,
bolile de tipul pătarea frunzelor.
Tabelul 1. Influenţa tratamentelor chimice asupra gradului de atac cu rugină a frunzelor de păr.
Soiul Favorita lui Clapp, anul 2018
nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variantele experienţei
Martor netratat
Standard 1 Kadillak WP
– 3,0 kg/ha
Manific, WP – 2,5 kg/ha
Manific, WP – 3,0 kg/ha
DL 0,95
Standard 2 Alto Super 330 EC – 0,25
l/ha
Cimus Progress, EC
– 0,2 l/ha
Cimus Progress, EC
– 0,25 l/ha
DL 0,95

Frecvenţa
atacului, %
19,4
3,6

Intensitatea dezvoltării
bolii, %
10,5
1,5

Eficienţa
biologică, %
0,0
85,7

4,7
3,8

2,0
1,6

2,8

1,0

81,0
84,8
3,17
90,5

3,0

1,3

87,6

2,5

0,9

91,4
2,88

Cele şase tratamente chimice efectuate pe parcursul vegetaţiei au redus considerabil gradul de
atac al frunzelor la pomii de păr luaţi în evidenţă, de la 19,4% în varianta martor, până la 4,7% în
varianta Manific, WP – 2,5 kg/ha, 3,8% în varianta Manific, WP – 3,0 kg/ha, 3,0% în varianta
Cimus Progress EC – 0,2 l/ha şi 2,5% în varianta Cimus Progress EC – 0,25 l/ha, faţă de 3,6% în
varianta Standard 1 (Kadillak WP – 3,0 kg/ha) şi 2,8% în varianta Standard 2 (Alto Super 330 EC
– 0,25 l/ha).
Intensitatea dezvoltării bolii a variat între 0,9% în varianta Cimus Progress, EC – 0,25 l/ha
şi 2,0% în varianta Manific, WP – 2,5 kg/ha, faţă de 1,5% în Standard 1 şi 1,0% în Standard 2. În
aspectul produselor utilizate, eficienţa biologică a fost în general satisfăcătoare, mai joasă la
Manific, WP (81,0% în prima doză şi 84,8% în doza a doua) şi mai înaltă la Cimus Progress EC
(87,6% în prima doză şi 91,4% în doza a doua), faţă de 85,7% şi 90,5% în variantele Standard 1 şi
Standard 2.
Analiza matematico-statistică a rezultatelor obţinute arată că eficienţa biologică a
tratamentelor cu Manific WP a fost sub nivelul variantei Standard 1 în doza de 2,5 kg/ha şi la
nivelul variantei Standard 1 în doza de 3,0 kg/ha, iar eficienţa biologică a utilizării împotriva ruginii
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părului a preparatului Cimus Progress EC a fost la nivelul variantei Standard 2 atât în doza de 0,2
l/ha, cât şi în doza de 0,25 l/ha.
În baza rezultatelor experimentale obţinute, produsele Manific, WP şi Cimus Progress EC
pot fi propuse pentru testarea oficială de stat împotriva ciupercii Gymnosporangium sabinae, în
scopul includerii lor în sistemul de protecţie integrată a plantaţiilor de păr şi în Registrul de stat al
produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
De menţionat că aplicate corect, tratamentele chimice au efect rapid, asigurând un spor de
recoltă ce depăşeşte valoarea cheltuielilor efectuate, iar efectele negative ale chimioterapiei pot fi
diminuate prin utilizarea unor fungicide cu toxicitate şi remanenţă redusă, aplicarea tratamentelor
numai la avertizare, în funcţie de biologia patogenului, evoluţia bolii şi fenofaza plantei, respectarea
termenului de aşteptare.
CONCLUZII
1. În condiţiile climatice din ultimii ani, în plantaţiile de păr din zona centrală a Republicii
Moldova se observă o creștere a gradului de atac al frunzelor cu ciuperca Gymnosporangium
sabinae, care provoacă rugina părului.
2. Pentru asiguraea protecției chimice a plantațiilor de păr este necesară testarea de stat a unor
produse fungicide, eficiente împotriva ciupercii Gymnosporangium sabinae.
3. Rezultatele experimentale obținute de noi permit recomandarea preparatelor Manific, WP și
Cimus Progress EC pentru testarea de stat și includerea în sistemul de protecție integrată a
plantațiilor de păr și în Registrul de stat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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VOLUCELLA ZONARIA PODA 1761 SPECIES AND PHENOMENA WHICH
PRESENT THEM: MIMICRY, COMMENSALISM, DETRITOPHAGOUS, PREDATORS,
MIGRATION
Asea M. TIMUŞ 1, Nadejda STAHI 2
State Agrarian University of Moldova, 2ICAS Chişinău
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INTRODUCTION
The university lecturer in entomology should know more insects, rather than about those
with the status of „harmful insects of agricultural crops”. This status makes me notice different
entomological „news” in nature. In the summer of 2016, it was just this phenomenon: drew
attention to a new insect without the status of a "pest of crops". This insect was a new species for
the entomofauna of the Republic of Moldova and is called Volucella zonaria Poda 1761. From this
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new species, the author learned interesting information for himself and told about this curious insect
to students who study for agronomists on plant protection at the State Agrarian University from
Moldova (SAUM). This insect has become a topic for the article, with which the national
entomological heritage will be enriched by a new species and interesting data about it.
MATERIALS AND METHODS
The species Volucella zonaria Poda 1761, was recorded on 25.VI.2016 on the central alley
of the SAUM campus in the city of Chisinau. The central alley is bordered on both sides by
numerous trees, dominating the lime tree species (Tilia spp.). Several individuals of imago have
been occasionally observed, because they were in a resting position on the lower limbs of lime trees
(Fig.1).
On the basis of the three specimens of V. zonaria Poda 1761, harvested from linden
branches, the species was researched in the laboratory of Entomological Agricultural discipline,
from the Department of Plant Protection, Faculty of Horticulture of SAUM. According to the
determinants used in the general and agricultural entomology specialty, including the literature of
the „Plant Protection” specialty, the name of the species was established and this article was drawn
up (Ionescu, 1962).
RESULTS AND DISCUSSIONS
Systematic and scientific name. V. zonaria Poda 1761 species, is part of Animalia
kingdom, Arthropoda phylum, Hexapoda subphylum, Insecta class, Pterygota subclass, Neoptera
infraclass, Diptera order, Brachycera suborder, Muscomorpha infraorder, family Syrphidae,
Eristalinae subfamily.

Fig. 1. Imago of Volucella zonaria Poda 1761 species under the branch trees in the ASU of
Moldova campus, Chisinau, 2016 (photo Asea M. Timuş)
Species Volucella zonaria Poda 1761, has been studied by several entomologists from
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different countries in Europe (Germany, Italy, UK and Denmark), and some of them called it
according to their own conception, so there were 3 synonyms of genus (Conops, Musca, Syrphus)
and 4 of the species (bifasciatus, valentina, radicum, fasciata, beckeri) namely:
 Volucella zonaria in 1761 by Nikolaus Poda von Neuhaus (Germany);
 Conops zonaria in 1761 by Nikolaus Poda von Neuhaus (Germany);
 Conops bifasciatus in 1763 by Giovanni Antonio Scopoli (Italy);
 Musca valentina in 1766 by Fritz Muller în Otto Friedrich Müller (Denmark);
 Syrphus bifasciatus in 1792 by Georg Wolfgang Franz Panzer (Germany);
 Volucella radicum in 1803 by Franz de Paula von Schrank (Germany);
 V.fasciata in 1829 by Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer (Germany);
 V.fasciata in 1901 by George Henry Verrall (UK);
 V.beckeri in 1961 by Volkert van der Goot (Olanda);
Priority was given to the entomologist from Germany Nikolaus Poda von Neuhaus, who
proposed 2 genus names (Conops şi Volucella) and a single species name (zonaria).
Popular name. Species V.zonaria Poda 1761” in english „the hornet mimic hoverfly” , in
germany „ giant hummelschwebfliege”, in russian „bolishaia shmelevidka” etc., but in romanian
does not have a popular name, that is why it was called „musca-gărgăun”. The inspiration came
from the development of the fly V. zonaria Poda 1761 in absolute comensalism with Vespa crabro
L. 1758.
Research of the species in the Republic of Moldova. In the native literature about genus
Volucella the information is based on the species V. bombylans L. 1758. About V. zonaria Poda
1761 do not provide any kind of information. In the didactic literature (Romanian and Russian), the
same V. zonaria Poda 1761 is not described, but not the same V. bombylans L. 1758 (Ionescu, 1962;
Vasiliev, 1974; Stanek, 1977; Bei-Bienko, 1980; Negrobov, 1983). In this situation, any
information about the species is important and useful (Timuş, 2016).
Morphological description. Imago's body size higher than other species from Sirphidae
family: from 20 to 22 mm in length. The body has two obvious colors: yellow and black. Each body
tag is colored as follows: head with yellow frontal plates; the compounds eyes dark brown color;
pedicel antennas is yellow; and ariste (bifurcated) with a few fine pearls are black (Fig. 2). The
thorax is dark brown and has a rare cheetotaxia, especially on the sides of the segments. The legs
are dark brown to black. The wings have the yellow front and the posterior white-transparent. The
second pair of metamorphized wings – halteres – are black (pedunculous) and yellow (the last
thickened segments). The abdomen with propode, segments 3 and 5 black, and segments 6, 7 and
anal the yellow.

Fig. 2. Volucella zonaria (Poda 1761) species – the second pair of wings = halteres
(photo by Asea M. Timuş).
According to the literature we present some aspects about the other three stages of the
species V. zonaria Poda 1761: egg, larvae and pupae. The egg is about 1 mm and yellow color;
larva apod, acephate, light brown, with rudiments of the mouthpiece similar to „cornicles”; the
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pupae of type coarctate, 35-40 mm long and shiny chestnut color (Ionescu, 1962; Bei-Bienko,
1980).
Biology. Species V. zonaria Poda 1761 develops a generation a year and sows in the pupae
stage in the soil (Fig. 3). The adult flies early spring, or the end of March in early April. Imago
feeds on pollen and nectar of flowers, especially on plants Buddleja davidii, Cirsium, Carduus etc.
The female lays its egg-laying in the nests of wild bees, bumble bees and wasps, but prefer those of
Vespa crabro L. 1758.
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Fig. 3. Phenological table of the V. zonaria Poda 1761 species (orig.)
Mimicry. To penetrate into the wasps nest and lay eggs, and at maturity can leave the nest
without being detected by the host-sacrifice, evolutionally, the fly has adapted through 2 options: (i)
primary - the morphologically changed aspect, which is similar to the wasp-hosts, a phenomenon
called mimicry (Fig. 4); (ii) secondary – the production of odorous substances to calm the wasphosts. The mimicry to the species V. zonaria Poda 1761, is thus presented: large dimensions (20-22
mm), color (especially yellow abdomen and black stripes), the shape of the head and thorax looking
dorsal, the front wings and their stretching along the body in rest, which perfectly mimics the
species Vespa crabro L. 1758. It is different by aristate and short antennas, large dipterer eyes, the
second pair of wings modified in halteres.

Fig. 4. Volucella zonaria Poda 1761 species – looking wasp flies = mimicry
(photo by Asea M. Timuş).
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Commensalism. In the imago stage, V. zonaria Poda 1761 species, has the property of
producing, by means of special glands, odorous substances that emit a pheromone. This pheromone
acts as a sedative on the wasp-host adults, after which the wasps become gentle and continue their
specific activity. The moment foreigners appear, in that case, respectively imagos of V.zonaria Poda
1761, tho wasp-hosts get the „indifferent” aspect of the appearance of the „stranger” in their nest;
the presence of the „alien” for a longer duration; the activity of the „stranger” in the nest or when he
places his egg in the wasp nest. After laying the eggs by the V.zonaria Poda 1761, she leaves the
nest of the wasp without the wasp-host to attack the fly imago or the foreign egg left in her nest.
The new larva appeared feed on all the remains of the nest, thus obtaining the status of detritivores
or detritophages species.
Detritophagous. In the larval stage, V. zonaria Poda 1761 species, feeds with decomposing
organic material from the hayenoptera's nest: dead wasps, other rotting matter.
Predation. In the larval stage, V. zonaria Poda 1761 species, can consume, including
diseased larvae and pupae, or with abnormal development of hymenopterans-host, and is also
characterized as a predator.
Migration. European literature mentions that V.zonaria Poda 1761 species is a migratory
species. In the imago stage, they migrate from the hot zones of the continent to the coldest or the
north. The phenomenon of migration has been investigated by English entomologists (Falk &
Steven, 1983). English entomologists mention that the species is anthropoid, being more and more
registered in urban parks, especially in private gardens with decorative vegetation. The same
phenomenon can also be mentioned about Vespa crabro L. 1758, including in the Republic of
Moldova, but this species will be discussed in another article.
In the result of our investigation of V. zonaria Poda 1761 species can be concluded the
following: in 2016 the fly was registered on plants of the genus Tilia from SAUM campus. The
hornet mimic hoverfly develops one generation per year, overwinters in the pupal stage in soil in
wasps nest. The fly adults feed with pollen and nectar; the larvae consume decaying organic matter,
they are also predators. The mimicry was developed to access to the nests hosts and victims (food).
The V. zonaria Poda 1761 can be considered as an indicator of environmental change in Moldova
cities.
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BIOLOGIA ŞI COMBATEREA MICROBIOLOGICĂ A OMIZII PĂROASE A DUDULUI
(Hyphantria cunea Drury) ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Aurelia STINGACI
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection

Abstract.In the paper there are presented the results of the researches of the species
Hyphantria cunea Drury, an important pest for the plantations in Republic of Moldova. Under the
conditions of the Republic of Moldova fall webworm has two generations, and in exclusive mode a
partial third generation. The investigation was carried out during in different agricultural,
ornamental and forest ecosystems. The development of H. cunea was found to depends not only on
temperature but also largely on the food-plant. This work contains testing of biological preparation
Virin ABB-3 -for elimination of H. cunea in laboratory and field conditions.
Key words: Hyphantria cunea Drury, Biology, control with Virin ABB-3, baculovirus, VG,
VPN.
INTRODUCERE
Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctidae) este o insectă nativă din America de Nord,
care
în
prezent
este
distribuită
în
multe
ţări
a
emisferii
de
nord,
şi Noua Zelandă [5]. Dăunătorul a fost introdus în diferite zone ale Europei şi Asiei [6]. Sunt
menţionate mai mult de 626 specii de plante şi 250 de specii de plante care servesc ca hrană pentru
larvele H.cunea.
Atacul uneori catastrofal a H.cunea, au dus la cercetări multidirecţionale în echipă, cu
prioritate în cunoaşterea a biologiei insectei, patologia omizilor, pupelor şi în întrebuinţarea
biopreparatelor în combatere.
O serie de probleme în domeniul protecţiei plantelor şi de creştere a produselor ecologice pot
fi rezolvate cu ajutorul a trei mari grupe de agenţi biologici: insecte, microorganisme (virusuri) si
bacteriilor (B. thuringiensis, etc), substanţe bioactive[4,1].
Rezultate interesante se capătă la aplicarea biopreparateor pe bază de virusuri ai insectelor
dăunătoare, care provoacă epizootii pe arealuri mari cu unele legităţi de manifistare a efectului de
postacţiune. [2,3].
Cum extinderea arealului lui H.cunea în Republica Moldova a produs pagube materiale
însemnate, diferite aspecte ale biologiei şi combaterii dăunătorului au constituit subiecte de studiu a
cercetării noastre, cercetări ale căror rezultate le prezentăm în nota de faţă.
MATERIALE ŞI METODE
S-a experimentat biopreparatul Virin-ABB-3 realizat de către IGFPP. S-au utilizat larvele de
H.cunea care au fost colectate din diferite regiuni ale oraşului Chişinău şi din diferite localităţi a
Moldovei. Determinarea larvelor bolnave s-au efectuat după simptoamele respective, apoi cu
ajutorul microscopului. Infectarea larvelor s-au efectuat cu suspensii virale cu titrul de 10 6 SPVC la
un individ. Observaţiile s-au efectuat începând cu ziua a treia după infecţie. Eficienţa preparatului
viral s-a determinat după formula Abbot, care prevede mortalitatea naturală a insectelor.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectua prin metoda lui Strelcov (Стрелков, 1966).
Testarea suşelor identificate şi recombinate de VPN şi VG al insectelor de H.cunea s-a efectuat pe
larve specifice ale insectelor de vârsta a doua, crescute pe medii selective de cultură. Pentru aceasta
s-a aplicat metoda diluţiilor succesive de la 10 până la 1000 particole virale pentru o larvă. Larvele
sunt hrănite cu mediu infectat, iar ultirior s-a menţinut la t-ra 26-28ºC. Doza letală sa determinat
până la 200 ore din momentul infectării. Timpul letal s-a determinat la infectarea larvelor cu doza
sporită de particole virale (250 poliedre la olarvă).Testarea în condiţii de laborator şi în câmpul de
experienţă s-a efectuat în 4 repetiţii respectiv rendomizate, în conformitate cu cerinţele generale de
acest gen (Доспехов Б., 1989).
Preparate incloziunilor baculovirotice.Larvele moarte din cauza infecţiei virale, sau macerat
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şi suspendat în soluţii de SDS de 0,1% care conţine câte 50 mg/l de mortalitate.După filtrare
poliedrele s-a sedementat prin centrifugare la 5000 tur/min, iar granulele- la 12000 tur/min. După 35 cicluri de spălare în această soluţie, incloziunele virotice s-a resuspendat într-o soluţie de 0.6% de
NaCl, care care conţine meteorat.
Pregătirea incloziunelor baculovirale. Conform documentelor pentru preparatele virale, inclus
în Regulament şi în pregătit loturi de preparate numite. În calitate de suport s-a folosit: resturi
vegetale, şlam, melasă, făină de grâu. S-a efectuat forma vastă a preparatelor baculovirale.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Condiţiile climatice din perioada anului 2004-2018 au fost şi sunt favorabile apariţiei şi
evoluţiei dăunătorului. E de menţionat faptul că îngeţurile, temperaturile sporite (35 - 40ºC) au
acţionat serios asupra populaţiei. O dată cu dispersia în zona ocupată s-a accentuat şi polifagia, lista
plantelor care au servit drept hrană dăunătorului 26 specii de plante şi am întălnit-o pe 124 specii
din 43 de familii (Tabelul 1).
Omida păroasa are doua generaţii pe an, prima generaţie de adulţi în aprilie-mai, iar cea de a
doua în iulie- august, uneori apare a treia generaţie facultativă.
Tabelul 1. Specii de plante atacate în condiții naturale de H.cunea sau acceptate experimental în laborator
ca gazde pentru creșterea larvelor de H.cunea
Nr.
crt

