
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. 
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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. Perioada efectuării tratamentelor foliare 
Varianta - concentraţia elementului fertilizant, % 

V1 martor V2 V3 V4 

Ureea (NH2)2CO 

1 Când 75% din flori au căzut apă 0,4 0,5 0,6 

2 Când fructele au diametru de 10-12 mm apă 0,7 0,8 0,9 

3 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 

4 Când fructele sunt în stadiu de pârguire apă 0,1 0,1 0,1 

Clorura de calciu CaCl2 

5 Cu 4 săptămâni înainte de recoltarea fructelor apă 0,5 0,6 0,7 

 

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 Media 

(2014 – 2017) 2014 2015 2016 2017 

Soiul Golden Delicious 

V 1 100 170 146 100 129 

V 2 152 190 165 190 174 

V 3 169 200 174 204 187 

V 4 171 223 186 200 195 

DL 5% 2,55 5,41 1,93 3,17 - 

Soiul Idared 

V 1 155 184 148 200 172 

V 2 170 202 167 204 186 

V 3 186 219 176 225 202 

V 4 195 233 187 227 211 

DL 5% 3,28 4,19 3,30 2,27 - 

 

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 Media 

(2014 – 2017) 2014 2015 2016 2017 

Soiul Golden Delicious 

V 1 134 139 120 70 116 

V 2 114 154 129 164 140 

V 3 133 167 136 167 151 

V 4 134 171 144 160 152 

DL 5% 1,91 3,74 2,52 3,76 - 

Soiul Idared 

V 1 100 130 127 63 105 

V 2 108 152 130 140 133 

V 3 108 142 129 169 137 

V 4 119 158 136 173 147 

DL 5% 2,81 2,19 2,75 4,07 - 

 

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. 

64



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”) 

Varianta 
Anii Media 

(2014 – 2017) 2014 2015 2016 2017 

Soiul Golden Delicious 

V 1 28,8 46,6 29,4 8,7 28,3 

V 2 32,8 36,6 29,5 42,6 35,3 

V 3 33,3 40,0 30,1 39,9 35,8 

V 4 32,9 47,7 32,0 40,0 38,2 

DL 5% 1,59 1,95 1,35 2,96 - 

Soiul Idared 

V 1 19,4 29,9 23,4 15,8 22,0 

V 2 22,9 38,4 27,3 39,3 31,9 

V 3 25,1 38,9 28,3 43,1 33,8 

V 4 29,0 46,0 32,2 49,1 39,0 

DL 5% 3,17 2,26 1,05 3,13 - 

 

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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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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