4. Regulatorul de creştere cu acţiune retardantă Regalis 10 WG prin diminuarea cantităţii,
lungimei medii şi însumate a ramurilor anuale în coroana pomilor permite de a micşora gradul de
tăiere şi a schimba structura coronamentului.
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PRODUCTIVITATEA PLANTAŢIEI DE MĂR PRIN UTILIZAREA
DIFERITOR METODE DE RĂRIRE A ORGANELOR REPRODUCTIVE
PEŞTEANU A.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Summary. The research was made in the orchard company SRL "Codru-ST” in village Rassvet,
district Străşăni. The orchard was planted in autumn of 2004, with two years old tree, such as "knip-baum".
The planting distance is 3.25 x1.20 m. In 2011, it was studied the influence of different thinning methods of
reproductive organs Idared variety grafted on M9 rootstock.
According with supplied growth regulators intended for chemical thinning of reproductive organs was
developed the following scheme: no thinning (c); manual thinning; Pomonit 050SL - 0.4 l/ha; Dirager - 0.3
l/ha; Metamitron - 3.5 l/ha; Dira Max LG - 2.5 l/ha and Dira Max LG 3.5 l/ha.
It was found out that those different normalization methods that were developed have positively
influenced the number and average weight of fruits, fruits quantity and quality. The most effective thinning
preparations of reproductive organs of given variety are considered Dirager in dose 0.3 l/ha and Dira Max
LG in dose 2.5 l/ha.
Key words: apple, methods, orchard, quality, quantity, thinning, , variety, weight.

INTRODUCERE
Obţinerea unei producţii mari de fructe, de calitate superioară poate fi înregistrată numai prin
utilizarea tehnologiilor moderne aplicate adecvat, în conformitate cu condiţiile naturale, economice,
specifice fiecărui sector de teren în parte (V. Babuc, 2012; V. Balan ş.a., 2001; Gh. Cimpoieş, 2012).
Normarea încărcăturii de rod este operaţiunea tehnologică prin care se reglează încărcătura de
fructe pentru a obţine o producţie cât mai mare, constantă an de an şi de calitate înaltă. (V. Babuc ş.
a., 2013; A. Peşteanu, 2007).
Există mai multe metode de rărire a fructelor, însă cele mai răspândite la cultura mărului sunt:
rărirea manuală şi rărirea chimică a fructelor (V. Babuc ş. a., 2013; V. Balan, S. Vamăşescu , 2011;
Gh. Cimpoieş, 2012).
Rărirea chimică, se practică pe larg în ţările cu pomicultura dezvoltată. Pentru aceasta, se
utilizează preparate chimice a căror ingrediente active sunt: NAD (Amid Thin W; Diramid; Dirigol
N;Geramid - New), ANA (Dirado; Dirager; Nokad; Pomonit Super 050 SL), 6-Benziladenină
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(Brancher-Dirado; Accel, Paturyl 100 SL, MaxCel), Etefon (Ethrel 480 SL; Agrostyim 480 SL,
Cerone 480SL), acid giberelinic, etc., sau diferite combinaţii dintre aceste preparate: ANA+BA
(Bioprzerzedzacz 060 SL, Dira Max LG) Etefon+ANA, Etefon+BA, etc. (V. Babuc ş. a., 2013; A.
Basak, 2004).
Dozele de aplicare a preparatelor, cât şi termenii, variază în funcţie de tipul preparatului
utilizat sau combinaţia lor, soi, zonă, vârsta pomilor, condiţiile climaterice, etc. (V. Babuc ş. a.,
2013; Gh. Cimpoieş, 2012).
Scopul investigaţiilor a fost de a stabili influenţa diferitor metode de rărire a fructelor asupra
cantităţii şi calităţii producţiei la soiul Idared altoit pe portaltoiul M9.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările s-au efectuat în livada superintensivă de măr a întreprinderii SRL „ Codru -ST”,
plantată în preajma satului Rassvet, raionul Străşăni. Plantarea s-a efectuat în toamna anului 2004,
cu pomi de 2 ani, de tipul “knip-baum”. În perioada anului 2011 s-a studiat influenţa diferitor
metode de normare a organelor reproductive la soiul Idared altoit pe portaltoiul M9. Distanţa de
plantare 3,25x1,20 m.
Tabelul 1. Schema experienţelor privind normarea încărcăturii cu fructe prin diferite
metode de rărire
Nr.
d/o
1.