Planta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Âgropyrum repens Beauv.
Hordeum vulgare L.
Lolium perenne L.
Zea mays L.
Asparagus officinalis L
Iris germanica L.
Gladiolus imbricatus L.
Populus alba L.
Populus italica Mnch.
Populus nigra L.
Populus tremulaL.
Asparagus officinalis L
Iris germanica L.
Gladiolus imbricatus L.
Populus alba L.
Populus italica Mnch.
Populus nigra L.
Populus tremulaL.
Salix alba L.
Salixcaprea L.
Salix fragilis L.
Salix triandraL.
Juglans regia L.
Juglans nigra L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Betula verrucosa L.
Corylus avellana L.
Fagus silvatica L.
Castanea saliva Mill.
Quercus petraea Liebl.
Quercus roburh.
Quercus rubraL.
Celtis occidentalis L.
Ulmus campestris L.

Familia
GRAMINEAE

LILIACEAE
IRIDACEAE
SALICACEAE

JUGLANDACEAE
BETULACEAE

FAGACEAE

ULMACEAE
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Natură
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Acceptată ca
hrană in
laborator
+

+

+

+

+

+

Nr.
crt
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Planta
Ulmus scabra Mill.
Morus alba L.
Morus nigra L.
Maclura aurantiaca
Ficus elastica Rorb.
Âmaranlhus retrqflexus L.
Clematis vilalba L.
Paeonia sp.
Papaver sp.
Brassica oleracea L.
Ribes nigrum L.
Platanus orientalis L.
Crataegus monogyna L.
Cydonia oblonga Mill.
Fragaria vesca L.
Cerasus avium Mnch.
Prunus domestica L.
Primus spinosa L.
Pirus sativa Lam. et Dc.
Pirus salicifolia L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L
Cercis siliquastrum L.
Gleditschia triacanthos L.
Laburnum anagyroides Medik.
Medicago sativa L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Robinia pseudacacia L.
Sophora japonica L
Vicia faba L.
Trifolium pratense L.
Pelargonium zonale Ait.
Geranium sp.
Buxus sempervirens L.
Ilex aquifolium L.
Acer campestre L
Acer negundo L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplalanus L.
Acer saccharinum L.
Aesculus hippocastanum L.
Vitis vinifera L.
Parthenocisus tricuspidata Planch.
Parthenocisus quinquefolia Planch.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Althea roşea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Tamarix sp.
Begonia sp.
Eleagnus angustifolia
Daucus carota L.
Petroselinum
hortense Hoff.
Cornus mas L.

Familia

MORACEAE

AMARANTHACEAE
RANUNCULACEAE
PAPAVERACEAE
CRUCIFERAE
SAX1FRAGACEAE
PLATANACEAE
ROSACEAE

LEGUMINOCAE

GERANIACEAE
BUXACEAE
AQUIFOLIACEAE
ACERACEAE

HIPPOCASTANACEAE
VITACEAE

TILIACEAE
MALVACEAE
TAMARICACEAE
BEGONIACEAE
ELEAGNACEAE
UMBELIFERAE
CORNACEAE
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Natură
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Acceptată ca
hrană in
laborator
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nr.
crt
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Planta
Cornus sanguineaL.
excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Forsythia sp.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.
Jasminum sp.
Lamium purpureum L.
Salvia pratensis L.
Petunia hybrida Hort.
Solanum nigrum L.
Solanum tuberosum L.
Paulownia tomentosa Sieb. et.
Zucc
Catalpa bignonioides Watt.
Catalapa bignonioides Aurea
Catalpa ovata G. Don.
Catalpa speciosa
Campsis radicans
Plantago major L.
Plantago lanceolata L.
Sambucus nigra L.
Viburnum sp.
Chrisanthemum sp.
Cichorium intybus L.
Helianthus annus L.
Taraxacum qfficinale Web.
Zinnia elegans L.
Sambucus nigra L.
Viburnum sp.
Chrisanthemum sp.
Cichorium intybus L.
Helianthus annus L.
Taraxacum qfficinale Web.
Zinnia elegans L.
Cotinus coggygria
Bérberis vulgáris
Canna spp.
Chenopodium album
Spinacia oleracea
Ailanthus altissima
Cephalanthus occidenalis

Familia

Natură

Acceptată ca
hrană in
laborator

SCROPHULARIACEAE

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

BIGNONIACEAE

+

+

+

+

OLEACEAE

LABIATAE
SOLANACEAE

AGINACEAE
CAPRIFOLIACEAE

COMPOSITAE

ANACARDIACEAE
BERBERIDACEAE
CANNACEAE
CHENOPODIACEAE
SIMAROUBACEAE
NAUCLEACEAE

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Experientele de combatere pe scară largă a altor omizi defoliatoare cu ajutorul biopreparatului
Virin-ABB-3 cu omizi contaminate (larve), de H. cunea pe diferite specii de plante cu aceeaşi
concentraţie şi acelaşi număr de omizi, precum şi eficacitatea biologică a devenit o necesitate pentru
determinarea procentului de mortalitate. Rezultatele experimentelor sunt prezentate în (tabelul 2). În
ceea ce priveşte mortalitatea omizilor pe VG 2011 la a 15 zi a fost de 78-82%, VPN iar la 74-80%.
Dar, în opţiuni au fost folosite ambele virusuri VG şi VPN (1:1), mortalitatea a crescut de la 88%
până la 92. %. Analizând eficienţa biologică a suşelor era la nivelul de 75-92%.
Materialul a fost utilizat pentru pregătirea preparatului Virin-ABB-3. Suşele reînoite de VPN
şi VG din a.2011 au fost folosite pentru obţinerea materialului viral şi experimente cu schimbarea
tehnologiilor de obţinere a preparatelor virale pe baza acestor suşe la generaţia a I-II-a de H. cunea
în anul 2012. Cercetările subliniază fază critică a H. cunea şi va fi foarte util pentru gestionarea
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tratamentelor cu baculovirusuri
CONCLUZII
Pentru gestionarea eficientă a insectelor dăunătoare şi pentru a preveni extinderea ulterioară a
acestora, este nevoie de-a studia în detaliu aspectele biologice şi ecologice ale populaţiilor de
insecte locale. În plus, studii specifice cu privire la eficacitatea virusurilor indigene şi la capacitatea
lor de a controla, sau a reduce, focarele posibile ale insectelor. În infestările recente a H. cunea în
pădurile şi culturi agricole din Republica Moldova, va fi important să se efectueze aspecte
complementare de investigare ecologice şi biologice, înainte de a pune în aplicare strategiile de
control biologic. Studiile următoare ar trebui efectuate pe model de distribuţie a insectei şi pe
speciile preferate de plante, pe diferite sub-specii a Omizii păroase a dudului care sunt prezente în
alte ţări şi în Republica Moldova. Dezvoltarea dăunătorului depinde nu numai de temperatură dar şi
în mare măsură de regimul trofic. Produsul baculoviral Virin ABB-3. perfecţionat a fost testat în
condiţii de laborator împotriva larvelor de H. cunea. Eficacitatea biologică a baculoviruşilor era la
nivel 75-92%. Este absolute necesar să se dezvolte cercetări de patologie insectelor, care vor duce la
optimizarea metodei microbiologice de combatere a insectelor dăunătoare şi la realizarea de noi
biopreparate.
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CZU: 634.8: 632.78
ELABORAREA TEHNOLOGIEI AUTOCIDE DE AUTOSTERILIZAREA ÎN CAPCANELE
FEROMONALE DE DIMINUARE A DENSITĂŢII POPULAŢIEI DĂUNĂTORULUI LOBESIA
BOTRANA DEN. ET SCHIFF. (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) LA VIŢA DE VIE
Diana GLADEI, Vladimir ȘLEAHTICI, Mohammed MUSLEH.
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

Abstract: The biological effectiveness of Admiral 10 KE AYH as a non-toxic sterilizer in
pheromone traps, in the fight against Lobesia botrana Den. Et Schiff., was studied in central
Moldavian zone conditions, on 4 hectares of vine plantations in comparison with the economic
standard. Pheromone traps treated with AYH were established after the capture of the first butterfly
pest in control traps, at the rate of 9pcs/ha and 21pcs/ha. The biological efficacy of sterilization has
reached 78,3-81,9%.
Key words: pheromone traps, sterilization, vine plantations, Lobesia botrana (Denis & Den.
et Schiff.ermüller, 1775)
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INTRODUCERE
Obţinerea producţiei din viţă de vie de înaltă calitate, ecologică, capabilă să facă faţă
concurenţei pe piaţa mondială este una din direcţiile principale ale dezvoltării gospodăriilor rurale
din Moldova. Necesităţile economice, cerinţele ecologice şi cele ale societăţii de a reduce utilizarea
pesticidelor impune producătorii agricoli să optimizeze programele de protecţie a plantelor.
Protecţia integrată a plantelor este o abordare ecologică pentru limitarea densităţii numerice a
populaţiei în care toate tehnologiile sunt consolidate într-un program unit, organismele nocive fiind
menţinute la niveluri acceptabile economic şi într-un mediu înconjurător inofensiv.
În prezent, pentru reducerea numărul de dăunători se utilizează diferite tipuri de capcane cu
utilizarea sterilizaţilor chimici [2,4,8,13]. Cu scopul reducerii sarcinii de pesticide în agrocenoze, a
apărut necesitatea de a înlocui substanţele chimice utilizate cu analogii de origine biogenică
[3,5,12]. După datele autorilor [2,4,6,11,13] au o perspectivă metodele de autosterilizare a
dăunatoarilor utilizînd capcanele feromonale în mod sinestător sau în complex cu preparatele
microbiologice şi raţionale.
O direcţie de perspectivă este aplicarea pesticidelor biorationale: biochimice (hormonii,
feromonii ect.), care sunt puţin toxici însă provoacă mortalitatea insectelor prin dereglarea
proceselor ontogenezei de creştere dezvoltare şi comportare între sexe, populaţii, ori intre insecte şi
plantele gazdă [7,13]. Datorită lipsei reziduurilor de pesticide în producţie, aplicarea pesticidelor cu
acţiune fitotoxică minimalizată, sporeşte cantitatea şi calitatea producţiei, iar prin simplificarea şi
majorarea eficienţei monitoringului şi prognozării reduce numărul prelucrărilor cu pesticide şi
corespunzător volumul lor de aplicare, ce influenţează pozitiv asupra biodiversităţii culturei.
MATERIAL ȘI METODĂ
Cercetările ştiinţifice au fost efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, lotul experimental a
viţei de vie: plantaţiile de viţă de vie soiul Aligote a stațiunii didactico-experimentală de Stat, mun.
Chişinău s. Stăuceni, precum şi plantaţiile de viţă de vie soiul Pinot mun. Chişinău s. Ciorescu.
Loturile experimentale au fost împărţite în 4 variante fiecare a câte un hectar: 1.) Variantă – s-au
instalat 21 capcane/ha tratate cu sterilizator Admiral 10EC; 2.) Variantă – s-au instalat 9 capcane/ha
tratate cu sterilizator Admiral 10EC; 3.) Variantă – Etalonul chimic; 4.) Variantă – Martor netratat.
Сercetările estimării eficacităţii măsurilor de protecţie sunt efectuate după metodele
omologate în republica [1,9]. Iar estimarea eficacităţii metodei de autosterilizare după metodele
primite [9,10].
Examinarea eficacităţii metodei de sterilizare a masculilor pentru combaterea dăunătorilor
Lobesia botrana, la cultura viţei de vie s-a realizează în capcanele feromonale care au fost
prelucrate odată la 10 zile cu preparatul Admiral 10 EC pentru sterilizarea acestor lepidoptere. S-au
instalat 3 capcane feromonale la fiecare variantă pentru semnalizare, monitorizarea şi urmărirea
dinamicii de zbor în condiţiile pedoclimatice a anului 2017. Observaţiile s-au realizat cu intervalul
nu mai mare de 5-7 zile până la finisarea populaţiei, plăcile adezive s-au schimbă pe măsura
murdăririi lor, dar nu mai rar decât o dată în 15 zile. Capsulele feromonale au fost schimbate înainte
de începutul zborului fluturilor din fiecare generaţie, adică peste 30-40 de zile. Atacul la ciorchine
s-a examinat la fiecare variantă, câte 300 ciorchine. Problema privind numărul final de capcane per
hectar se rezolvă după prima sau a doua evidenţă, când după zborul instalat este determinată
densitatea populaţiei.
Caracteristica preparatelor bioraţionale pentru experimentare:
Un moment important în elaborarea metodei de sterilizare a populaţiilor naturale de insecte
în capcane atractive – sterilizatoare este alegerea chemosterilizatorilor care posedă o activitate înaltă
de sterilizare şi toxicitate joasă pentru insectă. Pentru experienţele noastre am ales preparatul
Admiral 10EC (substanţa activă piriproxifen 10%), fiind un juvenoid sintetic, care nu este toxic nici
pentru insecte dăunătoare, şi nici pentru insectele entomofage şi polinizatoare. Deoarece sunt
insecticide hormonal care se folosesc la combaterea insectelor în timpul metamorfozei de la faza de
ou şi pâna la faza de adult acţionând şi ca sterilizant al masculilor. Masculii atraşi în capcana
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feromonală contactează cu suprafaţa tratată cu chemosterilizator, iar în cazul copulării transmite
femelelor însuşiri sterile. La insecte, chemosterilizatorii împiedică formarea ouălor şi a
spermatozoizilor, omorând celulele sexuale formate sau dăunând aparatul lor cromozomic,
provocând mutaţii letale dominante şi recesive.
Metodica prelucrării statistice a datelor experimentale
Gradul de atac s-a determina prin cercetarea a 300 ciorchine la viţa de vie. Evidenţa
s-a efectuat cu intervalul de 5-7 zile.
Calculul eficacităţii biologice, sa efectuat după formula lui Abbot (1925):
E
unde:
E – eficacitatea biologică a reducerii atacului fructelor comparativ cu martorul;
B – atacul fructelor in varianta tratată;
A – vătămarea fructelor in varianta martor
Efectiv se consideră insecticidul, după care densitatea numerică a dăunătorului este sub
pragul economic de dăunare. Analiza matematică datelor obţinute sa efectuat după Dospehov
(1985).

