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EFICACITATEA NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII DE ROD LA UNELE 
SOIURI DE MĂR ÎN PERIOADA PRECOCE DE DEZVOLTARE A 
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Abstract. The study subject of the experience were Golden Reinders and Gala Buckeye apple varieties, grafted 
on M9. The trees were trained as a slender spindle system. The distance of plantation is 3.5 x 0.8 m. The experi-
ment was conducted during the period of 2018 year. This study had the aim to determine the efficacy of different 
methods of thinning on the reproductive organs in the early phase. For thinning apple fruits the following variants 
were experimented: 1. Control – without treatment; 2. Manual thinning; 3. Geramid New, 1,2 l/ha; 4. Geramid 
New, 1,5 l/ha; 5. Geramid New, 1,8 l/ha. During the research the following indices were studied: the number of 
blossom clusters after thinning, mean fruit weight, yield, average fruit diameter and size classes based on their 
diameter. It was established that, the good effect of thinning was noticed in the variety Gala Buckeye after applica-
tion of Geramid New, 1,2 l/h ha and the variety Golden Reinders with Geramid New, 1,8 l/ha when the size of the 
central flower of the inflorescence has a diameter of 4-5 mm. 
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Rezumat.  Obiect al cercetărilor au fost pomii de măr din soiurile Golden Reinders și Gala Buckeye, altoite 

pe M9. Pomii au fost conduși ca fus subțire ameliorat. Distanța de plantare a fost de 3,5 x 0,8 m. Cercetările 
s-au efectuat în perioada anului 2018. Scopul acestui studiu a fost de a determina eficacitatea diferitor metode 
de rărire a organelor reproductive în fază precoce. Pentru rărirea fructelor au fost elaborate 5 variante, în care 
s-au experimentat următoarele metode şi doze de tratare: 1) martor, fără rărire; 2) rărire manuală; 3) Geramid 
New, 1,2 l/ha; 4) Geramid New, 1,5 l/ha; 5) Geramid New, 1,8 l/ha. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat numărul 
de inflorescențe după rărire, greutatea medie a fructelor, randamentul, diametrul mediu al fructelor pe clase de 
diametru. O eficiență mai înaltă a răririi la soiul Gala Buckeye a fost înregistrată după utilizarea produsului 
Geramid New în doza 1,2 l/ha, iar la soiul Golden Reinders – Geramid New cu 1,8 l/ha, aplicate când mărimea 
fructului central din inflorescență avea un diametru de 4-5 mm.

Cuvinte-cheie:  Măr; Regulator de creștere; Rărire; Calitate; Randament.

INTRODUCERE

În ultimele decenii, pe plan european, cultura mărului a suportat mari transformări privind sortimen-
tul şi tehnologia cultivării, atingând astăzi performanţe remarcabile în ţări ca Italia, Franţa, Germania, 
Olanda, Polonia etc. (Babuc, V. et al. 2013; Cimpoieş, Gh. 2012; Ilie, A. 2016).

În cadrul secvenţelor tehnologice utilizate într-o plantaţie modernă de măr, normarea încărcăturii de 
rod reprezintă o măsură agrotehnică care influenţează în mod direct obţinerea recoltelor constante, înalte 
şi de calitate competitivă (Balan, V. et al. 2019; Hiroshi, I. et al. 2018; Peşteanu, A. 2015a).

Termenul declanşării normării încărcăturii de rod se răsfrânge asupra greutăţii medii şi diametrului 
fructelor, care descresc odată cu îndepărtarea momentului răririi organelor reproductive de la înflorirea 
pomilor (Balan, V., Vămăşescu, S. 2018; Dennis, F.G. 2000; Dorrigoni, A., Lezzer, P. 2007; Johnson, 
D.S. 1994).

În afară de efectele pozitive asupra calității fructelor, normarea timpurie a organelor reproductive 
acționează direct şi asupra diferențierii mugurilor de rod, a gradului de înflorire în anul viitor, adică 
asupra recoltei potențiale de perspectivă (Balan, V., Vămăşescu, S. 2011; Greene, D.W. 2002; Peşteanu, 
A. 2015b).

Prima etapă a normării încărcăturii de rod trebuie efectuată în primele 20-30 zile după înflorit, folosindu-
se doar regulatori de creștere (Cimpoieş, Gh. 2012; Balan, V., Vămăşescu, S. 2015; Peşteanu, A. 2015a).

