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Abstract. The research was conducted in the apple orchard of the firm “Codru ST” 
established in spring 2000 with bench grafting. There were studied such cultivars as 
Idared, Golden Reinders, Sir Prize, Florina, Mutsu, Gala Must, Jonagored, Jonagold and 
Ionica  grafted on the rootstock M 9. The spacing was 4 x 1 m. The trees were trained by 
the fusiform crown. 

The first fruit-bearing was registered in the third year of fruit-trees’ formation, when 
the yield of the studied cultivars constituted 13,3-33,8 t/ha. In 2007 the yield 
insignificantly increased to 24,0-36,4 t/ha. 

According to the yield averages from 2003-2007, the highest yield was registered for 
the cultivars Jonagored – 35,8 t/ha, Sir Prize – 35,2 t/ha and Golden Reinders – 34,3 t/ha. 
The varieties Florina and Jonagold produced the lowest yield average, the former 
providing 29,2 and the latter – 27,7 t/ha.  
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INTRODUCERE 

Soil este o unitate biologică cu caractere şi însuşiri imprimate de specia care a stat la 
baza formării sale şi de acţiunea modelatoare a omului. Deci, soiurile trebuie create nu 
pentru toate regiunile, zonele sau ţările, ci pentru anumite condiţii concrete ale anumitor 
zone pedoclimatice şi aă aibă toate calităţile posibile ca consum în stare proaspătă şi 
diverse forme de industrializare (1,2,3). 

Înlocuirea soiurilor vechi, mai puţin corespunzătoare cerinţelor, cu altele noi, mai 
performante şi mai productive. Această înlocuire are loc pe baza introducerii de soiuri noi din 
alte ţări, pe baza creării de noi soiuri autohtone şi selecţiei celor mai valoroase clone (3). 

În Polonia, încercarea soiurilor se efectuează în plantaţii comerciale pe parcursul a 
primelor patru recolte după care se poate de luat hotărârea ca soiul studiat să fie introdus în 
registrul de stat (6). 

În Republica Moldova la momentul actual din 64 soiuri înregistrate şi 16 admise 
temporar pentru testare în condiţii de producţie mai mult de 50 % din producţia globală de 
mere revine soiurilor Golden Delicious şi Idared. Din producţia globală de mere ponderea soiu-
rilor cu epoca de coacere de iarnă constituie 81,0 %, de toamnă 12,0 % şi de vară 7,0 % (5). 

Pentru fondarea livezilor superintensive de măr se recomandă soiuri cu calităţi 
marfare mai superioare, fructificare precoce, producţie stabilă, tolerante la boli şi un 
randament economic mai înalt (4,7).  

Soiurile introduse trebuie să aibă o adaptivitate bună la factorii climatici şi la 
tehnologiile moderne de cultivare. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat în anii 2003-2007 în livada superintensivă de măr a SRL 

„Codru –ST”, plantată în preajma satului Rassvet, raionul Străşeni. Plantarea s-a efectuat 
în primăvara anului 2000 cu altoiri la masă în copulaţie perfecţionată, iar în perioada anilor 
2003-2007 s-a studiat productivitatea şi garnusirea cu fructe la soiurile Idared (martor), 
Golden Reinders, Sir Prise, Florina, Mutsu,  Gala Must, Jonagored, Jonagold şi Ionica 
altoite pe portaltoiul M9. Distanţa de plantare 4,0x1,0m.   

Coroana după care a fost conduşi pomii este fusul subţire. Lucrările de formare şi 
tăiere a pomilor s-au efectuat conform recomandărilor în vigoare.  
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Fiecare variantă include 4 repetiţii amplasate pe teren după sistemul pătratul latin. 
Numărul  de pomi în repetiţie – 8.  

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metodica 
acceptată de  îndeplinire a experimentelor cu culturile pomicole. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
  Cantitatea formaţiunilor de rod în coroana pomilor de măr  ne demonstrează cum a 

decurs procesul de diferenţiere a mugurilor şi permite a stabili gradul de intervenţie la 
tăiere şi de calculat recolta prealabilă pentru anul următor. 

Investigaţiile efectuate ne demonstrează că cantitatea totală de formaţiuni de rod la 
soiurile luate în studiu constituie 224-369 buc/pom (figura 1). Cantitatea aceasta de 
formaţiuni de rod este optimă pentru a obţine recolte de 35-40 t/ha de fructe calitative. 
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Fig. 1 – Cantitatea formaţiunilor de rod în funcţie de particularităţile biologice ale 

soiurilor, buc/pom 
 
Cea mai mare cantitate de formaţiuni de rod pe parcursul cercetărilor s-a format la 

soiul Gala Must - 369 buc/pom. Soiurile Sir Prise, Florina, Jonagored şi Jonagold au 
format în coroana pomilor cea mai mică cantitate de formaţiuni de rod 224-258 buc/pom. 
Pentru soiurile Mutsu, Idared, Golden Reinders şi Ionica cantitatea de formaţiuni a 
constituit corespunzător 270; 277; 290 şi 294 buc/pom. 