Nr. masculilor/capcană

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Pentru asigurarea unei protecţii efective a culturei de viţă de vie, un rol important constituie
cunoaşterea numărului şi longitudinii generaţiilor dăunătorului Lobesia botrana, și dinamica
activităţii adulţilor pe parcursul perioadei de vegetaţie. Zborul fluturilor a fost stabilit în prima
decadă a lunii mai, după efectuarea primei evidenţe în capcanele de semnalizare. Au fost examinate
două loturile experimentale cu densitatea populațiilor de dăunător diferită. Pe lotul experimental din
s. Stăuceni densitatea populație a acestui dăunător a fost foarte înaltă ajungând de la 100-150
masculi/capcană. Pe lotul experimental din s. Ciorescu densitatea populației a fost mai scăzută
constituind 40-70 masculi/capcană datele sunt prezentate în (fig. 1).
Cercetările efectuate au dovedit, că molia strugurilor (L. botrana) în zona de Centru a
Republicii Moldova în a. 2017 a început zborul în a I - decadă a lunii mai şi s-a dezvoltat până la a
III-ea decadă a lunii septembrie, fiind înregistrate 3 vîrfuri de zbor putem constata că acest dăunător
s-a dezvoltat în trei generaţii depline în ambele experiențe (fig. 1). Zborul primei generaţii a fost
înregistrat în prima decadă a lunii mai şi a continuat până în a doua decada a lunii iunie,
aproximativ durata zborului a fost 20-25 de zile. A doua generaţie a dăunătoului L. botrana a
început zborul din a treia decadă a lunii iunie şi continuat până la a treia decadă a lunii iulie, durata
zborului a durat 25-30 zile şi a treia generaţie a început zborul din prima decadă a lunii august şi a
continuat pâna la a treia decadă a lunii septembrie, durata zborului a durat 28-32 zile.
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Fig. 1. Dinamica de zbor dăunătorului Lobesia botrana, în plantaţiile viţei de vie în s. Stăuceni și s.
Ciorescu, mun. Chişinău, 2017
În urma efectuării evidenţelor, la ambele loturi experimentale s-a constatat intensitatea de
atac și o densitate diferită a dăunătorului. La soiul Aligote din s. Stăuceni densitatea numerică a
dăunătorului L. botrana a atins pragul economic de daună, unde a fost depistat o densitate de 10-12
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ouă/larve de molia strugurilor la 100 de ciorchine. Intensitatea de atac în varianta de sterilizare cu 9
cap/ha în prima generație a dăunătorului a constituit 13,8% iar în varianta de sterilizare cu 21 cap/ha
a constituit 4,1% în comparație cu martor netratat care a constituit 21,8% și etalonul chimic –
15,4%. Prin urmare s-a estimat eficacitatea comparativă a metodei de sterilizare a mascurilor în
capcanele cu feromon, în reglarea densităţii populaţiilor şi s-a stabilit că diferenţa dintre aceste două
variante de sterilizare este semnificativă. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute a demonstrat
că devierile dintre aceste variante sunt esenţiale (tab. 1).
Au fost efectuate măsuri adăugătoare de protecţie şi a fost mărit numărul capcanelor în
varianta a II de sterilizare la 21 cap/ha. În cazul în care avem o densitate ridicată a dăunătorului L.
botrana nu este suficient instalarea 9 cap/ha pentru protejarea culturei de dăunător şi se propune
instalarea a 21 capcane feromonale la hectar, în următoarele evidențe a fost înlăturat acest variant.
În generaţia a doua au fost luate în consideraţie doar varianta cu 21 cap/ha. Analizând rezultatele
obţinute variantele experimentale se vede că, cei mai reduşi indici în generaţia a doua au fost
marcaţi în varianta sterilizarea – 1,1% şi capturarea în masă care a constituit 0,8% în comparaţie cu
martor care a constituit 6,5 % și etalon chimic – 4,2%. În generaţia a treia cei mai reduşi indici au
fost marcaţi în varianta sterilizarea 1,9% în comparaţie cu martor care a constituit 8,3 % și etalon
chimic – 5,8%.
Tabelul 1. Intensitatea de atac pe generați al moliei strugurilor Lobesia botrana la viţa de vie soiul Aligote,
s. Stăuceni, mun. Chişinău, 2017
Varianta

Martor
Etalon chimic
21 cap/ha
*9 cap/ha

Numărul de struguri atacate
I
II
III
GENERAȚI GENERAȚI GENERAȚIE
E
E
21.8
15.4
4.1
13.8

6.5
4.2
1.1
-

8.3
5.8
1.9
-

Diferenţa medie dintre
variante în comparaţie cu
martor

Intensitatea
de atac,%

12.2
8.5
2.4
-

3.7
9.8
DEM0.05=6.7

* A fost mărit cantitatea de capcane de la 9 cap/ha la 21 cap/ha și lichidată varianta

Analizând rezultatele obţinute pe lotul experimental de viţă de vie din s. Ciorescu soiul
Merlot densitatea numerică a dăunătorului a fost depistat de 1-2 ouă/larve de molia strugurilor la
100 de ciorchine, unde intensitatea de atac în varianta de sterilizare cu 9 cap/ha în prima generație a
dăunătorului a constituit 1,3% iar în varianta de sterilizare cu 21 cap/ha a constituit 1,1% în
comparație cu martor netratat care a constituit 5,5% și etalonul chimic care a constituit 2,2%.
Analizând rezultatele obţinute variantele experimentale se vede că, cei mai reduşi indici în generaţia
a doua au fost marcaţi în varianta sterilizarea cu preparatul Admiral 10EC a variat 1,4-1,9% în
comparaţie cu martor care a constituit 6,6 % și etalonul chimic – 3,1%. În generaţia a treia cei mai
reduşi indici au fost marcaţi în variantele sterilizării cu peparatul Admiral 10EC a variat 1,3-1,8% în
comparaţie cu martor care a constituit 8,3 % și etalonul chimic – 2,9%. Prelucrarea statistică a
rezultatelor obţinute a demonstrat că devierile dintre aceste variante sunt esenţiale (tab. 2). S-a
stabilit că diferenţa dintre aceste două variante de sterilizare cu preparatul Admiral 10 EC de 9
cap/ha și 21 cap/ha pe parcursul perioadei de vegetație se distinge nesemnificativă, putem constata
că ambele variante pot fi utilizate atât 21cap/ha cât și 9 cap/ha pentru diminuare densității
dăunătorului viței de vie.
Tabelul 2. Intensitatea de atac pe generații al moliei strugurilor Lobesia botrana la viţa de vie soiul Merlot,
s. Ciorescu, mun. Chişinău, 2017
Varianta
Martor
Etalon chimic

Numărul de struguri atacate
II
III
I GENERAȚIE
GENERAȚIE
GENERAȚIE
5.5
6.6
6.9
2.2
3.1
2.9
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Intensitatea
de atac,%
6.3
2.7

Diferenţa medie dintre
variante în comparaţie
cu martor
3.6

Numărul de struguri atacate
II
III
I GENERAȚIE
GENERAȚIE
GENERAȚIE
1.1
1.4
1.3
1.3
1.9
1.8

Varianta
Admiral 21 cap/ha
Admiral 9 cap/ha

Intensitatea
de atac,%
1.2
1.7

Diferenţa medie dintre
variante în comparaţie
cu martor
5.1
4.6
DEM 0.05= 0.4

Eficacitatea biologică %

A fost estimată eficacitatea comparativă a procedeului de sterilizare în expunerea a 21
cap/ha în plantaţiile de viţă de vie din s. Stăuceni în care densitatea dăunătorului a fost înaltă și
procedeului de sterilizare în expunerea a 21 cap/ha în plantaţiile de viţă de vie din s. Ciorescu unde
densitatea dăunătorului a fost scăzută. Analizând rezultatele obţinute a fost evidențiat că eficacitatea
biologică în ambele varianta se află la același nivel și a constituit 80,5-81,9%. Aceşti indici
depăşesc esenţial etalonul chimic, putem evidenția o diferență nesemnificativă dintre loturile
experimentale cu o densitate diferită în etalonul chimic în s. Stăuceni a constituit 41,5% și etalonul
chimic din s. Ciorescu cu o densitate mai scăzută a dăunătorului a constituit 60,2%. Putem
constatată că acest procedeu de sterilizare a masculilor în expunere a 21 cap/ha este efectiv și la o
densitate ridicată a dăunătorului L. botrana (fig.2 ).
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Fig. 2. Estimarea comparativă eficacităţii a metodei de sterilizare a mascurilor dăunătorului Lobesia
botrana Den. et Schiff în expunere a 21 cap/ha în s. Stăuceni și medodei de sterilizare în expunere a
21 cap/ha în s. Ciorescu, la viţa de vie. s. Stăuceni 2017
A fost estimată eficacitatea comparativă a procedeului de sterilizare în expunerea a 21
cap/ha și în expunere a 9 cap/ha în plantaţiile de viţă de vie din s. Ciorescu. Analizând rezultatele
obţinute eficacitatea biologică a metodei de sterilizare în expunere a 21 cap/ha a constituit 81,9% și
a demonstrat o reducere a atacului strugurilor la viţa de vie comparativ cu martorul netratat. Aceşti
indici depăşesc esenţial etalonul chimic care a constituit 60,2%. Eficacitatea biologică a metodei de
sterilizare cu preparatul Admiral 10EC în expunerea 9 cap/ha a fost de asemenea destul de înaltă și
a constituit 78,3%. Putem constatată că acest procedeu de sterilizare a masculilor în expunere a 9
cap/ha este efectiv cu condiția densității scăzută a dăunătorului L. botrana (fig. 3).
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Fig. 3. Estimarea comparativă eficacităţii a metodei de sterilizare a mascurilor dăunătorului Lobesia
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botrana Den. et Schiff în expunere a 21 cap/ha și medodei de sterilizare în expunere a 9 cap/ha în s.
Ciorescu, la viţa de vie 2017
CONCLUZII
1. În perioada de vegetaţie a anului 2017 condițiile pedo-climatice, în plantația de viță de vie în
zona de Centru a Republicii Moldova s-au creat condiţii favorabile pentru dezvoltarea
dăunătorului Lobesia botrana Den. et Schiff. Cercetările efectuate au dovedit, că molia
strugurilor a ieșit din stadiu de hibernare în luna aprilie şi s-a dezvoltat până la sfârşitul lunii
septembrie în trei generații.
2. Analizând rezultatele obținute în plantațiile de viță de vie în s. Stăuceni cu o densitate ridicată a
dăunătorului Lobesia botrana (150-170 masculi/capcană/săptămână) gradul de atac a
dăunătorului în varianta martor a constituit 12,2%. Utilizarea capcanelor sterilizatoare a
demonstrat o reducere a atacului strugurilor cu 2,4%, iar în cazul etalonului chimic a demonstrat
o reducere la un nivel de 8,5%.
3. Analizând rezultatele obținute în plantațiile de viță de vie în s. Ciorescu cu o densitate mai
scăzută a dăunătorului Lobesia botrana (40-70 masculi/capcană/săptămână) gradul de atac a
dăunătorului în varianta martor a constituit 6,3%. Utilizarea capcanelor sterilizatoare a
demonstrat o reducere a atacului strugurilor cu 1,2-1,7%, iar în cazul etalonului chimic a
demonstrat o reducere la un nivel de 2,7%.
4. Eficacitatea biologică metodei de sterilizare a masculilor în capcanele feromonale a constituit
78,3-81,9% în comparaţie cu martor netratat, aceşti indici depăşesc etalonul chimic care a
constituit 41,5-60,2%.
5. În rezultatul efectuării experiențelor a fost stabilit că prin utilizarea metodei de sterilizare a
masculilor în expunere a 21 cap/ha cu o densitatea înaltă și mai scăzută a dăunătorului (s.
Stăuceni, s. Ciorescu) a demonstrat o eficacitate înaltă. Iar în cazul utilizarea metodei de
sterilizare a masculilor în expunere a 9 cap/ha cu o densitate înaltă a dăunătorului (s. Stăuceni) a
fost demonstrat neefectiv.
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ПОЧВЕННЫЕ ГЕРБИЦИДЫ В ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА
А.П. Кобак, Л.П. Белокопытова
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь, ПМР

Summary: Conducted in 2011-2014 studies have made it possible to clarify the
effectiveness of soil-applied herbicides that are part of the modern range of pesticides used in
sunflower crops. The species composition of weed plants was studied, the effect of herbicides on
crops, the contamination of crops and the yield of sunflower were determined.
Key words: sunflower, stomp, harness, gezagard
ВВЕДЕНИЕ
Подсолнечник – важная и прибыльная техническая культура. Как следствие, он
занимает значительную часть посевных площадей ПМР. Сорняки способны значительно
снизить урожайность культуры, конкурируя с ней за влагу, питание и другие факторы жизни
растений. Агротехнический метод борьбы с сорняками успешно дополняется
использованием гербицидов, что позволяет снизить засоренность до экономического порога
вредоносности (ЭПВ). Для оценки препаратов современного ассортимента, был заложен
полевой опыт, позволивший сравнить их эффективность в целом и против отдельных
наиболее вредоносных представителей сорной флоры. В опыте изучали почвенные
гербициды, обладающие широким спектром действия на сорняки и в то же время безопасные
для культурных растений подсолнечника любых сортов и гибридов. В ходе опыта
определяли видовой состав сорных растений, влияние препаратов на засоренность посевов и
урожайность культуры.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полевые опыты проводили по общепринятым методикам [1,2]. Видовой состав
сорных растений изучали, пользуясь работами Т.С. Гейдеман и В.В. Никитина [3,4].
Участок опыта расположен на четвертой террасе реки Днестр. Почва участка –
чернозем обыкновенный, среднемощный, слабо гумусированный, тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса в слое почвы 0-30 см – 3,0%, общего азота – 0,12%, калия – 2,0%.
Реакция почвы слабощелочная (pH 7,2-7,6). Объемная масса полуметрового слоя составляет
1,25 г/см 3, наименьшая влагоемкость – 23,6%.
После уборки предшественника (пшеница озимая) проводили вспашку на 25 см и
культивацию. Засоренность участка сильная, однолетние были распространены равномерно,
многолетние – единично.
В опытах использовали гербициды, разрешенные к применению в посевах
подсолнечника: стомп, КЭ (330 г/л пендиметалина); харнес, КЭ (900 г/л ацетохлора);
гезагард, КС (500 г/л прометрина).
Препараты вносили в почву ранцевым опрыскивателем без заделки, на следующий
день после посева культуры. В период вегетации проводили две культивации междурядий,
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вторую совмещали с окучиванием.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
За период исследований с 2011 по 2014 год посевы подсолнечника засоряли 22 вида
сорных растений, в том числе в 2011 году было обнаружено и определено 18 видов, в 2012 –
9, 2013 – 9 и в 2014 – 11.
К многолетним сорнякам относились бодяк полевой и вьюнок полевой. Среди
однолетних сорняков наиболее многочисленными и вредоносными были: амброзия
полыннолистная, марь белая, щирица запрокинутая, просо куриное. Эффективность
испытываемых гербицидов против основных видов, засоряющих посевы подсолнечника,
приведена в таблице 1.
Таблица 1.Эффективность гербицидов против основных видов сорняков (2011-2014 гг.)
Сорные растения
количество,
шт/м2

наименование
Марь белая
Просо куриное
Амброзия полыннолистная
Щирица запрокинутая
Пастушья сумка
Гибискус тройчатый

36
33
31
25
4
2

Снижение засоренности на гербицидном фоне по
сравнению с контролем, %
Харнес –
1,5 л/га
40-80
45-60
45-65
40-85
45-60
60-70

Стомп – 4 л/га
50-85
45-65
20-50
65-80
45-55
50-65

Гезагард – 3
л/га
60-85
35-50
35-55
60-90
40-55
50-75

Против амброзии полыннолистной был наиболее эффективен харнес в норме 1,5 л/га,
меньшую токсичночть для сорняка проявлял гезагард, стомп показал недостаточную
эффективность. Марь белая и щирица запрокинутая напротив, были наиболее чувствительны
к гезагарду и стомпу. Максимальное снижение количества злаковых сорняков, в первую
очередь проса куриного, удалось добиться на фоне стомпа в норме 4 л/га, гезагард уступал
по эффективности стомпу и харнесу. Количество гибискуса и пастушьей сумки в посевах
подсолнечника было невелико и эффективность гербицидов в борьбе с ними была примерно
на одном уровне. Многолетние сорняки встречались единично, гербициды почвенного
действия были против них неэффективны.
По данным, полученным методом грунт-контроля, применение гербицидов
почвенного действия не приводило к снижению полевой всхожести подсолнечника.
Применение гербицидов почвенного действия позволило добиться снижения засоренности
посевов, что подтверждается данными, приведенными в таблице 2.
Таблица 2. Эффективность гербицидов в посевах подсолнечника
(среднее за 2011-2014 гг.)