La normarea încărcăturii de rod în faze precoce se utilizează poduse pe bază de auxină, care au 
acţiune moderată de rărire a organelor reproductive şi pot fi folosite în perioada cu umiditate sporită şi 
temperaturi scăzute. Acestea favorizează absorbţia substanţelor şi măresc intensitatea răririi chimice. 
Produsele pe bază de auxină provoacă o puternică şi prelungită inhibare a dezvoltării embrionului, iar 
aplicate în timpul înfloririi împiedică fecundarea, fructele nu formează seminţe şi cad. Acţiunea acestor 
produse este selectivă, astfel că se stopează, în primul rând, dezvoltarea fructelor cu un număr mai mic 

(46-54)



47Ştiinţa agricolă, nr. 1 (2020)

Ananie PEŞTEANU, Oleg CALESTRU. Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare... (46-54)

de seminţe, datorită fecundării incomplete, şi a celor de pe formaţiuni de rod cu dezvoltare mai slabă 
(Babuc, V. et al. 2013; Vămăşescu, S., Balan, V. 2015; Stopar, M. 2000).

Dintre produsele cu conţinut de auxine, pentru rărirea chimică precoce a organelor reproductive, pomicul-
torii utilizează regulatori de creştere al căror ingredient activ este acidul alfanaftilacetamid – Amid Thin W, 
Diramid, Geramid New (Peşteanu, A. 2013a). Dintre aceste produse, la etapa actuală, în Republica Moldova 
este omologat doar produsul Geramid New în doza 150-200 ml/ha, care se utilizează când s-a înregistrat că-
derea a 80% din petale plus 2-3 zile, adică atunci când diametrul fructului central constituie 4-5 mm. Trebuie 
să se ţină cont că fiecare grupă de soiuri are particularităţi biologice specifice şi nu poate fi recomandată ace-
eaşi cantitate de produs la normarea încărcăturii de rod, deoarece se pot înregistra consecinţe negative, cum ar 
fi fructele „pygma” sau rărirea excesivă a organelor reproductive (Peşteanu, A. 2013a).

Argumentarea practică a cercetării de faţă constă în stabilirea celor mai raţionale doze de tratare cu regu-
latorul de creştere Geramid New, utilizat cât mai devreme la rărirea organelor reproductive la pomii de măr 
din soiurile Golden Reinders şi Gala Buckeye, pentru programarea recoltelor constante de fructe calitative.

MATERIALE ŞI METODE

Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2018 prin înfiinţarea unei experienţe în condiţii de 
câmp în livada superintensivă de măr a întreprinderii SRL „Domulterra”. Plantarea livezii s-a efectuat 
în primăvara anului 2014, cu pomi cu coroană de tipul knip boom de categorie „Certificat”, produşi în 
pepiniera pomicolă „Griba”, Italia.

În perioada respectivă s-a studiat influenţa unor doze diferite ale regulatorului de creştere Geramid 
New aplicat la normarea încărcăturii de rod la pomii din soiurile Golden Reinders şi Gala Buckeye, 
altoite pe portaltoiul M9 (tab. 1). Distanţa de plantare a constituit 3,5x0,8 m. 

În varianta întâi n-a fost efectuată niciun fel de intervenţie asupra organelor reproductive din coroana pomilor.

Tabelul 1. Schema experienței pentru studierea metodelor şi a dozei aplicate  
de Geramid-New la normarea încărcăturii de rod la pomii de măr

Variantele experienţei Ingredient activ Modul de aplicare
Martor, fără rărire - -
Rărire manuală - Rărirea manuală a fructelor s-a efectuat după căderea fiziolo-

gică a lor, când fructele aveau 1,5-2,0 cm în diametru
Geramid New, 1,2 l/ha

NAD
(44,8 g/l) Stropire, la căderea a 80% petale +2-3 zileGeramid New, 1,5 l/ha

Geramid New, 1,8 l/ha

În varianta a doua, normarea încărcăturii de rod s-a efectuat prin rărirea manuală. Metoda s-a aplicat 
după căderea fiziologică a fructelor, când acestea ajungeau la 1,5-2,0 cm în diametru. Luând în consi-
derare potențialul pomilor şi calculele efectuate, se recomandă să fie lăsate în coroană 100-110 fructe, 
acestea constituind cantitatea optimă. Pe parcursul răririi manuale s-au înlăturat fructele gemene, cele 
mici, deformate, afectate de boli şi cele slab iluminate. În inflorescență s-a lăsat câte un fruct amplasat 
la distanța de 10-15 cm unul de la altul (Babuc, V. et al. 2013).

În variantele a treia, a patra şi a cincea, în conformitate cu schema experienţei (tab. 1), s-a efectuat 
câte o singură tratare (la 03.05.2018) cu regulatorul de creştere Geramid New în dozele 1,2 l/ha, 1,5 l/ha 
şi, respectiv, 1,8 l/ha, la etapa când 80% din petale au căzut plus 2-3 zile. 

