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Abstract.  The investigations were made in the orchard of the firm”Zubresti”S.A. 
established in spring  2003, the trees placement systems are 4x2 m. The trees are 
conducted by the fusiform crown. There have been studied the apple thinning with the 
chemical method, at Golden Delicious, Florina and Idared varieties grafted on the 
rootstocks M26.  Was determinate the yield and quality of fruit . 
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INTRODUCERE 

Rărea  chimică ale fructelor se  axează  pe două căi:Rărirea chimică cu ajutorul 
preparatelor chimice,rărirea fructelor cu substanţe organice 

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.(3) Efectul răriri  
variază în funcţie de climat şi condiţiile de cultură a speciei pomicole. (1.5. 6.7)  

 Ca substanţe chimice pentru rărit sunt testate diferite substanţe chimice ca: NAA, 
BA, NAD+NAA, Carbaril. 

Avantajele răritului chimic al fructelor sunt: 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, deoa-
rece 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; asigurarea condiţiilor de formare a 
lăstarilor anuali pe care se vor forma formaţiuni de rod pentru anii următori. (2) 

În baza celor menţionate, 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. 

MATERIALE ŞI METODE 
Investigaţiile s-au efectuat în anul 2008 în livada de măr a firmei ”Zubreşti” S.A, 

plantată cu pomi altoiţi în vârstă de 2 ani în preajma satului Zubreşti, raionul Străşeni. 
Înfiinţarea plantaţiei s-a efectuat în primăvara anului 2003 de soiurile Golden Delicious, 
Florina, Idared, altoite pe portaltoiul M26. Distanţa de plantare a pomilor 4x2 m. 

S-au studiat 4 variante cu rărirea fructelor: 
Varianta 1 Martor netratat 
Varianta 2 Administrarea produselor chimice cînd diametrul fructelor centrale din 

infloriscenţă sunt de 10-12mm cu preparatul Rarex în concentraţia de 0.5%.  
Varianta 3 Administrarea produselor chimice cînd diametrul fructelor centrale din 

infloriscenţă sunt de 10-12 mm cu preparatul Rarex în concentraţia de 0.5%  + rărirea 
manuală a fructelor. 

Varianta 4 Rărirea manuală a fructelor se efectuiază după căderea fiziologică , cînd 
fructele ating în diametru 16-18mm.  

Distribuirea recoltei de fructe s-a determinat la sfârşitul perioadei de vegetaţie la 
înălţimea de 0-1, 1-2, şi 2-3 m de la suprafaţa solului şi în zona de împreunare a coroanelor 
la 3 pomi tipici. 

Recolta s-a determinat pentru fiecare pom în parte, cântărind producţia de la 24 
pomi şi făcând media aritmetică. Calitatea comercială a fructelor s-a determinat conform 
Standardului european pentru mere NR.85/2004.  
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Din valorile prezentate rezultă că ce e mai mici cantităţi de fructe la toate cele 3 

soiuri luate în studiu s-au obţinut în variantele cu rărire  a fructelor. În varianta martor 
numărul de fructe la baza coroanei a fost de 60 fructe la un pom, în timp ce la varianta 
unde s-a efectuat rărirea chimică numărul de fructe a fost de 35 fructe ceia ce dă 
posibilitatea pomilor de a depune un număr suficient de muguri florali pentru anul viitor. 

La soiul Florina de asemenea numărul de fructe în varianta cu rărire chimică a fost mai 
mic decât în varianta martor 135 faţă de150 fructe, dar mai mare decât în variantele cu rărire 
mixtă şi manuală 100 respectiv 90 fructe. Comparând rezultatele dintre numărul de fructe în 
diferite zone ale coroanei observăm că numai la înălţimea 0-1 m a pomilor diferenţa este mai 
mare de la 60 fructe la varianta martor şi 45 fructe la varianta cu rărire manuală. 

De asemenea şi la soiul Idared produsul chimic a avut efect bun în comparaţie cu 
celelalte variante luate în studiu, s-au obţinut 34 fructe la înălţimea de 0-1 m faţă de 46 
fructe la martor în aceiaşi zonă  

Tabelul 1 
Numărul de fructe şi amplasarea lor în diferite zone ale coroanei în funcţie de metoda de 

rărire a organelor reproductive 
(Portaltoiul M26, Distanţa de plantare 4x2, S.A. „ Zubreşti“., 2008) 

Fructe la un pom, buc. 
Soiul 

V
ar

ia
nt

el
e 

Total 0-1m 1-2 m 2-3m în zona de interferenţă a 
coroanelor 

1 190 60 50 35 45 
2 100 35 30 15 20 
3 90 27 26 20 17 

Goden 
Delicious 

4 86 32 25 19 10 
1 150 50 38 24 38 
2 126 45 36 20 25 
3 100 39 22 17 22 

 
Florina 

4 95 31 27 20 17 
1 125 46 29 26 24 
2 90 34 26 20 10 
3 87 29 28 20 10 

Idared 

4 90 36 24 18 11 
Tabelul 2 

Calitatea fructelor în funcţie de metoda de rărire a organelor productive 
(Portaltoiul M26, Distanţa de plantare 4x2, S.A. „ Zubreşti“., 2008) 

Categorii de mărime a fructelor(%) Soiul Variantele Extra Categoria I CategoriaII 
1 10 20 65 
2 80 18 0 
3 85 10 3 

Golden Delicious 
 

4 85 10 2 
1 7 80 5 
2 77 13 5 
3 79 15 6 

Florina 
 

4 78 20 0 
1 20 24 50 
2 85 15 0 
3 95 5 0 

Idared 
 

4 95 3 2 
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Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă că la soiurile de măr Golden deicious, 
Florina şi Idared în urma aplicării produsului chimic de rărire, se înregistrează , un procent 
de peste 82%  fructe de calitate extra+calitatea I faţă de martorul netratat. 

La soiul Golden delicious în variantele cu rărire s-au obţinut o calitate a fructelor de 
peste 85 la sută de categoria extra faţă de numai 10 %în varianta martor. La soiul Florina 
80% din fructe în varianta martor sunt de categoria I în comparaţie cu 13 % la varianta cu 
tratare chimică, respectiv 20% a rărirea manuală afructelor 

 Prin rărirea  chimică la soiurie Idared şi Goden deicious cantitatea totală de fructe 
constitue fructe de caitatea extra+caitatea I. 

CONCLUZII 
Aplicarea produselor de rărire diminuează cantitatea recoltei pe pom, însă creşte 

calitatea fructelor. 
Amplasarea fructelor în diferite zone ale coroanei pomilor depinde de particu-

larităţile  biologice  ale soiului  
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Abstract. For Republic Moldova basic elements of technology of cultivation of wild 
strawberry for reception of the ecological fruits, developed as a result of long-term 
researches lead by faculty of fruit growing of the State Agrarian University of in various 
soil-climatic zones of republic are recommended. 
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INTRODUCTION 

Reception of ecological production of wild strawberry in the open ground probably 
only at strict observance of all agro technical receptions used in an ecological agriculture, 
approved by national and international statutory acts (3, 4). 

MATERIAL AND METHODS 
For development of technology of cultivation of wild strawberry with the purpose of 

reception of ecological production results of researches lead during 30 years on the 
standard methods in fruit growing have been used. 

RESULTS AND DISCUSION 
Recommended basic elements of technology of cultivation of wild strawberry for 

reception of ecological fruits in various soil-climatic zones of Republic Moldova (1, 2). 
 The Choice of a site. The preference is given equal sites on which three years were not 
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