Вариант

Норма
гербицида,
л/га

Снижение засоренности
по датам учетов, %
11.05-21.05

27.05-21.06

27.07-3.09

-

к-во
(86)*

масса
(40)

к-во
(68)

масса
(20)

к-во
(29)

масса
(35)

Стомп

4,0

53

40

55

35

59

66

Харнес

1,5

46

36

36

29

47

43

Гезагард

3,0

47

45

46

29

61

59

Контроль

* В контроле приведены абсолютные значения количества и массы
сорняков – шт./м2, г/м2
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Внесение стомпа в норме 4 л/га привело к сокращению общей засоренности посевов
подсолнечника на 53% в начале роста культуры, в период ее наибольшей чувствительности к
сорнякам, когда растения культуры не способны успешно конкурировать с сорняками за
свет, влагу и питательные вещества. Гербициды харнес и гезагард уступали по
эффективности стомпу, засоренность соответственно была ниже на 46 и 47% по сравнению с
контролем.
В июне погодные условия отличались недостатком влаги и имели место
продолжительные засушливые периоды. В таких условиях подсолнечник соперничал с
сорняками за запас влаги, сохранившийся в почве. Наиболее благоприятные условия для
культуры были в варианте со стомпом, где засоренность была на 55% ниже, чем на контроле.
В конце вегетации подсолнечника сорняки были причиной плохого налива семян у культуры
и уменьшали урожайность. В этот период на фоне гезагарда засоренность была на 61%, а на
фоне стомпа – на 59% ниже, чем на контроле. Влияние гербицидов на урожайность
подсолнечника показано в таблице 3.
Таблица 3. Влияние гербицидов на урожайность подсолнечника
(среднее за 2011-2014 гг.)

Вариант

Контроль

Норма
гербицида,
л/га

Урожайность по годам, т/га

2011

2012

2013

2014

Отклонение
урожайности от
контроля
средняя
т/га

%

-

1,28

1,17

3,09

1,36

1,73

-

-

Стомп

4,0

1,51

1,27

3,38

1,33

1,87

+0,15

9

Харнес

1,5

1,36

1,21

3,19

1,47

1,81

+0,08

5

Гезагард

3,0

1,49

1,24

3,34

1,33

1,85

+0,13

7

НСР0,95

0,25

На фоне гербицидов стомп, харнес и гезагард урожайность подсолнечника была выше
на 5-9% по сравнению с контролем без обработки.
Сорняки причиняют наибольший ущерб культуре в начале вегетации. В дальнейшем
подсолнечник быстро растет и после смыкания рядков полностью затеняет сорняки. При
соблюдении важнейших агротехнических требований – сроков посева, густоты стояния и
благодаря междурядной обработке с окучиванием, культурные растения способны успешно
конкурировать с сорными. К концу вегетации разница по засоренности между вариантами не
играла такой важной роли как в начале сезона.
На фоне внесения стомпа в норме 4,0 л/га был получен наибольший урожай. В
среднем за 4 года урожайность после внесения стомпа была на 0,15 т/га выше в сравнении с
контролем.
ВЫВОДЫ
1. За период исследований с 2011 по 2014 год посевы подсолнечника засоряли 22 вида
сорных растений, в том числе 2 – многолетние корнеотпрысковые, 2 – однолетние
однодольные и 18 – однолетние двудольные.
2. Стомп был наиболее эффективен против мари белой, щирицы запрокинутой, проса
куриного; харнес – против амброзии полыннолистной, проса куриного; гезагард против мари
белой и щирицы запрокинутой.
3. Эффективность гербицидов в испытываемых нормах и их влияние на урожайность
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отличались незначительно. На фоне стомпа – 4 л/га удалось добиться снижения засоренности
на 53%, урожайность была на 0,15 т/га выше по сравнению с контролем.
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INFLUIENȚA MIXURILOR NECTARIFERE ASUPRA INSECTELOR BENEFICE, PRĂDĂTORI
ȘI PARAZIȚI AI MOLIEI ORIENTALE ȘI MOLIEI PRUNULUI
Elena IORDOSOPOL, Mihail BATCO, Serghei ELISEEV
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

Abstract. The paper deals with an evaluation of the effectiveness of the nectariferous mixture for
the accumulation of beneficial insects of plum moths in relation to the natural control and two
standards. Their dynamics was analyzed in nectarifers by net swipping and in the canopy by the
yellow adhesive traps. The average percentage rate of parasites out of beneficial insects constituted
as follows: the Eulophidae family - 39%, Trichogrammatidae - 19%, Ichneumonidae and
Pteromalidae - 14.5% respectively - Encyrtidae - 8% and Braconidae - 5%.
Key word. Beneficial, dynamic insects, yellow-adhesive traps, moths, economic damage
threshold, diagnosis, males.
INTRODUCERE.
În Republica Moldova sistemele de protecţie a plantelor de boli şi dăunători includ circa 15
măsuri de tratare cu preparate chimice. Anterior numărul acestora era redus pînă la cinci, implicînd
metodele controlului biologic de combatere. Se știe, că prădătorii şi paraziţii în plantaţiile intensiv
tratate se restabilesc în 2-3 ani în cazul cînd impactul tratamentelor chimice este mai scăzut.
Întreţinerea şi multiplicarea în masă a insectelor benefice în condiţiile artificiale este costisitoare
datorită preţurilor sporite la componentele energetice. Utilizarea culturilor de ierburi nectarifere, cît
şi a mixturilor de ierburi sînt tot mai frecvente în practica agricolă. Aplicarea lor în ecosistemele
culturilor multianuale servesc ca sursă alimentara primară sau secundară pentru unele insecte
benefice. Actualmente în practica agricolă se propun mai multe tipuri de mixuri a firmelor Bayer şi
Syngenta pentru crearea fîşiilor adiacente plantaţiilor agricole. În cazul nostru este propus un
procedeu de acumulare, hrănire suplimentară şi păstrare a complexului faunistic benefic, care
contribuie semnificativ la reglarea naturală numărulă a densității numerice a dăunătorilor la 50100%.
Prelucrarea solului între rîndurile înlătură odată cu covorul ierbos natural şi unica sursă de
existenţă (nectarul, polenul), cît şi stadiile de ou, larve a unor specii benefice importante, care
totodată servesc ca suport de multiplicare a generaţiilor unor prădători. Acest gol poate fi suplinit cu
crearea unor rezervate artificiale constituite din culturile nectar-melifere. Procedeul propus de noi la
prun şi testat la piersic timp de trei ani este mai ieftin, tehnologic simplu şi multifuncţional. Acesta
constă în utilizarea mixturilor de plante nectarifere: a) – ieftinirea lui poate fi realizată în anul doi
prin colectarea materialului semincier pe măsura coacerii culturilor din mixtură și nu necesită udare,
dacă este semănat în termenii optimi sau toamna; b) – tehnologizarea simplă poate fi efectuată
printr-un semănat după o cultivare la suprafață şi este la discreţia fiecărui fermier (semănatul în rînd
sau difuz); c) – multifuncţionalitatea lui poate fi realizată prin substrat de alimentare cu polen şi
nectar pentru unii prădători şi paraziţi (Chrysopa carnea, Orius niger, Harmonia axyridis,
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Ichneumonidae, Braconidae, alţi paraziţi ai ouălor, larvelor şi pupelor); substrat de menţinere şi
păstrare, cănd în baza speciilor fitofage specifice plantelor din mixturi se formează populaţiile
paraziţilor şi prădătorilor, care se acumulează în cantităţi enorme, întră în stadiul de imago în
diapauză şi în primăvara anului următor sînt în stare să reţină dezvoltarea dăunătorilor prunului;
substrat de hibernare cînd paraziţi şi prădătorii acumulaţi în mixtură pleacă în diapauză hivernală. În
anul doi de activitate domină iarba de gazon, care odată repartizată uniform şi compact, permite
trecerea utilajului agricol şi totodată efectuarea unor măsuri agrotehnice în luna februarie cînd are
loc topirea zăpezii.
Din plantele nectarifere la prun în străinătate s-au încercat albiţa (Lobularia maritima),
raigrasul (Lolium perene), păiuşul (Festuca rubra), firuţa (Poa pratensis), muştarul alb (Sinapsis
alba). Iar, în unele ţări asiatice la prun s-a încercat fenocolul, facelia, mărarul şi hrişca.
Scopul cercetarii a constat in evaluarea eficienței mixturei de plante nectarifere în reglarea
moliilor fructelor şi a altor daunători la prunul timpuriu în condiţiile anului 2017.
MATERIAL ŞI METODE.
Parcelele cultivate în anul 2017 s-au regenerat şi nu a fost necesitatea de reînsămînţare. De
aceea, s-a întreprins doar prelucrarea manuală prin înlăturarea plantelor ierbicole care au început a
concura cu nectariferii din variante. Pe măsura vigorii plantelor în martor s-a recurs la nivelarea
înălţimii lor in raport cu etaloanele şi mixul testat. Speciile de plante sau determinat după Гейдеман
(1975). Speciile de insecte benefice s-au determinat după șapte ghiduri de diagnoză elaborate
temporar personale pentru fiecare ordin taxonomic şi zece clasice. Speciile problematice au fost
verificate cu materialul din colecţia entomologic-practică a IGFPP. In cercetare s-au utilizat patru
capcane galben-adezive în 12 repetitii care se schimbau odată în lună. Evidenţele vizuale asupra
părţilor pomilor model şi filetările tur-retur a cîte 25 şi 50 s-au efectuat în fiecare decadă a lunilor
martie-septembrie, cu un total de 21 date de evidenţă.
REZULTATE SI DISCUTII.
În primăvara anului 2017 s-a determinat procentul de germinare a samulastrei nectariferilor
din parcelele experienţei, care a fost de 80%. Procentul de inpurificare cu Stellaria media a fost de
90% spre sfârşitul vegetaţiei s-a redus la zero. Activitatea vegetativă a mixurilor de nectariferi a fost
diversă. La mixul testat s-au regenerat 3 componenţi din 11, etalon I - 3 din 6 culturi, etalon II – 6
din 23 specii, iar în martor a avut loc devierea de la complexul de ierburi spontane stabilite în anul
trecut. Însă, au predominat speciile de plante crucifere cu o vigoare de până la 1,50, în raport cu
plantele din nectariferi care au avut înălţimea de 50-80 cm. în mixul testat şi etaloane. Înfloritul în
nectariferi a început cu Eruca sativa din mixul testat şi mai apoi cu Phacelia tanacetifolia în toate
trei variante, iar în martor -doar Adonis vernalis. Perioada de înflorire a mixului testat a durat de la
12 aprilie până la 20 iunie. Pentru a obţine indicii grupului de insecte benefice s-a determinat
cantitatea de artropode acumulate în variante, unde pe întrega perioadă de vegetatie în medie per
filetaj tur-retur la mixul testat s-au notat 5 indivizi, la etalon I – 7,3, etalon II – 3 şi Martor – 7. Prin
urmare, analizînd grupul de insecte benefice din mix şi martor s-a observat că cele mai înalte
densităţi le-au avut la inceputul decadei a II-a a lunii iunie pînă în decada I a lunii august (fig. 1).
Este de menţionat faptul, că pînă în aceasta perioada plantaţia de prun a fost supusă tratărilor
chimice. După cum se observa martorul depăşeşte toate variantele de la mijlocul decadei a II-a lunii
mai, unde sînt observaţi fitofagii: bruhidele, tripidele, afidele şi agromizidele, care sînt gazdele
afidiinelor, aphelinidelor, eulofidelor. .Însa, prezenţa vespidelor, apidelor în cantităţi mari denotă
această creştere în martor, avînd în vedere că în această perioadă în martor au predominat coniza şi
muştarul de câmp.
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Fig. 1. Dinamica insectelor benefice capturate prin filetaj în mixuri de nectariferi în raport cu
martorul.
În continuare, s-a analizat indicii grupului de insecte benefice prezente în coronamentul
prunului prin intermediul capcanelor galben-adezive. S-a observat cantităţi în creştere pe perioadele
sondate începînd cu 19 în prima perioadă şi finisînd cu 36,3 în perioada a VI. După cum se observă
în perioada II-a şi a III-a (16.05-07.07) au fost puţin mai scazute şi au coincis cu perioada tratărilor
chimice (fig. 2). Analizînd şi separînd insectele benefice în prădători şi paraziţi, pe toată perioada de
sondare, s-a observat dominanţa paraziţilor cu 11,1 indivizi în medie per capcană adezivă la soiul
timpuriu şi 24 la cel tardiv.

Fig. 2. Dinamica numărului insectelor benefice din coronamentul prunului pe variante în raport cu
martorul, a. 2017.
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După Коренев. (1989) entomofagii sînt clasificaţi în: oligofagi paraziţi ai dăunătorilor
nectariferilor şi constituie - 10-15%; polifagii care parazitează şi prădează atît dăunătorii
nectariferilor, cât şi pe cei din coronamentul pomilor şi constituie 80%, iar prădătorii deseori sînt
reprezentaţi de acarifagi şi afidofagi; oligofagii paraziţi ai dăunătorilor pomilor fructiferi în
plantaţiile tinere au un număr mic, dar pe măsura dezvoltării ecosistemului au tendinţe de mărire a
densităţii. Tot el constată, că și conveierul nectarifer nu este locul de alimentare a celor mai nocivi
dăunători ai pomilor fructiferi.
Pentru a reda mai elocvent componenţa speciilor după familii s-a calculat rata procentuală a
paraziţilor captaţi prin filetaj şi pe capcanele adezive în mixul propus în raport cu martorul natural.
După cum se observă din fig. 3 (1 şi 2) în ambele variante sînt prezente șase familii de paraziţi.
Dominarea eulofidelor s-a observat la mix, din ele două specii sînt paraziţi ai moliilor Grapholitha
funebrana, G. molestae şi Anarsia lineatella. Specia Pediobius pyrgo este şi un parazit al
noctuidului Hadena agusta care este un fitofag specific plantelor erbicole. Tot aici putem menţiona
pe Elachertus nigritulus care este şi un parazit al moliilor miniere a frunzelor Blastodacna sp. şi a
tortricidului Cnephasia chrysantheana care atacă lintea, pelinul, scobiosa şi este o specie polifagă.
Pteromalidele care au constituit la mix 7%, iar în martor de 3 ori mai multe. Din ele două specii
Dybrachus cavus şi D. affinis au un cerc destul de variat de gazde din lepidoptere, heminoptere şi
diptere, primul fiind o specie polifagă în afară de moliile țintă. Paraziţii oofagi au prevalat la martor
datorită prezenţei cicadelor, lepidopterelor şi a unor colioptere. După cum se observă, parazitoizilor
larvelor şi pupelor au avut o rată destul de scăzută, reprezentaţi prin familiile Ichneumonidae şi
Braconidae.