Variantele experienţei
Fără rărire (martor)

Ingredient
activ
-

Modul de aplicare
-

2.

Rărirea manuală

-

3.

ANA (50g/l)

4.

Pomonit 050SL, 0,4
l/ha
Dirager, 0,3 l/ha

S-a efectuat după căderea fiziologică a lor,
când fructele aveau 1,5-2,0 cm în diametru.
Stropire, la căderea a 70% de petale.

ANA (37g/l)

Stropire, fructului central în diametru 8-9mm.

5.

Metamitron, 3,5 l/ha

Metamitron

6.

Dira Max LG, 2,5 l/ha

7.

Dira Max LG, 3,5 l/ha

Stropire, fructului central în diametru 1015mm.
Stropire, fructului central în diametru 1015mm.
Stropire, fructului central în diametru 1015mm.

6BA (41g/l)
ANA (4,1g/l)
6BA (41g/l)
ANA (4,1g/l)

În conformitate cu regulatorii de creştere din dotare destinaţi pentru rărirea chimică a
organelor reproductive a fost elaborată următoarea schemă a experienţelor (tab. 1).
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.
Cantitatea de soluţie la un pom a constituit 0,4-0,5 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 metoda acceptată de
îndeplinire a experienţelor la culturile pomicole cu regulatori de creştere.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Cantitatea şi producţia de fructe, sunt nişte indicatori ce ne demonstrează, cum au fost
efectuate diverse lucrări agrotehnice şi alte operaţiuni tehnologice în plantaţie de măr (V. Babuc,
2012; V. Balan ş.a., 2001; Gh. Cimpoieş, 2012).
Investigaţiile efectuate (tab. 2), ne demonstrează, că cea mai mare cantitate de fructe s-a
înregistrat în varianta martor, fără rărirea fructelor, unde indicele în studiu a constituit 245 buc/pom.
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Pe varianta rărire manuală şi variantele rărire chimică a organelor reproductive s-a
înregistrat o diminuare mai mare a cantităţii de fructe 64-154 buc. Aceasta, ne demonstrează, că
diferite metode de normare a încărcăturii de rod influenţează diferenţiat asupra cantităţii de fructe în
coroana pomului.
În varianta rărire manuală cantitatea de fructe a constituit 88 buc/pom, de 2,78 ori mai
puţine, comparativ cu varianta martor.
În cazul tratării pomilor cu regulatori de creştere Dira Max LG în doza 3,5 l/ha, Metamitron
în doza 3,5 l/ha şi Pomonit 050SL în doza 0,4 l/ha cantitatea de fructe a diminuat cu 20,5-27,3%,
comparativ cu varianta rărire manuală constituind respectiv 64; 69 şi 70 buc/pom.
Dintre variantele cu utilizarea regulatorilor de creştere valori mai mari comparativ cu
celelalte variante s-au înregistrat, când tratările s-au efectuat cu preparatele Dirager în doza 0,3 l/ha
şi Dira Max LG în doza 2,5 l/ha, cantitatea de fructe constituind respectiv 123 şi 154 buc/pom.
Masa medie a unul fruct diferă de numărul de fructe din coroană şi epoca când s-a efectuat
tratarea cu regulatorul de creştere. Investigaţiile efectuate, ne demonstrează, că cea mai mică masă
medie a unui fruct s-a înregistrat în varianta fără rărire - 104,2 g.
Pe celelalte variante luate în studiu numai la utilizarea regulatorului de creştere Dira Max
LG în doza 2,5 l/ha şi Dirager în doza 0,3 l/ha, masa medie a fost mai mica de 200 g şi a constituit
respectiv 170,0 şi 197,0 g. În celelalte variante masa medie a fructelor a înregistrat valori superioare
constituind 229,6 - 267,5 g.
Tabelul 2. Influenţa metodei de normare a încărcăturii de rod asupra producţiei de fructe în
coroana pomilor de măr
Producţia de
fructe
kg/pom
t/ha

Cantitatea
de fructe,
buc/pom

Masa
medie, g

Fără rărire (m)