Tratarea pomilor s-a efectuat cu stropitoarea portabilă dimineaţa, în orele fără vânt. Temperatura 
aerului în perioada tratărilor cu regulatorul de creştere Geramid New a fost de +18°C, iar umiditatea 
relativă a aerului în atmosferă – de 63%.

Fiecare variantă include 4 repetiţii amplasate pe teren după sistemul pătratul latin, numărul de pomi 
în repetiţie – 8. Cantitatea de soluţie folosită la un pom a constituit 0,3 litri, având în vedere 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 metodologia acceptată de 
îndeplinire a experiențelor la culturile pomicole cu regulatorii de creștere. 

Prelucrarea statistică a datelor pentru indicii principali s-a efectuat prin metoda de analiză a disper-
siei, cu utilizarea calculatorului. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

În urma cercetărilor efectuate, constatăm că, în anul care a precedat fructificarea, pomii din soiurile 
Golden Reinders şi Gala Buckeye au diferenţiat o cantitate suficientă de muguri de rod, care, după tăie-
rea din perioada de repaus, în primăvara anului 2018 au condus la formarea a 170-181 şi, respectiv, 179-
190 de inflorescenţe în coroană (tab. 2). Numărul inflorescenţelor demonstrează un coraport echilibrat 
între procesele de creştere şi fructificare şi permite montarea experienţelor pentru studierea metodei de 
rărire şi a dozei optime de Geramid New folosit la normarea încărcăturii de rod.

Tabelul 2. Numărul inflorescenţelor totale (NIT), legate(NIL) în coroana pomilor de măr şi ponderea 
fructelor într-o inflorescenţă, anul 2018

Variantele experienţei
NIT,

bucăţi/pom 
NIL,

bucăţi/pom
Ponderea fructelor într-o inflorescenţă, %

1 buc. 2 buc. 3 buc. >4 buc.
Soiul Golden Reinders

Martor, fără rărire 177 132 41,7 22,8 26,6 8,9
Rărire manuală 173 98 98,0 2,0 - -
Geramid New, 1,2 l/ha 170 88 72,8 5,7 17,1 -
Geramid New, 1,5 l/ha 181 89 85,4 10,1 4,5 4,4
Geramid New, 1,8 l/ha 179 90 93,4 5,6 1,1 -

Soiul Gala Buckeye
Martor, fără rărire 183 142 42,3 21,3 21,1 14,1
Rărire manuală 186 95 95,8 3,1 1,1 -
Geramid New, 1,2 l/ha 179 96 93,8 4,1 2,1 -
Geramid New, 1,5 l/ha 190 89 74,2 13,4 7,9 4,5
Geramid New, 1,8 l/ha 177 85 62,4 18,9 11,8 6,9

Investigaţiile efectuate au scos în evidenţă că metoda de normare a încărcăturii de rod şi doza de 
tratare cu regulatorul de creştere Geramid New, ca produs pentru rărirea chimică a fructelor, au avut o 
influenţă diferită asupra soiurilor cercetate. 

Dacă, de exemplu, în varianta martor, unde nu s-a efectuat tratarea pentru rărirea fructelor, raportul 
dintre numărul inflorescenţelor legate şi al celor totale a constituit 74,6% şi, respectiv, 77,6%, atunci în 
varianta a doua, după normarea încărcăturii de rod prin rărirea manuală a fructelor, indicele în cauză a 
constituit 56,7% şi, respectiv, 51,1%. 

Pentru a modera în continuare gradul de legare a fructelor din soiurile luate în studiu Golden Rein-
ders şi Gala Buckeye, s-a efectuat normarea încărcăturii de rod prin rărirea chimică cu regulatorul de 
creştere Geramid New, aplicat cu dozele 1,2 l/ha, 1,5 l/ha şi 1,8 l/ha.

Conform datelor din tabelul 2, regulatorul de creştere Geramid New a influenţat diferit numărul de 
inflorescenţe legate. În cazul aplicării produsului cu doza 1,2 l/ha, ponderea inflorescenţelor legate la po-
mii din soiul Golden Reinders a constituit 51,8%, cu 22,8% mai puţin în comparaţie cu varianta martor. 
La pomii din soiul Gala Buckeye indicele în cauză a constituit 53,6%, în scădere cu 24,0%.

În cazul variantelor unde tratarea s-a efectuat cu produsul Geramid New în doza de 1,5 l/ha şi 1,8 l/ha, in-
dicatorul studiat n-a înregistrat devieri esenţiale în comparaţie cu varianta cu Geramid New în doza de 1,2 l/ha.