Fig. 3. Rata procentuală a paraziţilor oofagi, larvelor şi pupelor: 1- mix A-2013 M şi 2 – martor
natural.
Analiza indicilor obţinuţi de pe capcanele adezive s-a observat lipsa familiei Pteromalidae.
În coronamentul pomilor la capcane s-a stabilit acelaşi număr de familii de paraziţi identic cu cel
din mix, insă au avut rate diferite decît cei din nectariferi. După cum se observă (fig 4)
trichogramatidele au avut rate aproape egale de 28 şi 30%. Speciile de ichneumonide la fel au avut
indici aproximativi – 27 şi 31%, iar braconidele au fost de 2,3 mai multe în mix decît în martor.
Deci, braconidele acumulate in nectariferi, care au constituit 1% în coronament au fost de 18 ori
mai multe, cea ce nu se observă în cazul eulofidelor, care au fost de 9,3 ori mai puţine. Din
braconidae în condiţiile R. Moldova se cunosc 26 specii care parazitează în mare măsură toate trei
specii de molii tortricide la prun. Iar icneumonidele sînt prezente aproximativ cu 20 specii.
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Fig. 4. Rata procentuală a paraziţilor oofagi, a larvelor și pupelor pe capcanele: 1- mix A-2013M şi
2 – martor natural.
Prezenţa encertidelor reprezentate şi de Copidosoma varicorne a fost de două ori mai mare la
mixul testat decît în martor. Este stiut faptul că această specie este un parazitoid poliembrional al A.
lineatella, G. funebrana şi G. molestae şi a altor lepidoptere.
CONCLUZII
S-a stabilit complexul de insecte benefice, care s-a acumulat şi s-a menţinut în mixturile de
nectariferi în raport cu martorul natural. S-a observat că varianta testată şi etalon I au avut un număr
în medie per filetaj/sezon de 2,2 indivizi, care a fost de 1,3 mai mare decît etalon II şi martor.
Complexul de insecte benefice, care activează în coronamentul prunului la două soiuri de
prun, a fost în medie pe capcana galben adezivă de 27 indivizi în mixul testat, de 21 în etalon I, de
17,3 în etalon II şi de 11 în martorul natural.
S-a stabilit rata procentuală în medie din insectele benefice in nectariferi: Trichogrammatidae
– 7% Eulophidae - 62% Pteromalidae - 21% Encyrtidae - 6% Ichneumonidae - 3% Braconidae 1%, iar in coronament Trichogrammatidae – 31% Eulophidae - 16%, Pteromalidae - 8%, Encyrtidae
- 10%, Ichneumonidae - 26%, Braconidae - 9%
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ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA MOLIEI STRUGURILOR (LOBESIA BOTRANA- DEN. ET
SCHIFF.) ÎN ECOSISTEMUL VITICOL BUJORU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE ACTUALE

Gabriel TABARANU, Viorica ENACHE, Alina DONICI
SCDVV Bujoru

Abstract: The paper presents the research carried out at the Researcher Development
Station for Viticulture and Vinification Bujoru in the period 1992-2016. In vineyard plantations in
the Bujoru vineyard, harmful fauna is relatively varied and numerous, but only a few species
produce significant economic damage each year. The researches focused on the evolution and
dynamics of the main pest of grapes (grape moth or eudemis) from the vineyards of S-E Moldova.
After analyzing the dynamics of the pest in the Bujoru vineyard ecosystem in the last 25 years, it is
noticed that its appearance and evolution was influenced by the climatic zone conditions. The Grape
Molia was monitored using traps with Atrabot synthetic sex pheromones as well as observations
and field markings to determine the pest frequency (F). The recorded data were correlated with the
climatic conditions specific to Dealul Bujorului vineyard.
Key words: vines, eudemis, pheromones
INTRODUCERE
Molia strugurilor (Lobesia botrana-Den et Schiff ) este principalul dăunător al viţei de vie
din podgoriile din S-E Moldovei. Pierderile produse în unii ani sunt cuprinse între 30-50% din
producţia de struguri.
În ultima perioada se observă o diminuare semnificativă a atacului produs de molia
strugurilor în plantaţiile cu viţă de vie din podgoria Dealul Bujorului.
Cunoaşterea biologiei şi ecologiei dăunătorului prezintă o importanţă deosebită în vederea
avertizării şi aplicării tratamentelor de combatere la depăşirea pragului economic de dăunare (PED)
de 100 fluturi masculi/ capcană/ săptamână. În condiţiile ecologice ale podgoriei Dealul Bujorului
molia strugurilor (eudemisul) are 3 generaţii pe an.
Pentru prognoza apariţiei, evoluţiei şi dezvoltării moliei strugurilor este necesară o bună
cunoaştere a cadrului ecologic al zonei şi numeroase observaţii asupra biologiei şi dinamicii
populaţiei, coroborate cu starea fitosanitară a vitei de vie (frecvenţa şi intensitatea atacului, gradul
de dăunare şi pierderile de recoltă).
MATERIAL ŞI METODA
Pentru studiul dinamicii populaţiilor de molii în corelaţie cu evoluţia factorilor climatici, în
plantaţiile viticole de la SCDVV Bujoru s-au montat capcane cu feromoni sexuali sintetici tip
Atrabot. Înregistrarea fluturilor capturaţi s-a făcut săptămânal şi pe baza rezultatelor obţinute s-a
întocmit curba de zbor a dăunătorului. Aceasta materializează începutul zborului, maximul
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activităţii de zbor, succesiunea generaţiilor, etc, date pe baza cărora s-au stabilit momentele de
depunere a pontei, apariţia larvelor, avertizarea si efectuarea tratamentelor. Capsulele cu feromon
sexual sintetic şi valvele cu adeziv s-au schimbat după 1,5 luni de funcţionare (Fig.nr. 1 şi 2).

Figura 1. Capcana cu feromoni sexuali artificiali tip Atrabot
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Urmărind evoluţia moliei strugurilor la S.C.D.V.V. Bujoru în perioada 1992-2016 se
observă o uşoară tendinţă de modificare de ordin biologic şi comportamental în anii 1996, 1998,
2000, 2001 şi 2002 . Astfel, în afara curbei maxime de zbor din luna august, apare şi un al patrulea
maxim de zbor la aproximativ o lună (cu o amplitudine mai mică) fără însa să cumuleze
temperatura efectivă necesară unei noi generaţii (pseudogeneraţie). Acest fenomen explică prezenţa
larvelor până spre sfârşitul lunii septembrie.
În perioada analizată comportamentul şi potenţialul de atac al dăunătorului specific viţei de
vie a fost influenţat în mare măsură de condiţiile climatice (temperatură, umiditate, statul de zapada
etc.).
Astfel, în anii 2005, 2006, 2007 şi 2008 s-a înregistrat o creştere accentuată a numărului
mediu de fluturi capturaţi depăşindu-se pragul economic de dăunare (PED) de 100 de fluturi
masculi/ capcană/ săptamană la toate cele trei generaţii, cu excepţia generaţiei a-II-a din anul 2008
(Tabel nr. 1).
În anii următori (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016), datorită temperaturilor
ridicate ce au depăşit în repetate rânduri pragul de Ot= 26,70C (optimul termic în perioada de
depunere a pontei şi incubaţiei) multe ouă s-au deshidratat (Ur% sub 50%), nu au mai eclozat şi în
final efectivul populaţiei s-a diminuat şi atacul a fost slab.
În urma cercetărilor şi observaţiilor privind dinamica evoluţia moliei strugurilor în perioada
1992-2016 se constată următoarele:
- în intervalul 1992-2001 efectivul polulatiei se mentine sub PED de 100 capturi/capcană/săptămână
la toate cele trei generatii;
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- în intervalul 2002- 2009 efectivul polulatiei depaseste PED de 100 capturi/capcană/săptămână la
toate cele trei generatii (in anul 2007 se inregistreaza la G aI-a 640 capturi, G a-II-a 585 capturi iar
la G a-III-a 300 capturi);
- începând cu anii 2009 şi 2010 se observa o tendinţă de scădere a efectivului populaţiei
dăunătorului, care continua pana in anul 2014;
- în perioada 2010-2016 (temperaturile ridicate, seceta atmosferică predominantă) din perioada
estivala, au provocat deshidratarea ouălor şi mortalitatea larvelor la eclozare, diminuând
semnificativ populatia insectei, care s-a mentinut sub pragul economic de dăunare (PED) de 100 de
fluturi masculi/ capcană/ săptamană la toate cele trei generaţii.

Figura 2. Fluturi masculi captuti cu capcana cu feromoni sexuali artificiali tip Atrabot
Tabel 1. Evoluţia moliei strugurilor (Lobesia botrana – Den et Schiff)
din podgoria Dealul Bujorului în perioada 1992 – 2016
Anul

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Curba maximă
de zbor
G a I-a
Data
Numărul
de capturi
15.V.
40
28.V.
55
16.V.
35
20.V.
45
17.V.
68
22.V.
30
28.V.
50
16.V.
70

Curba maximă
de zbor
G a-II-a
Data
Numărul
de capturi
16.VII.
70
12.VII.
90
27.VI.
62
04.VII.
52
24.VI.
63
16.VII.
92
05.VI.
80
29.VI.
90

Curba maximă
de zbor
G a-III-a
Data
Numărul
de capturi
08.IX.
45
23.VIII.
85
05.VIII.
68
23.VIII.
30
16.VIII.
53
29.VIII.
40
25.VIII.
64
20.VIII.
110
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Curbă maximă
de zbor
pseudogeneraţie
Data
Numărul
de capturi
07.IX.
20
17.IX.
35

Gradul de
atac
(%)
5%
10-20 %
10-20 %
5%
10-20 %

Anul

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Curba maximă
de zbor
G a I-a
Data
Numărul
de capturi
08.V.
40
09.V.
45
20.V.
106
14.V.
105
12.V.
38
06.V.
219
19.V.
206
09.V.
640
07.V.
215
29.V.
67
04.V.
87
18.V.
64
11.V.
16
08.V.
3
04.V.
8
07.V.
16
04.V.
6

Curba maximă
de zbor
G a-II-a
Data
Numărul
de capturi
20.VI.
109
29.VI.
99
27.VI.
206
18.VI.
60
07.VII.
43
07.VII.
243
14.VII.
351
20.VI.
585
25.VI.
73
17.VI.
208
22.VI.
120
22.VI.
47
15.VI.
63
12.VI.
4
09.VII.
5
18.VI.
10
29.VI.
33

Curba maximă
de zbor
G a-III-a
Data
Numărul
de capturi
15.VIII.
77
22.VIII.
100
09.VIII.
134
21.VIII.
60
18.VIII.
110
28.VIII.
302
11.VIII.
395
10.VIII.
300
13.VIII.
179
20.VIII.
177
10.VIII.
77
10.VIII.
7
06.VIII.
16
17.VII.
29
20.VIII.
12
14.VIII.
42
24VIII.
147

Curbă maximă
de zbor
pseudogeneraţie
Data
Numărul
de capturi
11.IX.
15
05.IX.
30
-

Gradul de
atac
(%)
10-20 %
10-20 %
10-20 %
5%
5%
20-80 %
20-53 %
20-50 %
10-20 %
10-33 %
5-10 %
5-10 %
5%
5%
5%
5%
5%

Tabel nr.2. Gradul de atac al moliei strugurilor (Lobesia botrana – Den et Schiff)
in podgoria Dealul Bujorului în perioada 1992 – 2016
Anul/
soiul
1992
1993
1994
1995
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Generatia a I-a
Fetească
Merlot Babească
regală
neagră
3,33
3,00
4,00
3,66
6,00
8,66
4,08
2,58
3,08
2,33
1,66
3,00
5,33
2,33
17,33
5,33
1,66
3,66
3,00
2,33
4,00
6,00
2,00
13,50
21,20
10,50
13,50
9,33
13,00
25,00
8,00
20,00
5,66
2,66
1,66
1,00
10,66
8,66
14,00
8,33
2,33
2,00
1,33
2,66
5,33
1,00
0,0
0,66
0,00
0,00
0,00
4,33
1,00
0,66
3,66
0,33
1,00
0,66
2,33
0,00

Gradul de atac (%)
Generatia a-II-a
Fetească Merlot Babească
regală
neagră
4,33
3,66
3,33
4,00
4,61
6,00
2,50
1,50
1,50
3,00
4,33
2,33
6,33
3,66
13,33
10,33
4,66
5,33
2,33
0,66
2,66
7,66
1,00
3,66
7,66
17,00
3,66
12,33
20,00
31,33
20,00
26,00
36,00
1,00
0,33
1,33
5,00
9,33
7,00
0,00
2,00
3,00
1,00
6,00
0,00
3,33
0,0
4,33
1,33
1,33
3,33
0,00
0,00
0,00
1,33
3,00
0,33
5,00
4,00
1,00

Generatia a-III-a
Fetească Merlot Babească
regală
neagră
2,66
2,66
5,00
3,60
5,20
3,50
2,08
4,58
2,88
0,33
2,00
3,00
5,33
3,66
10,33
9,66
5,33
4,00
5,33
4,33
2,00
46,33
6,00
52,66
52,66
80,33
45,00
27,66
22,33
24,33
16,00
16,00
28,66
8,00
5,00
6,00
6,66
10,00
13,66
11,00
2,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,33
1,00
0,00
1,00
2,66
0,00
3,33
1,00
2,33
2,66
1,66
11,66
8,00
2,00

Analizând datele din tabelul nr. 2 privind gradului de atac (G.A%) al moliei strugurilor în
ultimii 25 de ani, se constată următoarele:
- din 25 de ani în 15 ani gradul de atac (G.A%) a fost slab 5%;
- din 25 de ani în 6 ani gradul de atac (G.A%) a fost mediu 10-20%;
- din 25 de ani în 4 ani gradul de atac (G.A%) a fost puternic 20-80% (2005, 2006, 2007 si 2009).


CONCLUZII
Dintre dăunătorii viţei de vie, molia strugurilor ramâne în continuare principalul dăunător în
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plantaţiile viticole din S-E Moldovei.
Dăunătorul a avut o evoluţie fluctuantă pe parcursul celor 25 de ani, astfel: în perioada
1992-2001 efectivul populaţiei s-a menţinut constant sub pragul economic de dăunare
(P.E.D) de 100 capturi/capcana/saptămână, urmând ca în perioada 2002-2009 să se
înregistreze creşterea populaţiei dăunătorului cu depăşirea pragului economic de dăunare
(P.E.D) la toate generaţiile (Ex.: în anul 2007 se înregistrează la G a I-a 640 capturi, G a-II-a
585 capturi, iar la G a-III-a 300 capturi). Din anul 2009 se observă o tendinţă de scadere a
populaţiei dăunătorului până în anii 2014-2015.
La ora actuala, evoluţia dăunătorului din centrul viticol Bujoru se situează în limite
rezonabile, dar cu o tendinţă de creştere a gradului de atac (G.A%) în special la generaţia aIII-a care creează condiţii prielnice apariţiei şi dezvoltării putregaiului cenuşiu al strugurilor.
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ФУНГИЦИДНОЕ, ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОЕ И СТИМУЛЯЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОДНЫХ
ДИСПЕРСИЙ С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ НА СЕМЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И
ГИБРИДОВ ТОМАТА И ПШЕНИЦЫ
С.Н.МАСЛОБРОД1, Г.А. ЛУПАШКУ1, С.И.ГАВЗЕР 1,
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Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы,
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Абстракт - Показано фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие
водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и реципрокных
гибридов озимой пшеницы и томата.
Ключевые слова: водные дисперсные системы, наночастицы серебра, меди, висмута
и окиси цинка, энергия прорастания и всхожесть семян, длина ростка и корешка проростка,
патогенные грибы Helminthosporium avenae и Alternaria alternate, пониженная температура.
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия селекционеры и генетики растений проявляют повышенный
интерес к продуктам нанотехнологии – нанопорошкам металлов, поскольку они оказывают
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отчетливо выраженное бактерицидное и фунгицидное действие на растительный объект [1].
Кроме того, они «работают» и как микроэлементы минерального питания растений
пролонгированного действия, повышающие адаптивный потенциал растительного организма
(его продуктивность и экологическую устойчивость) [1]. Наночастицы металлов
электронейтральны. Это позволяет им равномерно распределяться в пленкообразователе и
тонким слоем обволакивать семена, обеспечивая их надежную защиту от патогенов.
Постепенно окисляясь в почве, они создают неблагоприятные условия для патогенных
микроорганизмов и в то же время используются растениями как микроэлементы в процессе
роста [1].
Нанопорошки металлов, благодаря их чрезвычайно огромной удельной поверхности
(порядка нескольких сотней квадратных метров на 1 г), можно эффективно использовать в
микродозах. Так, для предпосевной обработки 1 т семян используется всего несколько мг
нанопорошка [1]. Это одновременно обеспечивает экологическую безопасность как среды,
так и биопродукта. Токсичность нанопорошков металлов в 10-40 раз меньше, чем
токсичность солей этих же металлов [1].
Нами с 2014 года проводятся исследования по влиянию водных дисперсий (ВД) с
наночастицами (NP) металлов на прорастание семян родительских форм (сортов) томата и
пшеницы и их реципрокных гибридов, а также на устойчивость этих семян к патогенным
грибам и пониженной температуре [2,3]. Эффект зависит от типа и концентрации наночастиц
в ВД и от генотипа объекта. В настоящей работе приводятся характерные результаты,
полученные при изучении данной проблемы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Объекты исследования – семена 1) озимого тритикале (сорт Инген 93) – для
проведения методического опыта, 2) озимой пшеницы (родительские формы - сорта
Одесская 267 и Никония и их реципрокные гибриды, родительские формы - сорта Акцент и
Селект и их реципрокные гибриды), 3) томата (родительските формы – сорта Глория и
Застава и их реципрокные гибриды). Семена замачивали в ВД с наночастицами серебра
(NPAg), меди (NPCu), висмута (NPBi) и окиси цинка (NPZnO). Концентрация и экспозиция –
в результатах исследования. Семена злаковых растений обрабатывали грибом
Helminthosporium avenae, семена овощных растений - грибом Alternaria alternate. Эти грибы
– основные патогены для семян злаковых и овощных культур [18]. Они вызывают корневые
гнили у проростков, что резко снижает урожай и его качество. Для грибов экспозиция
воздействия на семена составляла 18 час. Для сравнения использовали как
дезинфицирующее средство 1% раствор перманганата калия (KMnO4) при экспозиции 1 час.
После предпосевной обработки семена проращивали на дистиллированной воде в чашках
Петри в диапазоне температур 18-25оС в термостате. В каждом варианте опытов
использовали 200-300 семян. Учитывали энергию прорастания семян (число проросших
семян – злаковых на 2-й день, овощных на 5 день) и их схожесть (на 7-14 день), длину
ростка,
длину главного корешка [20]. Терморезистентный эффект от нанофактора
проверялся при обработке семян нанофактором перед подачей на семена пониженной
температуры (+4оС в течение 24 ч).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Оценка информативности параметров энергия прорастания и всхожести семян при
действии на семена водных дисперсий с наночастицами металлов и патогенного гриба
На модельном объекте (семена тритикале) получены наибольшие различия по
вариантам на второй день учета параметра числа проросших семян (аналог ЭПС). На второй
и третий дни (аналог ВС) происходит выравнивание различий (Рис.1). Следовательно, ЭПС
является достаточно информативным параметром при оценке стимуляционного и
фунгицидного действия нанофактора. Так, на второй день прорастания семян стимуляция
получена при концентрации NPAg 16х10-7моль/л и 32х10-8моль/л соответственно на 72 и
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56%, при этом фунгицидный эффект от нанофактора (превышение варианта «гриб» над
вариантом «гриб + ВД с NPAg») было в 1,7 раз больше, чем фунгицидный эффект от
перманганата калия.
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Рис. 1. Число проросших семян тритикале при раздельном и совместном действии водных
дисперсий NPAg, гриба Helminthosporium avenae и КМnO4, %
К – контроль; Г – гриб; 1,2,3 – концентрации NPAg 8х10-6моль/л, 16х10-7моль/л, 32х108
моль/л; ПК -КМnO4; II день, III день, IV день – дни после обработки семян факторами.
2. Оценка стимуляционного, терморезистентного и фунгицидного действия нанофактора на
семена родительских форм и гибридов озимой пшеницы
По параметру ЭПС ВД с NPBi оказывает существенное стимуляционное действие на
все генотипы – родительские формы Одесская 267 и Никония и их реципрокные гибриды
(превышение ЭПС соответственно в 1,75; 1,53; 1,36 и 1,69 раз). Здесь наблюдается
преимущественное влияние материнской формы на ЭПС гибрида. Повышение устойчивости
к пониженной температуре получено только для сорта Одесская 267 (табл.1).
Таблица 1. Параметры семян и проростков родительских форм (сортов) озимой пшеницы и их
реципрокных гибридов при обработке семян ВД с NPBi, NPZnO и NPAg (10-7 моль/л), пониженной
температурой и грибом.
№
п/п