Pentru a  obţine în coroana pomilor de măr în plantaţii superintensive cantitatea 
respectivă de formaţiuni de rod este necesar de a efectua tăierile de normare a încărcăturii, 
în perioada când fructele au în diametru 10-12 mm de a le rări pentru a exclude pe viitor 
alternanţa de fructificare. În afară de aceasta pentru o garnisire mai raţională cu formaţiuni 
de rod este necesar de efectuat toate măsurile agrotehnice (întreţinerea solului, fertilizarea, 
irigarea, recoltarea) în termeni optimi. 

Amplasarea fructelor pe ramuri de diferită vârstă are o importanţă deosebită la 
stabilirea gradului de tăiere a pomilor, structurarea coronamentului, se ameliorează 
iluminarea, aerisirea coroanei ce induce la obţinerea unei producţii calitative şi competitive 
pe  piaţa internă şi externă. 

Investigaţiile efectuate ne demonstrează că asupra amplasării fructelor pe ramuri de 
diferită vârstă influenţează particularităţile biologice ale soiului (tabelul 1). 

Cea mai mare pondere de fructe este amplasată la toate soiurile în studiu pe ramurile 
în vârstă de 1-3 ani 80,2-94,6 %, iar pe ramurile mai vârstnice se formează 5,4-19,8 %  de 
fructe. Între soiurile investigate de asemenea se înregistrează o oarecare diferenţă. În cazul 
când la soiurile în studiu se majorează ponderea  pe ramurile mai tinere, în acelaşi timp 
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diminuează cantitatea lor pe ramurile mai vârstnice. Soiurile  Sir Prise, Idared, Florina  şi 
Golden Reinders formează pe ramurile anuale corespunzător 43,1; 44,4; 44,4;  46,2 %. La 
soiurile Gala Must şi Mutsu ponderea fructelor pe ramurile anuale este mai mică şi a 
constituit 25,8-25,9 %. Celelalte soiuri investigate formează pe ramurile anuale 36,3-
38,2 %. Pe ramurile în vârstă de 2 ani numai la soiul Gala Mast s-a majorat ponderea 
fructelor, iar la soiul Ionica a diminuat în comparaţie cu celelalte soiuri. Dacă soiul Gala 
Must pe ramuri anuale formează 25,8 %, atunci pe cele de doi ani 44,7 %, iar la soiul 
Ionica o legitate viceversă, 36,3 % pe ramuri anuale şi 28,8 % pe cele cu vârsta de doi ani. 

Tabelul 1 - Amplasarea fructelor  pe  ramuri  de   diferită  în funcţie de 
particularităţile biologice ale soiurilor, %, 

Vârsta ramurilor Soiul 1an 2ani 3ani 4ani 5ani 
Idared (m) 44,4 40,6 7,0 6,7 1,3 
Golden Reinders 46,2 34,4 12,6 5,9 0,9 
Sir Prise 43,1 37,1 13,9 5,6 0,1 
Florina 44,4 41,3 8,9 4,6 0,8 
Mutsu 25,9 38,2 17,1 15,3 3,5 
Gala Must 25,8 45,1 14,5 12,1 2,5 
Jonagored 38,2 36,1 13,7 8,9 3,1 
Jonagold 37,7 36,9 16,4 5,0 4,0 
Ionica 36,3 28,8 15,1 16,6 3,2 

 
Pe ramurile în vârstă de 3 ani numai soiul Idared şi Florina formează o cantitate mai redusă 

de fructe 7,0-8,9 % în comparaţie cu celelalte soiuri ponderea cărora a constituit 12,6-17,1 %. 
Cea mai mică cantitate de fructe la toate soiurile în studiu se formează pe ramurile 

cu vârsta de 5 ani unde a constituit 0,1-4,0 %. Rezultatele obţinute ne  demonstrează  că 
pentru soiul Idared şi Florina reîntinerirea ramurilor de garnisire de efectuat la lemn cu 
vârsta de 3 ani, pentru soiurile Gala Must şi Mutsu la lemn cu vârsta de 4-5 ani, iar pentru 
celelalte soiuri la lemn cu vârsta de 3-4 ani în funcţie de încărcătura cu muguri de rod 

Investigaţiile efectuate demonstrează că particularităţile biologice ale soiurilor au influ-
enţat asupra  amplasării  fructelor  pe ramuri de diferită vârstă, s-a stabilit ponderea lor şi aceste 
date pot fi utilizate pentru a recomanda gradul de tăiere a  pomilor în perioada de fructificare. 

Pentru obţinerea recoltelor înalte este necesar de a utiliza soiuri cu o fructificare 
foarte precoce şi un potenţial de rodire înalt, ce va permite în termenii cei mai restrânşi de 
a schimba asortimentul în conformitate cu cerinţele peţii. Pentru soluţionarea acestor 
probleme este necesar de a folosi noi construcţii de plantaţii, tipuri şi metode de tăiere în 
funcţie de particularităţile ecologice ale zonei unde se cultivă soiurile respective.  