În afară de indicatorii menţionaţi mai sus, metoda de rărire şi doza de preparat au acţionat şi asupra 
ponderii fructelor într-o inflorescenţă. O amplasare mai raţională a fructelor într-o inflorescenţă la pomii 
din soiul Golden Reinders a fost înregistrată în varianta cu rărire manuală şi în varianta tratată cu Ge-
ramid New în doza 1,8 l/ha, unde 98,0% şi, respectiv, 93,4% din fructe sunt câte unul în inflorescenţă, 
2,0% şi, respectiv, 5,6% fructe sunt câte două, iar 1,1% fructe sunt câte trei în inflorescenţă. 

În varianta cu utilizarea regulatorului de creştere Geramid New în doza 1,5 l/ha, indicele în cauză a 
sporit în favoarea inflorescenţelor cu un număr mai mare de fructe, constituind valori de 85,4%, 10,1% 
şi, respectiv, 4,5%. 

În cadrul variantelor cu rărire chimică, o creştere a ponderii numărului mai mare de fructe într-o 
inflorescență a fost înregistrată la cea cu pomii trataţi cu Geramid New în doza 1,2 l/ha, unde 72,8% din 
inflorescenţe au format câte un fruct, 5,7% câte două fructe, 17,1% câte trei, iar 4,4% câte patru fructe.
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În varianta martor, unde nu s-a efectuat rărirea organelor reproductive, 8,9% din inflorescenţe au 
format câte patru fructe, 26,6% câte trei fructe, 22,8% câte două şi 47,1% câte un fruct.

La pomii din soiul Gala Buckeye, o pondere mai raţională a fructelor într-o inflorescenţă constatăm 
în varianta tratată cu regulatorul de creştere în doza 1,2 l/ha, la 95,8% din inflorescenţe fructele fiind 
amplasate câte unul, la 4,1% câte două şi la 2,1% câte trei fructe. Valori similare au fost înregistrate şi în 
varianta cu rărire manuală, unde indicele în studiu a constituit 95,8%, 3,1% şi, respectiv, 1,1%.

Majorarea dozei de Geramid New la 1,5 l/ha a diminuat ponderea inflorescenţelor cu câte un fruct 
în favoarea celor cu două şi mai multe fructe. În varianta dată, la 74,2% din inflorescenţe s-a înregistrat 
câte un fruct, la 13,4% câte două fructe, la 7,9% câte trei şi la 4,5% câte patru fructe. Această distribuţie 
este valabilă şi pentru varianta cu Geramid New de 1,8 l/ha, unde indicele în studiu a constituit 62,4%, 
18,9%, 11,8% şi, respectiv, 6,9%.

În varianta martor, unde nu s-a efectuat rărirea, la 14,1% din inflorescenţe s-au înregistrat câte patru 
fructe, la 21,1% câte trei fructe, la 21,9% câte două şi la 42,3% câte un fruct în inflorescenţă. În varianta 
cu rărire manuală, ponderea fructelor în inflorescenţă a fost similară cu cea din varianta tratată cu regu-
latorul de creştere Geramid New în doza 1,2 l/ha. 

Normarea încărcăturii de rod prin aplicarea produsului Geramid New în doza 1,8 l/ha la pomii din soiul 
Golden Reinders şi în doza 1,2 l/ha la pomii din soiul Gala Buckeye a influenţat pozitiv ponderea inflores-
cenţelor cu un număr redus de fructe, care, practic, nu s-a deosebit esenţial de varianta cu rărire manuală.

Roada şi parametrii de calitate sunt indicii care ne demonstrează oportunitatea îndeplinirii lucrărilor 
agrotehnice şi a altor operaţiuni tehnologice în plantaţiile de măr. 

Investigaţiile efectuate privind influenţa diferitor metode de rărire şi a dozei de tratare a pomilor cu 
regulatorul de creştere Geramid New asupra numărului de fructe la 100 de inflorescenţe în coroana po-
milor au arătat rezultate diferite între variantele luate în studiu. 

Valori mai mari ale numărului de fructe la 100 de inflorescenţe (fig. 1) în coroana pomilor din soiul 
Golden Reinders se atestă în varianta martor, unde nu s-a efectuat rărirea organelor reproductive – 151 
de bucăţi. În continuare, în ordine descrescândă, se plasează varianta cu Geramid New în doza 1,2 l/ha 
– 86 de bucăţi, varianta cu rărire manuală şi cea tratată cu regulatorul de creştere în doza 1,5 l/ha – câte 
58 de bucăţi şi varianta cu Geramid New în doza 1,8 l/ha – 54 buc. 