Вариант

1
2
3
4

Контроль
ВД с NPBi
ПТ
ВД с NPBi + ПТ

1
2
3
4

Контроль
ВД с NPZnO
ПТ
ВД с NPZnO + ПТ

1
2
3
4

Контроль
ВД с NPAg
Гриб
ВД с NPAg + Гриб

Одесская 267

Никония

Одес. 267 х
Ник.

Энергия прорастания семян, %
33,5±3,25
30,0±3,83
40,0±3,07
58,5±3,40**
46,0±0,82*
54,5±4,03*
21,5±2,87
23,0±4,80
34,5±1,50
43,5±3,40*
26,0±6,48
34,0±5,94
Энергия прорастания семян, %
55,0±3,00
38,5±2,50
44,5±4,37
66,5±2,06*
60,5±4,71*
64,0±3,91*
56,0±0,00
36,0±3,87
31,5±4,19
51,3±3,33
49,0±3,31**
57,5±4,19*
Длина ростка проростков, мм
97,6±1,18
91,5±1,09
104,0±1,40
100,0±1,65
99,9±1,18***
99,1±1,18**
97,6±1,12
90,4±1,20
97,3±1,31
90,3±1,11
95,6±1,19**
103,6±1,09**

Ник. х
Одес. 267
27,5±4,78
46,5±1,26*
30,0±6,83
25,5±7,36
59,5±4,57
61,0±6,13
42,0±3,74
62,0±2,94***
112,3±1,08
110,1±1,17
95,9±1,15
111,1±1,22***

Таблица 2. Длина ростка проростка родительских сортов озимой пшеницы и их реципрокных
гибридов при обработке семян водными дисперсиями с NPAg (10-7 моль/л) и NPCu (10-7 мг/л) и
грибом, мм

№
п/п
1
2

Вариант

Акцент

Селект

Контроль
ВД с NPAg

81,1±1,27
81,7±1,06

75,6±1,30
74,4±1,09
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Акцент х
Селект
84,4±1,20
89,0± 1,42**

Селект х
Акцент
84,8±1,08
84,0±1,02

№
п/п
3
4
5
6

Вариант

Акцент

Селект

ВД с NPCu
Гриб
ВД с NPAg+Гриб
ВД с NPCu+Гриб

79,6±1,24
76,8±1,28
78,7±1,12
74,2± 1,15

82,7 ±1,11***
76,8±1,47
74,2±1,18
74,3±1,19

Акцент х
Селект
85,3±1,45
84,2±1,11
80,8±1,10
82,7±1,22

Селект х
Акцент
86,7±1,21
84,5±1,25
85,3±1,21
81,6±1,32

ВД с NPZnO стимуляционно действует на три генотипа (по тем же родительским
формам и гибридам превышение ЭПС составило в 1,20; 1,57; 1,44 и 1,03 раз). Вновь
наблюдается материнский эффект. Термоустойчивость (сравнение вариантов «ПТ» и
«нанофактор + ПТ») повысилась у семян Никония, Одесская 267 х Никония и Никония х
Одесская 267 (соответственно по генотипам в 0,52; 1,36; 1,83 и 1,48 раз). Т.е. также получен
материнский эффект (Табл.1).
У этих же генотипов стимуляционное и фунгицидное действие нанофактора (ВД с NPAg)
было проверено на другом параметре - длине ростка проростка (Табл.1). Стимуляционный
эффект получен только у семян Никония, а фунгицидный эффект у семян Никония,
Одессская 267 х Никония и Никония х Одесская 267 (превышение варианта «ВД с NPAg +
Гриб»
над
вариантом
«Гриб»
составило
1,06;
1,06
и
1,16
раза).
На семенах озимой пшеницы других генотипов (Акцент, Селект, Акцент х Селект, Селект
х Акцент) стимуляционный и фунгицидный эффект был проверен по длине ростка
(Табл.2). Здесь стимуляция получена для ВД с NPAg на семенах Акцент х Селект (на 5%) и
для ВД с NPCu на семенах Селект (на 9%). Фунгицидный эффект не обнаружен.
3. Оценка стимуляционного и фунгицидного действия нанофактора на семена родительских
форм и гибридов томата
По длине корешка стимуляция получена для ВД с NPAg у семян Застава х Глория и
Глория х Застава (на 5% и 55%), для ВД с NPCu – у семян Застава и Застава х Глория (на
44% и 20%). Фунгицидное действие нанофактора не обнаружено (Табл.3).
Таблица 3. Длина корешка проростка родительских форм (сортов) томата и их реципрокных
гибридов при обработке семян водными дисперсиями с NPAg (10-7 моль/л) и NPCu (10-7 мг/л) и
грибом, мм
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вариант

Глория

Застава

Глория x Застава

Застава x Глория

Контроль
ВД с NPAg
ВД с NPCu
Гриб
ВД с NPAg+Гриб
ВД с NPCu+Гриб

19,7±1,19
21,8±1,68
19,5±1,23
12,2± 0,88
10,3± 0,99
13,4±0,96

15,6±2,16
16,7±2,16
22,4± 2,41**
13,6±1,14
13,9±1,39
11,8±1,17

17,5±1,31
21,2±1,20*
17,6±1,64
13,2±1,19
11,0± 1,02
11,6± 0,86

13,5±1,80
20,9±2,28**
18,0±1,93*
08,3±1,10
09,4±1,01
09,5±1,07

ВЫВОДЫ
1. На семенах озимого тритикале показана более высокая информативность параметра
энергия прорастания семян по сравнению со всхожестью семян при оценке фунгицидного
действия (повышение устойчивости к патогенному грибу) и стимуляционного действия
водных дисперсий с наночастицами серебра.
2. По параметрам энергия прорастания семян, длина ростка и корешка проростка томата и
озимой пшеницы (родительские сорта и их реципрокные гибриды) показано фунгицидное,
терморезистентное и стимуляционное действие на семена водных дисперсий с
наночастицами серебра, меди, висмута и окиси цинка. Выявлен материнский эффект –
преимущественное влияние материнской формы на физиологические параметры гибрида.
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СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM В ПОЧВЕ И РИЗОСФЕРЕ
РАСТЕНИЙ СОИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН БИОПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ
TRICHODERMA
Т.И. ЩЕРБАКОВА, Б.В. ПЫНЗАРУ
Институт генетики, физиологии и защиты растений Молдовы

Abstract. The action of fungi-antagonists of the genus Trichoderma in the soil and
rhizosphere of soybean plants has been studied. The goal of the research is reduction of Fusarium
mushrooms number after treatment of seeds with biological preparations Gliocladin-SC and
Trichodermin-SC. Antagonists develop well in soil and rhizosphere of plants. They remain viable
throughout the vegetative period. Fungi-antagonists decrease the number of Fusarium fungi in 1,5-2
times.
Keywords: Biological preparation, antagonist, fungus, rhizosphere, soil, seeds, soybean.

ВВЕДЕНИЕ
С увеличением интенсивности природопользования все труднее сохранять природное
равновесие. Расширение распашки земельных угодий, внесение большого количества
удобрений, применение химических средств защиты растений ведет к постоянному
загрязнению почвы, водоемов и атмосферы вредными веществами. В результате происходит
устойчивое ухудшение свойств почвы как среды обитания полезной биоты, снижение
видового разнообразия, нарушение оптимального соотношения различных видов почвенных
микроорганизмов, потеря значительного числа антагонистов и увеличение доли
фитопатогенных и фитотоксичных грибов. Ухудшаются санитарно-эпидемиологические
показатели почвы, снижается ее плодородие (Шабанов В.В., 2007). В современных условиях
решающее значение приобретают мероприятия по рациональному использованию
природных ресурсов и одним из этих направлений является развитие биотехнологий
микробных средств защиты растений от болезней и вредителей, как альтернатива
применению пестицидов. Основой этих препаратов являются живые культуры
микроорганизмов и продукты их метаболизма. К наиболее активным почвенным
антагонистам фитопатогенов относятся грибы рода Trichodermа Pers. ex Fr. Механизмы
биоконтроля Trichoderma (синтез внеклеточной хитиназы, разрушающей клеточную
структуру грибов-патогенов, образование биологически активных веществ, конкуренция и
др.) приводят к снижению численности и инфекционности патогенных агентов (Harman G.E.,
2011).
Настоящие исследования посвящены изучению действия биологических препаратов
Gliocladin-SC и Trichodermin- SC на основе живых клеток микроорганизмов в снижении
численности грибов рода Fusarium в почве и ризосфере растений сои после обработки семян
перед посевом.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в лабораторных и полевых условиях. Численность грибов в
почве и ризосфере растений сои определяли микробиологическим анализом почвы.
Выявляли грибы-продуценты используемых препаратов T.virens и T.lignorum, грибы рода
Fusarium и общее число других грибов, встречающихся в пробах. Отбор проб проводили 3
раза по фазам развития: всхожести, цветения и технической спелости по две пробы с
каждого варианта из корнеобитаемого слоя почвы (5-10 см) и ризосферы растений. Грибы
выделяли методом почвенных разведений Ваксмана, использовали разведение 1:1000 –
глубинный посев почвенной суспензии на сусло-агаровую питательную среду в
шестикратной повторности. Число клеток грибов учитывали в 1г абсолютно сухой почвы
(Теппер Е.З. и др., 1979). Пробы, согласно вариантам, отобраны с делянок выращивания сои
сорта Зодиак на опытном поле экспериментальной базы Института генетики, физиологии и
защиты растений. Варианты мелкоделяночного опыта: 1) контроль, семена без обработки 2)
эталон, Roial Flo 42S,3л/т, 3) обработка семян биопрепаратом Gliocladin-SC, 0,5 л/т, 4)
обработка семян биопрепаратом Trichodermin- SC, 0,5л/т.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В результате проведения микологического анализа почвы, при котором выявляли
грибы-продуценты биопрепаратов Gliocladin-SC и Trichodermin-CS, грибы рода Fusarium и
другие грибы было установлено, что в фазе всхожести число пропагул антагонистов
Trichodermа в корнеобитаемом слое почвы в вариантах с обработкой семян биопрепаратами
было в пределах 1 тыс. в 1 г абсолютно сухой почвы, тогда как в контроле и химическом
эталоне эти грибы не присутствовали. Влияние препаратов способствовало снижению
количества клеток грибов Fusarium с 3,5 тыс/г в контроле до 1,9 и 1,8 тыс/г при обработке
семян биопрепаратами (на 84,2% и 94,4%, соответственно вариантам 3 и 4), в химическом
эталоне – до 2,5 тыс/г (на 40,0%), (рис. 1).
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Рис. 1. Количество грибов в корнеобитаемом слое почвы
(тыс. КОЕ в 1 г абсол. сухой почвы)
В фазе цветения происходило увеличение количества грибов Trichoderma в вариантах
с обработкой семян биопрепаратами и их появление в контроле (аборигенные изоляты), при
обработке семян химическим эталоном грибы Trichoderma отсутствовали. В фазе спелости
во всех вариантах накопились грибы-антагонисты, к концу вегетации сои происходило
увеличение количества грибов Trichoderma в 2 раза (в 1 г абсолютно сухой почвы), по
сравнению с фазой всхожести в вариантах 3 и 4. Под их влиянием уменьшилось число
пропагул грибов Fusarium: в фазу цветения на 76,5% и 87,5% (в 1,7 и 1,8 раза), в фазу
технической спелости на 82,6% и 90,9% (в 1,8 и 1,9 раза), соответственно вариантам 3 и 4, по
сравнению с контролем. В химическом эталоне наблюдалось снижение грибов Fusarium в
фазу цветения на 25%, в фазу спелости – на 27,3%, по сравнению с контролем (рис. 1).
В ризосфере растений сои количество грибов было значительно выше, чем в
корнеобитаемом слое почвы, в том числе и антагонистов. В образцах, взятых в фазу всходов,
грибы Trichoderma обнаруживались и в контроле, в химическом эталоне они отсутствовали.
В фазе цветения присутствие антагонистов отмечено и в варианте с обработкой семян
химическим эталоном. К концу вегетации численность всех групп грибов увеличилась, при
этом антагонисты снижали количество грибов Fusarium в фазе всхожести на 32,2% и 41,4%,
в фазе цветения на 40,7% и в 2,7 раза, в фазе спелости на 51,3% и 59,4%, соответственно
вариантам 3 и 4, по сравнению с контролем. Химический эталон в ризосфере снижал
численность пропагул Fusarium в фазе всхожести на 17,1%, в фазах цветения и спелости на
22,6 и 28,2%, соответственно, по сравнению с контролем (рис. 2).
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Рис. 2. Количество грибов в ризосфере растений сои
(тыс. КОЕ в 1 г абсол. сухой почвы)
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Из проведенных исследований следует, что грибы рода Trichoderma хорошо
приживаются и развиваются в почве и ризосфере растений при искусственном внесении
методом предпосевной обработки семян. При этом происходит снижение в 1,5-2 раза
численности грибов рода Fusarium, а также уменьшается численность других грибов, не
всегда нейтральных, входящих в структуру микробного ценоза почв. Число аборигенных
пропагул грибов рода Trichoderma составляет от 0,1 до 3% в 1г абсолютно-сухой почвы.
Используемые в исследовании биопрепараты внесены в Государственный регистр
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы
Республики Молдова в 2015 году для предпосевной обработки семян сои и подсолнечника
(Moșoi et al., 2016). Биопрепарат Gliocladin-SC – это концентрат суспензии
колониеобразующих единиц гриба Trichoderma virens Miller, Giddens and Foster, штамм 3Х,
регистрационный номер 08-2-0406. Действующим началом препарата Trichodermin-CS
является гриб Trichoderma lignorum (Tode) Harz., штамм М-10, регистрационный номер 08-20405.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов было установлено, что грибы рода
Trichoderma, интродуцированные в почву методом предпосевной обработки семян в виде
жидких биопрепаратов Gliocladin-SC и Trichodermin-CS, остаются жизнеспособными в
течение всего вегетационного периода, снижают численность грибов рода Fusarium в 1,5-2
раза. При обработке семян химическими препаратами накопление в почве аборигенных
грибов Trichoderma наблюдается только к концу вегетационного периода в фазе технической
спелости сои, тогда как при посеве семян без обработки аборигенные грибы Trichoderma
накапливаются в корнеобитаемом слое почвы уже в фазе цветения, а в ризосфере
присутствуют в фазе всхожести.
Использование биопрепаратов на основе Trichoderma для защиты семян перед
посевом от патогенной микофлоры будет способствовать накоплению биологически
активных веществ в почве, снижающих численность и инфекционность патогенов,
улучшению фитосанитарной обстановки в агроценозах, получению экологически чистой
продукции.
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Abstract: This work presents the results of investigations in the frame state testing the
products for phytosanitary use Captanstrike, WG, Happy-Zeb as fungicides on apple orchards
during the period of vegetation of 2018 year. It was established the ethyological component, grade
of intensity and the frequency of the phytopathogenic agents in the period of vegetation Venturia
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inaequalis. On the base of the experimental results obtained the preparations tested had a high
biological effiency in the combat of leaf and fruit disease at apple orchards with 2 chemical
treatments in critical phases of the periods of vegetation have been included in the integrate
protection system.
Key words: apple orchards, fungicides, apple diseases, biological control, Venturia
inaequalis, biological efficiency, grade of contamination
INTRODUCERE
Agrotehnologiile avansate energetic şi bioecologic echilibrate ce asigură intrarea timpurie a
pomilor pe rod economic, cu creşterea rapidă a recoltei până la 40-50 t/ha de fructe calitative,
solicitate şi competitive pe piaţa internă şi export. Mărul este unul dintre cei mai cultivat pomi
fructifer din lume, existând mai mult de 7500 de soiuri, ce prezintă o gama variată de caracteristici
(cu privire la culoare, dimensiune etc., în funcție de cerințele pieței); fructele se coc eşalonat varatoamna. Conform estimărilor FAO, fructele de mere sunt al treilea produs cu valoare înaltă din
sectorul agrar, după valoarea încasărilor, fiind depăşite de struguri, iar mjoritatea producţiei de mere
în stare proaspătă din Republica Moldova este destinată exportului (cca 50%), fiind urmată de
producţia de mere destinată industriei de procesare alimentară,(cca 26%) şi merele comercializate
pe piaţa locală (cca 24%). O semnificație deosebită în procesul de cultivatea a mărului este studiul
evoluţiei calitative şi cantitative al complexelor de organisme nocive ce include şi unele boli de
importanţă agroeconomică, semnalate în diverse agroecosisteme pomicole a Republicii Moldova,
dar şi a metodelor de evidenţă şi reglare, prin mijloace pe cât posibil nepoluante, stau la baza
întregii tematici de cercetare din domeniul pomiculturii, fitopatologiei şi protecţiei integrate a
plantelor. [1,2]
Datorită caracterului multianual al plantaţiilor de măr şi numeroaselor tratamente chimice
efectuate pe parcursul vegetației pentru protejarea soiurilor sensibile la rapăn, făinare, filostictoză,
monilioză etc. se observă o creştere numerică a speciilor de microorganisme fitoparazite, precum şi
o sporire a agresivităţii şi virulenţei acestora. Pomii de măr pot fi atacaţi de peste 100 de specii de
microorganisme semiparazite şi parazite, inclusiv peste 70 de specii din regnul Mycota. Efectul
monoculturii creează condiţii favorabile pentru instalarea permanentă a bolilor, proporţional cu
vârsta plantaţiei şi influenţa factorilor de mediu. [3,4,5,8]
În ultimii ani, mai ales în plantațiile de măr cu soiuri rezistente la atacul de Venturia
inaequalis, s-a observat o tendinţă de creştere progresivă a gradului de atac al pomilor cu ciuperci
din g. Phyllosticta, care provoacă pătări ale frunzelor cu denumirea generică de filostictoză. Poate
avea importanță practică și putregaiul brun al fructelor – Monilia fructigena, mai ales în cazul unor
atacuri puternice cu dăunători carpofagi, care deschid porțile pentru infecția de monilioză.[5,6,7,]
În Republica Moldova, ca urmare a cultivării unui sortiment mare de soiuri sensibile la
infecţia de Venturia inaequalis, precum şi adaptării agentului patogen la unele produse de uz
fitosanitar omologate, pagubele continuă să fie considerabile. În condiţii de cultură intensivă a
mărului se creează o agrobiocenoză specifică, în care datorită monoculturii creşte frecvenţa,
intensitatea şi nocivitatea organismelor nocive, printre care un loc deosebit îi revine rapănului,
boală care, în condiţii favorabile, poate cauza pierderi mari de recoltă. Aceste motive pune la
ordinea zilei problema elaborării unor măsuri eficiente de protecţie în diminuarea dinamicii
dezvoltării bolii şi nocivităţii ei, cu un număr minim de tratamente chimice. Reuşita protecţiei
chimice a mărului reclamă determinarea corectă a termenelor de efectuare a tratamentelor, utilizarea
fungicidelor cu eficacitate biologică înaltă, aplicarea sortimentului actual de preparate chimice
omologate, prin testarea unor noi substanţe active cu acţiune fungicidă asupra ciupercii Venturia
inaequalis şi altor agenţi patogeni, care parazitează pe pomii de măr, atacând frunzele și fructele. În
acest context, investigaţii de testarea unor noi preparate cu acţiune fungicidă în combaterea
rapănului la măr provocată de agentul patogen Venturia inaequalis, a fost obiectivul de bază al
cercetărilor efectuate în anul 2018. Reieşind din cele menţionate mai sus s-au impus spre cercetare
următoarele sugestii:
 studierea dinamicii dezvoltării bolii de rapăn la cultura de măr cu constatarea nivelului de
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frecvenţe şi intensitate de atac;
analiza comparativă a indicilor fitopatogeni de frecvenţă şi intensitate a atacului în aspectul
agrocenozelor pomicole de măr investigate;
determinarea eficienţei biologice a noilor fungicide Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP
asupra bolii de rapăn comparativ cu martorul netratat şi varianta standard la cultura de măr;