La toate soiurile luate în studiu prima recoltă s-a înregistrat în anul 2003 (tabelul 2). 
Cea mai înaltă recoltă s-a obţinut la soiul Golden Reinders – 33,8 t/ha, iar cele mai mici la 
soiurile Jonagold – 16,4 t/ha şi Ionica – 18,8 t/ha. La celelalte soiuri luate în studiu 
productivitatea a variat de la 20,4 t/ha până la 29,0 t/ha. 

Productivitatea sporită din anul 2003 a influenţat negativ asupra recoltei în anul 
2004 diminuarea constituind la soiul Golden Reinders – 8,4 t/ha, la soiul Sir Prise – 3,0 
t/ha, la soiul Idared – 2,0 t/ha, iar la soiul Jonagored – 1,8 t/ha. La celelalte soiuri producţia 
de fructe s-a majorat cu 1,2 – 4,2 t/ha în comparaţie cu anul precedent.  

Cel mai productiv în anul 2004 a fost soiul Sir Prise – 26,0 t/ha în comparaţie cu 
soiul Florina unde indicele menţionat a diminuat cu 8,3 t/ha. 

În anii 2005 – 2006 producţia de fructe la soiurile în studiu s-a majorat cu 1,5 – 2,3 
ori în comparaţie cu anul precedent. La soiurile Jonagored, Ionica şi Sir Prize s-au 
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înregistrat nişte valori mai mari de 50,0 t/ha. 
Temperaturile înalte din perioada de vegetaţie şi insuficienţa de precipitaţii atmosferice 

au influenţat negativ asupra recoltei de fructe la soiurile în studiu. Recolta la soiurile în studiu a 
diminuat cu 24,2 – 34,0 % faţă de producţia de fructe obţinută în anul 2006. 

Tabelul 2 - Productivitatea  pomilor  de măr în funcţie de particularităţile  
biologice ale soiurilor, t/ha 

Soiul a. 2003 a. 2004 a. 2005 a. 2006 a. 2007 media pe 5 ani 
Idared (m) 26,6 24,6 33,1 40,8 30,8 31,2 
Golden Reinders 33,8 25,4 40,8 40,9 30,8 34,3 
Sir Prise 29,0 26,0 55,3 36,2 29,7 35,2 
Florina 13,3 17,7 38,6 39,8 36,4 29,2 
Mutsu 20,4 24,0 46,2 35,0 28,3 30,8 
Gala Must 26,3 27,7 38,2 40,7 35,4 33,7 
Jonagored 23,0 21,2 50,7 47,8 31,3 35,8 
Jonagold 16,4 17,6 44,1 36,4 24,0 27,7 
Ionica 18,8 23,0 51,5 39,1 33,4 33,2 

 

Cele mai productive pe parcursul cercetărilor au fost soiurile Jonagored, Sir Prise, 
Golden Reinders şi Gala Must unde recolta medie pe parcursul a cinci ani a constituit 
corespunzător 35,8; 35,2; 34,3 şi 33,7 t/ha. Valori sub 30,0 t/ha de fructe s-au înregistrat la 
soiurile Jonagold şi Florina. 

Rezultatele obţinute pe parcursul a cinci ani de studiu ne demonstrează, că din 
soiurile introduse în ţară, soiurile Golden Reinders, Jonagored şi Gala Must sunt pretabile 
pentru înfiinţarea plantaţiilor de măr cu densitate sporită la o unitate de suprafaţă. 

CONCLUZII 
La tăierea pomilor de luat în consideraţie particularităţile biologice ale soiurilor şi 

amplasarea fructelor pe ramuri de diferită vârstă. Pentru soiul Idared şi Florina reîntinerirea 
ramurilor de garnisire de efectuat la lemn cu vârsta de 3 ani, pentru soiurile Gala Must şi Mutsu 
la lemn cu vârsta de 4-5 ani, iar pentru soiurile Golden Reinders, Sir Prise, Jonagored, Jonagold 
şi Ionica la lemn cu vârsta de 3-4 ani în funcţie de încărcătura cu muguri de rod 

Pomii soiurilor luate în studiu au început a fructifica din anul 3 al formării coroanei. 
Pe parcursul cercetărilor cea mai înaltă productivitate a fost înregistrată la soiurile 
Jonagored, Sir Prise, Golden Reinders şi Gala Must unde recolta medie a constituit 
corespunzător 35,8; 35,2; 34,3 şi 33,7 t/ha.  

La înfiinţarea plantaţiilor superintensive de măr pe lângă soiurile înregistrate în 
registrul de Stat de folosit soiurile Golden Reinders, Jonagored şi Gala Must cu un 
potenţial de productivitate mai mare şi de o calitate marfară mai superioară. 
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