Figura 1. Influenţa metodei de rărire şi a dozei de tratare cu Geramid New asupra numărului de fruc-
te la 100 de inflorescenţe, bucăţi

În cazul pomilor din soiul Gala Buckeye, un număr mai mare de fructe la 100 de inflorescenţe s-a 
înregistrat în varianta martor - 162 buc, urmată de varianta cu Geramid New în doza 1,8 l/ha – 78 de 
bucăţi, varianta cu Geramid New în doza 1,5 l/ha – 67 de bucăţi, varianta cu Geramid New în doza 1,2 
l/ha – 58 de bucăţi şi varianta cu rărire manuală – 54 de bucăţi.
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Numărul de fructe din coroana pomilor din soiurile Golden Reinders şi Gala Buckeye este de aseme-
nea influenţat de metoda de rărire şi de doza de produs administrată la tratare. 

Investigaţiile efectuate scot în evidenţă că un număr mai mare de fructe la pomii din soiul Golden 
Reinders a fost înregistrat în varianta unde nu s-a efectuat rărirea – 268 bucăţi/pom. În continuare, cu 
valori mai mici, se plasează variantele cu utilizarea regulatorului de creştere Geramid New în doza 1,2 
l/ha – 147 bucăţi/pom, în doza 1,5 l/ha – 106 bucăţi/pom, varianta cu rărire manuală – 100 bucăţi/pom 
şi varianta cu Geramid New în doza 1,8 l/ha – 97 bucăţi/pom (tab. 3). 

Calitatea fructelor este direct corelată cu greutatea medie a unui fruct. Cercetările demonstrează că 
regulatorul de creştere Geramid New, utilizat pentru rărirea chimică a fructelor în doze diferite, a avut o 
influenţă esenţială asupra calităţii producţiei. 

Dacă, de exemplu, în varianta martor, unde nu s-a efectuat normarea încărcăturii de rod, greutatea 
medie a unui fruct de soiul Golden Reinders a constituit 68,1 g, atunci în celelalte variante indicele dat a 
variat de la 109,4 până la 161,0 g. Cele mai mici valori ale greutății medii a fructului au fost în varianta 
tratată cu Geramid New în doza 1,2 l/ha – 109,4 g, valori medii în varianta cu Geramid New în doza 
1,5 l/ha – 150,0 g, iar cele mai mari valori s-au înregistrat în varianta cu rărire manuală – 159,4 g şi cu 
Geramid New în doza 1,8 l/ha – 161,0 g. Tratarea cu Geramid New în doza 1,2 l/ha a influenţat vădit in-
dicele în studiu, mai multe fructe de tip „pygma” fiind observate în coroana pomilor din această variantă. 

Studiind dinamica greutăţii medii în cadrul variantelor cu rărire chimică, constatăm o majorare cu 
47,2% a indicelui investigat în cazul tratării cu preparatul Geramid New în doza 1,2 l/ha, în comparaţie 
cu varianta tratată în doza 1,8 l/ha. În varianta cu rărire manuală, greutatea medie a fructelor a fost prac-
tic identică cu cea din varianta tratată cu Geramid New în doza 1,8 l/ha.

Numărul mare de fructe pe un pom în varianta martor a permis obţinerea unei producţii mai înalte la 
un pom şi la o unitate de suprafaţa, acestea constituind 18,25 kg/pom şi, respectiv, 65,17 t/ha. 

O diminuare însemnată, statistic demonstrată, s-a înregistrat în celelalte variante. În varianta tratată 
cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 1,2 l/ha observăm că producția de fructe a constituit 
16,08 kg/pom, iar la o unitate de suprafaţă – 57,42 t/ha, ceea ce este cu 7,7 t/ha mai puţin în comparaţie 
cu varianta martor. În cazul răririi manuale, producţia de fructe a constituit 15,94 kg/pom şi 56,92 t/ha.

În cazul tratării cu Geramid New în doza 1,5 l/ha şi 1,8 l/ha, producţia de fructe la un pom a constituit 
15,90 kg şi, respectiv, 15,62 kg, iar la o unitate de suprafață – 56,78 t/ha şi, respectiv, 55,77 t/ha.

Pentru soiul Gala Buckeye, valori mai mari ale numărului de fructe au fost înregistrate în varianta 
martor, fără rărire – 296 bucăţi/pom. Mai puţine fructe s-au înregistrat în variantele cu utilizarea regu-
latorului de creştere Geramid New – 139 bucăţi/pom la aplicarea dozei de 1,8 l/ha, 127 bucăţi/pom la 
aplicarea a Geramid New în doza 1,5 l/ha, 104 bucăţi/pom în varianta cu Geramid New în doza 1,2 l/ha 
şi doar 100 bucăţi/pom în varianta unde s-a efectuat rărirea manuală a fructelor. 