MATERIALE ŞI METODE
Investigaţiile de cercetare-testare în calitate de noi fungicide: Captanstrike, WG, HappyZeb, WP în combaterea rapănului la măr Venturia inaequalis s-au efectuat în Gospodăria
Țărănească ”Aliona Moscalciuc”, raionul Soroca, în perioda de vegetaţie a anului 2018. Suprafaţa
cenozei pomicole este de 15 ha de plantații de măr, soiuri tardive, relief deluros, amplasate pe
pante de Est şi Sud-Est. După regimul hidrotermic GȚ ”Aliona Moscalciuc”, raionul Soroca este
situată în raionul I agroclimateric al Republicii Moldova şi se caracterizează cu o sumă de 3200–
3300°C, coeficientul hidrotermic constituind 0,6–0,8. Temperatura medie lunară pozitivă a aerului
se menţine în decurs de 8,5 luni (03–11). Îngheţuri târzii după datele multianuale se înregistrează
până în a doua decadă a lunii mai. Temperaturile medii diurne mai mari de 100C se semnalează în
circa 168 de zile. Suma precipitaţiilor alcătuieşte 380–475 mm, dintre care 80 mm revin lunii iunie.
Din datele multianuale putem concluziona că teritoriul GȚ ”Aliona Moscalciuc,, raionul Soroca
este favorabil, atât pentru cultivarea plantaţiilor de măr, cât şi pentru dezvoltarea în masă a multor
specii de microorganisme fitopatogene, inclusiv a ciupercii Venturia inaequalis.
Tabelul 1. Schema experienţelor de testare a noilor fungicide Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP în
combateterea rapănului la măr GȚ ”Aliona Moscalciuc.
№.

Variantele experienţei

Ingredientul activ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martor fără tratamente
Standard Merpan 80 WG – 2,0 kg/ha
Captanstrike, WG – 1,5 kg/hа
Captanstrike, WG – 2,0 kg/hа
Standard Kadillak WP – 3,0 kg/ha
Happy-Zeb, WP – 1,5 kg/hа
Happy-Zeb, WP – 2,0 kg/hа

stropire cu apă
captan, 800 g/kg
captan, 800 g/kg
mancozeb, 800 /kg
captan, 800 g/kg

Organismele
nocive

Venturia
inaequalis

Metoda utilizării

Prin stropiri în
perioada de
vegetaţie

Venturia
inaequalis

Pentru diminuarea nocivităţii rapănului la măr s-au aplicat tratamente chimice de testare
specială, conform pragului econmic de daună, cu efectuarea monitoringului fitosanitar de evidenţă
periodică în constatarea indicilor de frecvenţă şi intensitate a bolii de rapăn la măr în impact cu
condiţiile de mediu, faza fenologică a culturii, grad de rezistenţă a soiurilor. Programul montării
experienţelor de testare a noilor preparate fungicide au fost efectuate conform următoarelor
variante, doze, repetiţii direcţionate în determinarea eficienţelor biologice şi combaterea rapănului
pe frunze şi fructe, prezentate în tabelul 1. Experimentările în cadrul testării de stat a fungicidului
Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP s-au efectuat la soiul de măr Starkrimson, vârsta 15 ani,
schema plantării 4 x 3 m, întreţinerea solului – ogor negru. Amplasarea parcelelor s-a făcut
randomizat, fiecare variantă având câte 4 repetiții constituită din 4 pomi, cu respectarea distanţei
între repetiții pentru evitarea suprapunerii unor variante sau repetări în timpul efectuării
tratamentelor. Au fost efectuate opt tratamente consecutive (03.05; 16.05; 02.06; 21.06; 05.07,
18.07, 31.07, 15.08), cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt de dimineaţă și seară.
Sondajele de evidenţă s-au efectuat periodic, conform cerinţelor ,,Îndrumări metodice pentru
testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni în
Republica Moldova” (Chişinău, 2002) şi ,,Îndrumări metodice la executarea lucrărilor de încercare
de stat a produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor agricole şi
silvice în Republica Moldova” (Chişinau, 1997). S-au stabilit indicii în valori numerice cum sunt:
frecvenţa atacului (F., %), intensitatea atacului (I., %), gradul de atac (G.A., %). Eficienţa biologică
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a fungicidelor noi utilizate s-a calculat după formula:
I. m. – I. e.
E. b.% = ―———— x 100, unde:
I. m.
E. b. – eficienţa biologică;
I. m. – intensitatea dezvoltării bolii în varinta martor;
I. e. – intensitatea dezvoltării bolii în variantele experimentale.
Prelucrarea statistică a datelor s-a făcut după Dospehov, 1979.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Condiţiile agroclimatice specifice în perioada de vegetaţie a anului 2018 au favorizat şi
accelerat apariţia evolutivă a ciupercii Venturia inaequalis şi a altor boli criptogame în zona Nord
a Republicii Moldova. Prin sonadeje de evidenţe s-au stabilit frecvenţa şi intensitatea dezvoltării
rapănului la măr în dinamica efectuării tratamentelor chimice, comparativ pe variante, doze,
repetiţii cu martorul netratat chimic şi varianta standart. În variantele martor netratat valorile
frecvenţei au constituit pe frunze 25,7%, fructe 18,2%, iar intensitatea rapănului a evoluat pe
parcursul perioadei de cercetare în valori de 15,5% pe frunze, fructe 10,4%, fapt ce estimează
nivelul avansat de afecţiune pentru livezile de tip intensiv.Rezultalele şi analizele valorilor
experimentale obţinute privind determinarea eficienţei biologice a preparatelor fungicide noi
Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP sunt prezentate în tabelul 2. Este evident de menţionat
analiza valorilor semnificative din tabelul , ce reprezintă rezultatele testării prepratelor fungicide
Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP, Merpan 80 WG – 2,0 kg/ha, Kadillak WP – 3,0 kg/ha.
asupra rapănului la măr, comparativ cu martorul netratat, varianta Standart.
Tabelul 2. Rezultatele eficienţei biologice a noilor preparate cu acţiune fungicidă în combaterea rapănului la
măr, soiul Starkrîmson, raionul Soroca, 2018.
Nr.
d/o

Variantele experienței

1.
2.
3.
4.
5.

Martor netratat
Standard Merpan 80 WG – 2,0 kg/ha
Captanstrike, WG – 1,5 kg/hа
Captanstrike, WG – 2,0 kg/hа
Standard Kadillak WP – 3,0 kg/ha

6.
7.

Happy-Zeb, WP – 2,5 kg/hа
Happy-Zeb, WP – 3,0 kg/hа
DL 0,95

Frecvenţa
atacului, %
frunze
fructe
25,7
4,2
6,1
3,9
4,8
6,4
4,2

18,2
3,6
5,2
3,1
3,4
3,9
3,0

Intensitatea
dezvoltării, %
frunze
fructe
15,5
2,0
2,5
1,8
1,2
2,0
1,0

10,4
1,4
1,8
1,2
1,0
1,5
0,8

Eficienţa
biologică, %
frunze
fructe
0,0
87,1
83,9
88,4
92,3
87,1
93,5

0,0
86,5
82,7
88,5
90,4
85,6
92,3
0,96

Varianta şi repetiţiile martorului netratat chimic au fost afectate grav de rapăn atât frunzele
cât şi fructele, cu compromiterea evidentă a cantităţii şi calităţii fructelor, fapt ce indică efectuarea
obligatorie a tratamentelor chimice de protecţie. Comparativ cu variantele tratate chimic martorul
preparatelor Standart şi noile preparate testate s-au dovedit a fi toate foarte eficiente în combaterea
rapănului atât pe frunze cât şi pe fructe (fig.1), dar putem evidenţia eficienţa biologică mai avansată
a preparatului Captanstrike, WG – 2,0 kg/hа de 88,4% pe frunze şi 88,5% pe fructe, comparativ
cu varianta martor Standard Merpan 80 WG – 2,0 kg/ha., 87,1% pe frunze şi 86,5% pe fructe. În
acelaşi context s-a evidenţiat şi preparatul Happy-Zeb, WP – 3,0 kg/hа cu o eficienţă biologică de
93,5% pe frunze şi 92,3% pe fructe la nivelul comparativ, cu martorul Standard Kadillak WP –
3,0 kg/ha, care a avut valori ai eficienţei biologice de 92,3% pe frunze şi 90,4% pe fructe, în
aceleaşi doze echivalente de aplicare şi repetiţii cercetate.

665

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Frunze
Fructe

Fig.1 Analiza grafică comparativă a valorilor eficienţei biologice a preparatelor fungicide utilizate
în combaterea bolii de rapăn la cultura mărului, 2018
Reprezentarea grafică a valorilor eficienţei biologice obţinute în urma testării noilor
preparate cu acţiune fungicidă sunt estimate în figura 1, cu interpretare pe frunze şi fructe de măr
comparativ pe variantele investigate.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