245

104,2

25,53

65,45

100,0

Rărire manuală

88

229,6

20,20

51,79

79,1

Pomonit 050SL, 0,4 l/ha

70

247,8

17,35

44,48

67,9

Dirager 0,3 l/ha

123

197,0

24,33

62,12

94,9

Metamitron3,5 l/ha

69

267,5

18,46

47,33

72,3

Dira Max LG 2,5 l/ha
Dira Max LG 3,5 l/ha

154

170,0

26,18

67,12

102,5

64

248,2

15,88

40,70

62,2

3,2

8,7

1,37

2,27

-

Variantele
experienţei

LDS 5%

În % faţă de
varianta
martor

Cea mai mare producţie de fructe la un pom şi la o unitate de suprafaţă s-a înregistrat în
varianta Dira Max LG în doza 2,5 l/ha, unde indicii menţionaţi au constituit respectiv 26,18 kg/pom
şi 67,12 t/ha, ori o majorare comparativ cu varianta martor cu 2,5%. În continuare, în descreştere se
plasează varianta martor,fără rărire, cu valori de 25,53 kg/pom şi 65,45 t/ha.
În cazul variantei rărire manuală, productivitatea unui pom a constituit 20,20 kg, iar la o
unitate de suprafaţă 51,79 t/ha, ori o diminuare cu 20,9% comparativ cu varianta martor. Producţii,
în jur de 45 t/ha s-au înregistrat şi în variantele tratate cu regulatorul de creştere Pomonit 050SL în
doza 0,4 l/ha - 44,48 t/ha şi Metamitron în doza 3,5 l/ha – 47,33 t/ha.
Investigaţiile efectuate demonstrează că între ponderea fructelor în funcţie de diametrul lor
şi variantele experienţei persistă o influenţă directă. Cu cât cantitatea de fructe în coroa nă este mai
mate cu atât ponderea fructelor cu diametrul mai mic se majorează.
În varianta martor, fără rărire, cea mai mare pondere de fructe se plasează în clasa cu
diametrul 61 - 65 mm - 38,7 %, apoi în descreştere se plasează cele cu diametrul 66 -70 mm -
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33,2%, cele cu diametrul 71 - 75 mm - 19,8 % şi cea mai mică pondere au avut-o fructele cu
diametrul 56 - 60 mm - 8,3% (tab. 3). Deci, fructele de categoria I; II şi cele de categoria extra de
calitate au constituit 53,0 % din producţia totală. Restul fructelor au fost necondiţionate şi au fost
livrate la întreprinderile de prelucrare a materiei prime.
Rărirea manuală a organelor reproductive a influenţat pozitiv la sporirea calităţii fructelor.
Ponderea fructelor cu diametrul 66 - 70 mm a constituit 2,8%, iar restul, 97,2 % se atribuie la
categoria extra de calitate. Diametrul mediu a fructelor în varianta dată a constituit 83,8 mm,
În cazul normării încărcăturii de rod prin metoda chimică, înregistrăm o diminuare, ori o
majorare neînsemnată a calităţii în comparaţie cu varianta rărire manuală.
Valori mai mici comparativ cu varianta rărire manuală s-au înregistrat în cazul tratării cu
regulatorul de creştere Dirager în doza 0,3 l/ha şi Dira Max LG în doza 2,5 l/ha. Fructele cu
diametrul 61-65 mm au constituit 2,7 - 5,0%, cele cu diametrul 66-70 mm - 3,5 - 12,5 % şi fructele
cu diametrul mai mare de 71 mm a constituit 82,5-93,8 %. Recolta de fructe de categoria extra a
constituit 55,37 t/ha, în cazul tratării cu Dirager în doza 0,3 l/ha şi 58,26 t/ha în cazul tratării cu Dira
Max LG în doza 0,75 l/ha. Diametrul mediu a fructelor a constituit pe variantele menţionate,
respectiv 79,3 şi 75,2 mm.
Practic, la nivelul variantei rărire manuală se plasează variantele tratare cu regulatorul de
creştere Metanitron şi cu Dira Max LG în doza 3,5 l/ha, unde fructele cu diametrul 66-70 mm au
constituit 2,0-2,2%, iar restul au fost de categoria extra de calitate.
Cea mai înaltă calitate a fructelor după diametrul lor a fost înregistrată în rezultatul tratării
cu Pomonit 050SL în doza 0,4 l/ha, unde ponderea fructelor cu diametrul de 66-70 mm a constituit,
respectiv 0,6% iar restul fructelor se atribuie la categoria extra de calitate.
Tabelul 3. Influenţa metodei de normare a încărcăturii de rod asupra redistribuirii fructelor
în funcţie de diametrul lor la pomii de măr
Ponderea fructelor (%) în funcţie de diametrul (mm) lor
Variantele
experienţei