Tabelul 3. Influenţa metodei de rărire şi a dozei de tratare cu Geramid New asupra producţiei  
şi parametrilor de calitate a fructelor în coroana pomilor de măr, a. 2018

Variantele experienţei Numărul de fructe, 
bucăţi/pom

Greutatea  
medie, g

Producţia de fructe
kg/pom t/ha

Soiul Golden Reinders
Martor, fără rărire 268 68,1 18,25 65,17
Rărire manuală 100 159,4 15,94 56,92
Geramid New, 1,2 l/ha 147 109,4 16,08 57,42
Geramid New, 1,5 l/ha 106 150,0 15,90 56,78
Geramid New, 1,8 l/ha 97 161,0 15,62 55,77

LDS 5% 12,3 8,4 0,87 2,9
Soiul Gala Buckeye

Martor, fără rărire 296 59,0 17,47 62,38
Rărire manuală 100 147,3 14,73 52,60
Geramid New, 1,2 l/ha 104 150,1 15,61 55,74
Geramid New, 1,5 l/ha 127 117,8 14,96 53,42
Geramid New, 1,8 l/ha 139 101,7 14,14 50,49

LDS 5% 13,4 6,9 0,80 2,8
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Numărul de fructe dintr-un pom şi greutatea medie a fructului sunt indici interdependenţi. Dacă, de 
exemplu, în cazul variantei martor, greutatea medie a unui fruct din soiul Gala Buckeye a constituit 59,0 
g, atunci în celelalte variante indicele în studiu a variat între 101,7 şi 150,1 g. O greutate medie mai mică 
a fructului a fost înregistrată în varianta cu Geramid New în doza 1,2 l/ha – 101,7 g, urmând, în creştere, 
varianta cu Geramid New în doza 1,5 l/ha – 117,8 g, varianta cu rărire manuală – 147,3 g şi varianta cu 
Geramid New în doza 1,2 l/ha – 150,1 g. Tratarea pomilor din soiul Gala Buckeye cu produsul Geramid 
New în doza 1,5 şi 1,8 l/ha a blocat dezvoltarea organelor reproductive, ceea ce a condus la formarea 
fructelor de tip „pygma” în coroana pomilor. 

Investigaţiile efectuate demonstrează că rărirea precoce a florilor legate, când 80% din petale au 
căzut plus 2-3 zile, şi aplicarea dozei recomandate pentru soiul cultivat au o influenţă benefică asupra 
dezvoltării fructelor, în comparaţie cu celelalte variante.

Cele mai mari valori ale numărului de fructe pe un pom s-au înregistrat în varianta martor, unde, respec-
tiv, şi producţia de fructe este mai înaltă, constituind 17,47 kg la un pom, şi 62,38 t la o unitate de suprafaţă. 

Tratarea pomilor cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 1,2 l/ha a condus la scăderea 
producţiei de fructe, care a constituit 15,61 kg/pom şi, respectiv, 55,74 t/ha, cu 6,64 t/ha mai puţin în 
comparaţie cu varianta martor. 

În cazul măririi dozei de produs Geramid New până la 1,5 şi 1,8 l/ha, producţia de fructe la un pom 
a constituit 14,96 şi, respectiv, 14,14 kg, iar la o unitate de suprafaţă – 53,42 şi, respectiv, 50,49 t/ha. 
Varianta cu rărire manuală a înregistrat producţii medii de fructe, de 14,73 kg/pom şi 52,60 t/ha.

Producţii mai mari de fructe raportate la secţiunea transversală a trunchiului la pomii din soiul Gol-
den Reinders şi soiul Gala Buckeye au fost înregistrate în varianta martor, unde indicele menţionat a 
constituit 1,14 şi, respectiv, 1,04 kg/cm2 SSTT. 

În cadrul pomilor din soiul Golden Reinders, în variantele tratate cu regulatorul de creştere Geramid 
New indicele respectiv scade şi variază între 0,98 şi 1,01 kg/cm2 SSTT (fig. 2).

Figura 2. Influenţa metodei de rărire şi a dozei de tratare cu Geramid New asupra producţiei de fruc-
te raportate la suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului (SSTT), kg/cm2

La pomii din soiul Gala Buckeye, în varianta cu rărire manuală şi în cele tratate cu regulatorul de creş-
tere Geramid New în diferite doze, indicele menţionat a variat de la 0,76 până la 0,81 kg/cm2 SSTT. Pentru 
varianta tratată cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 1,8 l/ha şi varianta cu rărire manuală, indi-
cele studiat a fost mai mic, constituind 0,76 şi, respectiv 0,79 kg/cm2 SSTT. Variantele tratate cu Geramid 
New în doza 1,2 şi 1,5 l/ha au înregistrat valori neînsemnat mai mari faţă de variantele precedente.