CONCLUZII
Condiţiile climaterice în perioada de cercetare realizate în agrocenozele pomicole de măr a
anului 2018, în zona de Nord a Republicii Moldova, au fost relativ favorabile pentru
dezvoltarea rapănului inclusiv şi manifestarea altor altor boli infecţioase a mărului.
Rezultatele sonadejelor de evidenţă estimează frecvenţa şi intensitatea dezvoltării rapănului
la măr în dinamica efectuării tratamentelor chimice, comparativ pe variante, doze, repetiţii
cu martorul netratat, care a avut valori ale frecvenţei pe frunze 25,7%, fructe 18,2%, iar
intensitatea rapănului a evoluat pe parcursul perioadei de cercetare în valori de 15,5% pe
frunze, fructe 10,4%, fapt ce estimează nivelul mediu de afecţiune cu necesităţi de protecţie
chimică pentru livezile de tip intensiv asupra bolilor investigate.
Eficienţa biologică a preparatelor testate Captanstrike, WG, Happy-Zeb, WP în
combaterea ciuperci Venturia inaequalis s-au dovedit a fi toate eficiente în combaterea
rapănului atât pe frunze cât şi pe fructe, cu evidenţierea eficienţei biologice mai avansată a
preparatului Captanstrike, WG – 2,0 kg/hа de 88,4% pe frunze şi 88,5% pe fructe,
comparativ cu varianta martor Standard Merpan 80 WG – 2,0 kg/ha., 87,1% pe frunze şi
86,5% pe fructe. În acelaşi context remarcăm şi eficienţa biologică a preparatului HappyZeb, WP – 3,0 kg/hа de 93,5% pe frunze şi 92,3% pe fructe la nivelul comparativ cu
martorul Standard
În baza rezultatelor experimentale obţinute asupra preparatelor Captanstrike, WG, HappyZeb, WP, recomadăm includerea lor în sistemul de protecţie integrată a plantaţiilor de măr
și în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în calitate de
fungicide pentru combaterea ciupercii Venturia inaequalis, 2 tratamente într-o perioadă de
vegetaţie.
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GLICOZIDELE STEROIDICE DIN RĂDĂCINELE ARDEULUI CAPSICUM ANNUUM L.
Guţu Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The work is dedicated to chemical stady of steroid glycozides isolated from
Capsicum annuum L. Roots. Many steroidal compounds are know to exhibit fungicidal and
antimicrobial activity. So, the problem now arises of searching for such products of plant origin.
While continuing our investigation of secondary metabolites in Capsicum annuum L., we have
made a stady of steroidal glycosides from Capsicum annuum L. Roots. A new plant souree has been
revealed that contains steroid glycosides of the spirorostsn and furostan series. Our previous stadies
showed pepper Capsicum annuum L.Roots to contain steroidal glycosides of spirostan and furostan
series. Current physico-chemical metods made it posible to regnise the structure of eliminaited
glycosides.
INTRODUCERE
Glicozidele steroidice (saponinele) sunt larg răspîndite în regnul vegetal. Ele se întîlnesc în
frunze, flori, fructe, seminţe, rădicini etc. Aceşti mataboliţi au fost identificaţi în mai mult de 80
familii de plante. Glicozidele steroidece sunt substanţe formate din două componente: aglicon şi
partea glucidică. Agliconul se mai numeşte – sapogenină şi aparţine clasei de steroli. Partea
glucidică poate fi alcătuită dintr-o monoglucidă, diglucidă sau o oligoglucidă ce se leagă de aglicon
prin legătura glicozidecă prin intermadiul hidroxidului semiacetalic.
Glicozidele steroidece au proprietăţi specifice. Datorită acestor proprietăţi glicozidele
steroidice sunt deseori utilizate practic ca agenţi de spumare, detergenţi, coloizi protectori etc.
Diferite saponine se folosesc ca materie primă în sinteza hormonilor steroidici /1/.
Problema descoperirii noilor surse de glicozide steroidice, ce posedă un larg spectru de
activitate fiziologică rămîne mereu actuală.
MATERIAL ŞI METODE
O nouă sursă vegetală, accesibilă, care conţine glicozide steroidice este rădăcina ardeului Capsicum
annuum L.
Prezenţa glicozidelor steroidice în rădăcinele ardeului Capsicum annuum L s-a determinat în
extractul alcoolic din rădăcini cu ajutorul analizei calitative cu reactivele Sanie şi Erlih [2,3].
Extragerea glicozidelor steroidice din rădăcinile ardeului Capsicum annuum L s-a efectuat în
felul următor: 1kg rădăcini de ardei strânse în faza de înflorire, uscate la aer liber au fost mărunţite,
degrasate cu cloroform şi extrase complet cu soluţie apoasă de metanol la încălzire. Extractul
obţinut în aşa mod s-a uscat pînă la posibil după care l-am diluat cu apă distilată. Soluţia obţinută sa tratat de cîteva ori cu butanol.
Extractele butanolice s-au evaporat până la sediment uscat, apoi s-au disolvat în cantităţi
mici de metanol şi s-au precipitat cu acetonă. În rezultatul acestor procedee s-a obţinut o sumă de
glicozide steroidice, fapt care a fost confirmat prin reacţii calitative cu reactivele specifice Sanie şi
Erlih.
Prin cromatografierea în strat subţire a sumei de glicozide s-au depistat un şir de glicozide
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steroideie. Utilizînd diferite sisteme de solvenţi şi cromatogra- fierea adsorbtiv – distributivă pe
silicagel a sumei de glicozide s-a obţinut la început 5 fracţii de glicozide steroidice din şirul
spirostanului, ce se deosebesc prin mobilitatea cromatografică.
Aceste fracţii glicozidice s-au notat în ordinea sporirii polarităţii A(I), B(II), C(III), D(IV),
E(V). Glicozidele steroidice din aceste fracţii cromatografic individuale au arătat reacţie pozitivă cu
reactivul Sanie şi reacţie negativă cu reactivul Erlih, în baza cărui fapt ele au fost considerate
glicozide din şirul spirostanolic.
Pentru fiecare fracţie glicozidică I,II,IIi;IV,V în spectrele IR s-au identificat bensile de
absorbţie cu max în KBr: 3500-3400 (OH), 987,920, 900, 850 (900 - 920) cm-1 , care arată, că aceste
glicozide aparţin şirului (25R) spirostanului [4].
În această lucrare vom arăta rezultatele căpătate la studierea glicozidelor din fracţia A (I).
Pentru stabilirea structurii agliconului, fracţia dată s-a supus hidrolizei complete în soluţie apoasă
de acid sulfuric 2,5%, cea ce a dus la descompunerea în părţi carbonici şi steroidice. În urma
purificării cromatografice şi recristalizării produselor acestui procedeu, s-a obţinut nu un aglicon
dar trei aglicoane, care în prezenţa martorilor autentici s-au dovedit a fi ghitoghenina, tigoghenina şi
diosghenina.
Pe baza datelor obţinute am putut conchide că fracţia glicosidică A(I) prezintă un amestec
din trei glicozide asemănătoare după structură, ce conţin ca agliconi ghitoghenina, tighoghenina şi
diosghenina, greu de separat în mod direct. De aceia, la început s-a folosit procedeul de acetilare a
glicozidelor, prezente în fracţia dată. În rezultatul acestei reacţii s-au obţinut 2 fracţii, numite în
ordinea sporirii polarităţii I şi II. În urma acetilării, purificării ulterioare a peracetatului I, hidrolizei
lui s-a obţinut glicozida individuală, numită – capsicozida A1.
Prin hidroliza completă a acestui capsicozid s-a obţinut agliconul - care conform datelor
fizico-chimice, timpului de reţinere la analiza CG în prezenţa martorului autentic corespunde
ghitogheninei. După separarea peracetatului capsicozidului A1, fracţia II s-a supus acţiunii acidului
metaclorbenzenic. În aşa fel s-a epoxidat legătura dublă a agliconului diosgheninei din glicozida
corespunsetoare [5]. În rezultatul acestei acţiuni s-au obţinut două fracţii cromatografice III şi IV.
Peracetatul III s-a supus hidrolizei complete, în urma căreia s-a obţinut un aglicon – tigoghenina,
confirmat după constantele fizico-chimice şi de prezenţa martorului autentic. Acest glicozid
steroidic s-a numit – capsicozida A2.
În continuare, noul derivat (fracţia IV) al glicozidei diosgheninei – peracetatul epoxid, uşor
s-a separat cromatografic de peracetatul glicozidei tigogheninei. Epoxidarea completă s-a
determinat prin intermediul cromatografiei în strat subţire şi spectrelor IR. Pentru înlăturarea grupei
epoxide din IV s-a tratat acest compus cu trimetylclorsilan şi iodură de sodiu în acetonitril /6/.
Peracetatul glicozidei diosgheninei, obţinut în rezultatul acestei reacţii, purificat prin
cromatografiere în silicagel s-a supus hidrolizei complete. În rezultatul hidrolizei s-a separat un
aglicon – diosghenina. Glicozida diosgheninei s-a numit – capsicozida A3.
Cu ajutorul cromatografierii pe hîrtie s-a stabilit componenta calitativă a monozaharidelor,
caracteristice pentru glicozidele descoperite în extractul alcoolic din rădăcinile ardeiului Capsicum
annuum L. După rezultatele obţinute s-a depistat o singură monoglucidă – galactoza.
Prin intermediul cromagrafiei gaz – lichide (CGL) s-a identificat raportul cantitativ al
monozaharidei în partea carbonică a glicozidelor la acetaţii derivaţilor aldononitrilici ale zaharurilor
obţinute preventiv [7]. Datele obţinute în rezultatul analizei produselor metilării complete după
Hacomori [8] şi metanolizei capsicozidelor permetilate mărturisesc despre dimensiunile ciclurilor
ozide şi locul de ataşare. Analiza produselor obţinute prin CGL şi CSS a permis de a constata una şi
aceiaşi Me – 2,3,4,6 – tetra – O- Me-D – Galactopiranozidă pentru capsicozida A1, A2, A3. Pentru
capsicozida A1 s-a mai identificat cromatografic în produsele reacţiei eterul 2-monometil
ghitoghenină, ce arată că legătura galactopiranozidei cu agliconul în capsicozida A1 este la C3.
REZULTATE
Pe baza datelor obţinute se propun următoarele formule de structură:
pentru capsicozidele A1, A2, A3: 3-O-{β -D-galactopiranozidă } – (25R)-5 - Spirostan – 2, 3 -diol;
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3 – O -{β - Dgalactopiranozidă} - (25R) - 5 - spirostan -3 - ol; 3-O - {β -Dgalactopiranozidă} (25R) – spirost – 5-en- 3 -ol.
CONCLUZII
1. În urma investigaţiilor efectuate fost depistată o nouă sursă de glicozide steroidice – rădăcina
ardeului Capsicum annuum L.
2. În rezultat a fost dovedită structura capsicozidelor A1, A2, A3.
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CONSTITUIREA SOCIETĂȚII DE HORTICULTURĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Valerian BALAN
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

În cadrul catedrei de Horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova și Institutul
Stiințifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare s-a analizat principalele momente din
activitatea Societăților horticole apărute în Basarabia.
Dezvoltarea viticulturii și a pomiculturii la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX,
au determinat fondarea mai multor instituții publice în domeniul horticol. În Basarabia, au luat
naștere: Societatea Naturaliștilor și Vinificatorilor Basarabeni (1892), Secția teritorială a Societății
Pomicultorilor și Vinificatorilor din Basarabia (1892), Secția teritorială a Societății Imperiale
Rusești a horticultorilor din Ackerman (Cetatea Albă), Societatea Imperială Rusă de Pomicultură
(1892). Ultima a fost tutelată de "Marele cneaz Nicolai Mihailovici" - președintele de onoare a
societății. De fapt ea era gestionată de "tovarășul" (ajutorul superior) președintelui de onoare în
persoana cunoscutului cneaz A. E. Gagarin.
In preajma primului război mondial această societate cuprindea 32 secții teritoriale, inclusiv
cele 3 din Basarabia: Hotin, fondată în anul 1899, Chișinău în 1905, Tighina în 1912. Prima,
precum este bine cunoscut, a contribuit considerabil la propășirea pomiculturii industriale în nordul
Basarabiei-fapt, proclamat în Congresul viticultorilor, vinificatorilor și pomicultorilor în Chișinău
(1908). Secția din Tighina și-a adus marele aport la dezvoltarea pomiculturii in bazinul de sud al
Nistrului și precum la prosperarea viticulturii în stepa Bugeacului.
La înființarea Secției Chișinău a Societății Pomicultorilor (1905) au contribuit și adus aportul
considerabil așa personalități ca: M. D. Dubina, M. F. Stuart, N. Moghileanski, A. V. Sinadino ș. a.
(Plodovodstvo, 1914, N 2, p. 79).
În anul 1923 la 26-28 august la București s-a petrecut Congresul horticultorilor, la care s-au
întrunit, s-au înfrățit, și-au dat mâna și cuvântul, pe care nimeni și nimic nu va veni să le mai
desfacă. Congresul a fost impunător, nu numai prin marele număr de membri, care l-au constituit, ci
prin valoarea deosebită a problemelor discutate și a concluziilor la care s-a ajuns. La congres I.
Bahtalowschi, inspector viticol la Chișinău, aduce salutul horticultorilor din Basarabia, propune
fuzionarea Societăților de Horticultură din Basarabia cu Societatea de Horticultură din România,

înființarea unei secții tehnice pentru întocmirea unei hărți horticole, organizarea expozițiilor
regionale și apoi centrale. Cu numeroase și îndelungate aplauze se primește fuziunea Societății din
Basarabia. (p.176).
În anul 2016 la 20 noiembrie a avut loc întâlnirea de constituire (reformare) a Societății de
Horticultură din Republica Moldova (SHRM). Întâlnirea a avut loc în sala Senatului UASM. La
ședință au participat rectorul UASM dl academician Gh. Cimpoieș, directorul IȘPHTA dl doctor
habilitat C. Dadu, președintele Societății Romîne a Horticultorilor dl academician Gh. Clăman. La
Adunarea de inițiere a Constituirii Asociației Obștești „Societatea de Horticultură din Republica
Moldova” au participat 29 persoane.
După ce ne-am hotărât să refondăm Societatea Horticultorilor din Republica Moldova s-a
format un grup de inițiativă din: Andrieș Vladimir, doctor, conferențiar universitar; Balan Valerian
doctor habilitat, profesor universitar; Bucarciuc Victor, doctor habilitat, profesor cercetător; Cazac
Tudor, doctor, conferențiar cercetător; Cimpoieș Gheorghe, academician, profesor universitar; Dadu
Constantin, doctor habilitat, profesor cercetător; Găină Boris, academician, profesor universitar;
Iliev Petru, doctor, conferențiar cercetător; Manziuc Valerii, doctor, conferențiar universitar;
Nicolaescu Gheorghe, doctor, conferențiar universitar; Peșteanu Ananie, doctor, conferențiar
universitar; Sava Parascovia, doctor, conferențiar cercetător.
Grupul de inițiativă și-a ales și conducerea în următoarea componență:
Președinte de onoare: academician, prof. univ. Cimpoieș Gheorghe.
Președinte executiv: doctor habilitat, prof. univ. Balan Valerian.
La ședința din 18 noiembrie 2016 s-au identificat asociațiile horticole din Republica Moldova,
potențialii membri a Societății de Horticultură din Republica Moldova. S-a întocmit proiectul
Statutului și structura organizatorică a Societății în plan central și teritorial întocmit de grupul de
inițiativă. S-a hotărât că suntem pregătiți să convocăm o ședință de constituire, având ca singură
temă, constituirea și organizarea Societății de Horticultură din Republica Moldova.
La 11 mai 2017, Facultatea de Horticultură, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun.
Chișinău, a avut loc Adunarea de Constituire a Asociației Obștești „Societatea de Horticultură din
Republica Moldova”, au participat 30 persoane, care s-au constituit ca Membri fondatori ai
Societății. În continuare vom reda numele fondatorilor, care au semnat Statutul: Andrieș Vladimir,
Balan Valerian, Balan Petru, Bucarciuc Victor, Bivol Alexei, Bostan Mihail, Burduja Victor,
Calestru Oleg, Cazac Fiodor, Cimpoieș Gheorghe, Croitoru Nichita, Dadu Constantin, Donică Ilie,
Gaberi Gheorghe, Godoroja Mariana, Gumaniuc Iachim, Iliev Petru, Manziuc Valerii, Mogîldea
Olga, Nicolaescu Gheorghe, Peșteanu Ananie, Popa Sergiu, Procopenco Valeria, Rîbințev Ion,
Rusnac Cristina, Sava Parascovia, Sfeclă Irina, Sfeclă Victor, Șarban Vasile, Vamășescu Sergiu.
La ședință s-a discutat: Alegerea președintelui si secretarului adunării; Cu privire la
constituirea Asociației; Examinarea și aprobarea statutului Asociației; Alegerea organelor de
conducere si de control ale Asociației; Cu privire la înregistrarea Asociației Obștești și desemnarea
persoanei responsabile de procedura de înregistrare.
La propunerea celor prezenți în calitate de președinte al adunării de constituire a fost ales dl
Cimpoieș Gheorghe, nominalizat președinte de onoare al Societății de către grupul de inițiativă, iar
secretarul adunării dl Peșteanu Ananie.
Referitor la înregistrarea Asociației Obștești „Societatea de Horticultură din Republica
Moldova”, a luat cuvântul dl Balan Valerian, care a menționat rolul Horticulturii în epoca actuală
din punct de vedere științific, alimentar, economic și social și a propus ca Asociația să se numească
„Societatea de Horticultură din Republica Moldova”
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat „pro” - 30 unanim
S-a propus ca Organul de conducere să fie Consiliul de Administrare, iar organul de control să
fie Comisia de Cenzori (Cenzorul). Se propune să fie ales Consiliul de Administrare în următoarea
componență: Balan Valerian; Bucarciuc Victor; Cazac Tudor; Cimpoieș Gheorghe; Gaberi
Gheorghe; Gumeniuc Iachim; Iliev Petru; Nicolaescu Gheorghe, Peșteanu Ananie; Șarban
Vasile.

În calitate de Președinte al Asociației să fie ales dl Balan Valerian, iar în componența
Comisiei de Cenzori (Cenzorul) următoarele persoane: Dadu Constantin; Manziuc Valerii;
Rusnac Cristina.
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat „pro” – 30 unanim
În încheiere președintele Balan Valerian a mulțumit în numele celor aleși pentru încrederea
acordată și se angajează să depună toate eforturile pentru derularea formalităților de înscriere a
Societății și pregătirea Conferinței Naționale a Societății de Horticultură din Republica
Moldova.
În continuare prezentăm Extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale și
Certificatul de înregistrare Asociației Obștești „Societatea de Horticultură din Republica
Moldova”.
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