Diametrul
mediu,m
m

Fără rărire (m)

56-60
8,3

61-65
38,7

66-70
33,2

71-75
19,8

76-80
-

81-85
-

< 85
-

63,7

Rărire manuală

-

-

2,8

7,5

17,6

21,0

50,9

83,8

Pomonit, 0,4 l/ha

-

-

0,6

3,7

14,8

21,2

59,6

85,4

Dirager 0,3 l/ha

-

2,7

3,5

11,2

22,3

38,2

22,1

79,3

-

-

2,0

2,8

5,8

28,7

60,7

85,4

-

5,0

12,5

24,1

26,8

21,3

10,3

75,2

-

-

2,2

3,9

14,9

15,6

63,4

84,7

Metamitron
3,5 l/ha
Dira Max LG
2,5 l/ha
Dira Max LG
3,5 l/ha

Rezultate obţinute ne demonstrează, că în variantele unde s-a efectuat rărirea manuală şi
rărirea chimică, majoritatea fructelor se atribuie la categoria I şi extra de calitate. Numai în
variantele Dirager în doza 0,3 l/ha şi Dira Max LG în doza 2,5 l/ha, un procent neînsemnat de fructe
se atribuie la cele cu diametrul 61-65 mm.
Fructe cu diametrul mai mare de 85 mm, sunt fructe dificile pentru păstrare, deoarece ele
cel mai uşor se alterează sub influenţa bolilor criptogamice şi fiziologice ce pot surveni în perioada
de păstrare în frigider.
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CONCLUZII
1. Cea mai mare cantitate de fructe între variantele cu rărire manuală şi chimică s-au obţinut la
tratarea cu preparatul Dirager în doza 0,4 l/ha - 123 buc/pom şi cu Dira Max LG în doza 2,5 l/ha –
154 buc/pom. În variantele respective s-a înregistrat şi o masă a fructelor mai constantă, care
corespunde parcularităţilor biologice ale soiului constituind, respectiv 170,0 şi 197 g.
2. Cele mai mici recolte s-au înregistrat în variantele tratate cu Dira Max LG în doza 3,5 l/ha,
Pomenit 050SL în doza 0,4 l/ha şi Metaritrom îm doza 3,5 l/ha .Cele mai înalte producţii s-au
înregistrat în varianta martor – 65,45 t/ha, tratare cu Dirager în doza 0,3 l/ha - 62,12 t/ha şi varianta
Dira Max LG în doza 2,5 l/ha - 67,12 t/ha.
3. Rărirea manuală şi chimică a organelor reproductive la pomii de măr de soiul Idared a
influienţat pozitiv asupra calităţii fructelor şi reînfloriirii în anul ulterior.
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CARACTERISTICILE FITOMETRICE DE BAZĂ ALE PLANTAŢIEI DE
MĂR CU CORONAMENTUL ÎN DOUĂ PLANURI OBLICE ÎN FUNCŢIE DE
SOI ŞI MODUL DE CONSTITUIRE A ACESTORA
POPA S.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abstract. The aim of this investigation was to study the basic characteristic of apple-tree Florina and
Generos grafter on rootstock M9 in V- system plantations with oblique depending their way of formation. A
trial was established in the spring of 2004, in the SDE “Criuleni” in central Republic of Moldova. The
highest values of the basic characteristics were obtained in the plantation with canopy location in two
oblique planes, being led by plameta free trees flattened and placed by two base together, the angle of the
trees from the ground being 55-600.
Key words: Apple, form of crown, two-oblic-position, Tatura, Scab-resistant apple cultivars, Vsystem.

ÎNTRODUCERE
Pentru a obţine producţii mari de fructe de calitate superioară, structura plantaţiei în
concordanţă cu forma de coroană trebuie să satisfacă anumite cerinţe inginereşti, economice,
agrotehnice şi biologice. Una din cerinţele biologice care asigură realizările menţionate mai sus
este – utilizarea la maximum a factorilor ecologici, în primul rând prin mărirea gradului de
captare şi de creştere a randamentului de convertire a energiei solare (Gh.Cimpoieş, 2000,
V.Babuc, 2012).
Elementele principale care stau la baza formării structurii plantaţiei pomicole sunt modul
de amplasare al rândurilor de pomi pe teritoriul livezii, forma de coroană şi modul de amplasare
spaţială a ei. Totodată pentru a aprecia o structură a plantaţiei sau alta, trebuie de studiat
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