Diametrul mediu al fructelor este un indicator ce are tangenţă directă cu greutatea medie a producţiei 
obţinute. Valori mai mici ale diametrului mediu al fructelor la pomii din soiul Golden Reinders s-au 
înregistrat în varianta martor, la pomii fără rărire – 53,3 mm, iar valori mai mari în varianta cu rărire 
manuală – 73,2 mm şi în cea tratată cu produsul Geramid New în doza 1,8 l/ha – 74,0 mm. Variantele 
tratate cu regulatorul de creştere Geramid - New în doza 1,2 şi 1,5 l/ha au înregistrat valori mai mici 
comparativ cu variantele precedente, de 66,8 mm şi, respectiv, 72,1 mm (fig. 3).
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În cadrul pomilor din soiul Gala Buckeye, un diametru mediu mai mic s-a înregistrat în varianta martor 
– 50,1 mm. În continuare, în creştere, s-au plasat varianta tratată cu regulatorul de creştere Geramid New 
în doza 1,8 l/ha – 65,6 mm şi varianta cu Geramid New în doza 1,5 l/ha – 66,2 mm. În cazul variantelor 
cu rărire manuală şi cu Geramid New în doza 1,2 l/ha, datorită greutăţii medii mai mari a unui fruct, au 
fost înregistrate valori mai mari şi pentru diametrul fructului, care a constituit 70,7 şi, respectiv, 71,5 mm.

Figura 3. Influenţa metodei de rărire şi a dozei de tratare cu Geramid  New asupra diametrului mediu 
al fructelor de măr, mm

Studiul efectuat asupra producției de fructe şi a calităţii ei evidenţiază că, la pomii din soiul Golden 
Reinders, valori mai mari ale indicilor studiaţi s-au înregistrat în cazul utilizării pentru rărirea chimică a 
regulatorului de creştere Geramid New în doza 1,8 l/ha, iar la pomii din soiul Gala Buckeye – la utiliza-
rea preparatului în doza 1,2 l/ha. Rezultatele înregistrate în variantele cu tratare chimică au fost similare 
cu valorile semnalate la ambele soiuri în varianta cu rărire manuală. 

La baza acestor cercetări stau ipotezele savanților din țară şi din străinătate privind precocitatea efec-
tuării răririi fructelor, factor care acționează pozitiv asupra producției de fructe şi calității ei (Greene, D. 
W. 2002, Johnson, D.S. 1994, Peşteanu, A. 2013a).

Cercetările efectuate scot în evidentă corelația directă dintre numărul de fructe și diametrul lor pe 
variantele luate în studiu. Un număr mai mare de fructe în coroană duce la majorarea ponderii fructelor 
cu un diametru mai mic. 

Rezultatele prezentate în tabelul 4 demonstrează că o producţie mai mare de fructe de calitate mai 
joasă s-a obţinut la pomii din soiul Golden Reinders în varianta martor, fără rărire. În varianta respectivă 
a prevalat ponderea fructelor cu diametrul mai mic de 55 mm, care a constituit 46,4%, a celor cu diame-
trul 56-60 mm alcătuind 44,1%, iar a celor de 61-65 mm – doar 9,5%. Astfel, în varianta martor nu s-au 
înregistrat fructe de categoria extra şi categoria I de calitate.

Studiind modul în care regulatorul de creştere a influenţat calitatea fructelor la pomii din soiul Gol-
den Reinders, o distribuire mai raţională s-a înregistrat în varianta cu Geramid New în doza 1,8 l/ha. 
Ponderea fructelor cu diametrul mai mic de 65 mm constituie aici 6,7%, a celor cu diametrul de 66-70 
mm (categoria I de calitate) – 37,8%, iar ponderea fructelor de categoria extra alcătuieşte 55,5%. Astfel, 
în varianta dată, ponderea însumată a fructelor de categoria extra şi a celor de categoria I de calitate a 
constituit 93,3%. Rezultate similare au fost înregistrate în varianta cu rărire manuală, unde indicele în 
studiu a constituit 7,9%; 38,6%; 53,5% şi, respectiv, 92,1%.

Varianta tratată cu produsul Geramid New în doza 1,2 l/ha a demonstrat influenţa produsului asupra creşterii 
ponderii fructelor cu diametrul 56-70 mm (83,0%) în defavoarea celor cu diametrul mai mare de 71 mm (17,0%). 

În cazul tratării pomilor din soiul Golden Reinders cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 
1,5 l/ha, înregistrăm o creştere a ponderii de fructe în clasa cu diametrul 56-70 mm (51,9%) şi o dimi-
nuare a numărului de fructe cu diametrul 71-80 mm (48,1%).

În cadrul pomilor din soiul Gala Buckeye, producţii de calitate inferioară s-au obţinut în varianta 
martor, unde ponderea fructelor cu diametrul mai mic de 55 mm constituie 54,7%, a celor cu diametrul 
56-60 mm – 36,9%, iar a celor cu diametrul de 61-65 mm – numai 8,4%.
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Tabelul 4. Influenţa metodei de rărire şi a dozei de tratare cu regulatorul de creştere Geramid New 
asupra distribuirii fructelor în funcţie de diametrul lor la pomii de măr, a. 2018

Variantele
experienţei

Ponderea fructelor (%) în funcţie de diametrul (mm) lor
<55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80

Soiul Golden Reinders
Martor, fără rărire 46,4 44,1 9,5 - - -
Rărire manuală - - 7,9 38,6 39,4 14,1
Geramid New, 1,2 /ha - 10,2 29,7 43,1 17,0 -
Geramid New, 1,5 /ha - 1,0 22,8 28,1 43,4 4,7
Geramid New, 1,8 /ha - - 6,7 37,8 40,1 15,4

Soiul Gala Buckeye
Martor, fără rărire 54,7 36,39 8,4 - - -
Rărire manuală - - 18,5 35,4 46,1 -
Geramid New, 1,2 l/ha - - 17,3 32,3 50,4 -
Geramid New, 1,5 l/ha 2,5 5,4 37,4 47,1 7,6 -
Geramid New, 1,8 l/ha 3,4 9,5 40,2 41,7 5,2 -

În varianta cu rărire manuală a fructelor înregistrăm o diminuare a ponderii fructelor cu diametrul de 
până la 65 mm (18,5%), comparativ cu varianta martor, şi o majorare a celor cu diametrul mai mare de 66 
mm (81,5%). Astfel, 35,4% din fructe se atribuie la categoria I de calitate, iar 41,6% – la categoria extra.

Utilizarea regulatorului de creştere Geramid New la normarea încărcăturii de rod a influenţat pozitiv 
calitatea fructelor obţinute. Astfel, în varianta tratată cu Geramid New în doza 1,2 l/ha înregistrăm o 
distribuire mai raţională a ponderii fructelor după diametru. În cazul variantei respective, fructele cu di-
ametrul mai mic de 65 mm constituie 17,3%, fructele cu diametrul de 66-70 mm (categoria I de calitate) 
constituie 32,3%, iar la cele cu diametrul mai mare de 70 mm (categoria extra de calitate) se atribuie 
50,4% din fructele. Ponderea fructelor de categoria I şi extra de calitate constituie 82,7%.

Tratările cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 1,5 l/ha au majorat ponderea fructelor cu 
diametrul până la 65 mm (45,3,0%), însă au diminuat-o pe cea a fructelor cu diametrul mai mare de 66 
mm, adică a fructelor de categoria I şi categoria extra de calitate (54,7%). Prin comparaţie, majorarea 
dozei de produs până la 1,8 l/ha a sporit ponderea fructelor cu diametrul până la 65 mm (53,1%), dar a 
scăzut-o pe cea a fructelor de categoria I de calitate şi de categoria extra de calitate (46,9%).

Rezultate mai convingătoare privind diametrul fructelor la soiul Golden Reinders au fost înregistrate 
în variantele cu rărire manuală şi cu utilizarea regulatorului de creştere Geramid New în doza 1,8 l/ha, 
iar la soiul Gala Buckeye – în variantele unde rărirea s-a efectuat manual şi cu ajutorul produsului Ge-
ramid New în doza 1,2 l/ha.

CONCLUZII

Numărul fructelor, greutatea medie a lor şi producţia înregistrată diferă în funcţie de particularităţile 
biologice ale soiurilor luate în studiu, de metoda de normare a încărcăturii de rod şi în funcţie de doza 
regulatorului de creştere utilizată la rărirea fructelor. 

O distribuire mai raţională a fructelor în inflorescență la pomii din soiul Golden Reinders a fost înre-
gistrată în varianta cu rărire manuală şi în cea tratată cu regulatorul de creştere Geramid New în doza 1,8 
l/ha, iar la pomii din soiul Gala Buckeye – în varianta cu rărire manuală şi în cea tratată cu regulatorul 
de creştere Geramid New în doza 1,2 l/ha. 

Metoda de normare a încărcăturii de rod şi doza regulatorului de creştere utilizată la rărirea fructelor 
au influențat asupra ponderii fructelor de diferit diametru. 

Pentru normarea încărcăturii de rod în plantaţiile industriale şi de fermieri, regulatorul de creştere Gera-
mid New se va utiliza astfel: la tratarea pomilor din soiul Golden Reinders se va aplica în doza de 1,8 l/ha, iar 
la pomii din soiul Gala Buckeye – în doza de 1,2 l/ha. Tratarea se recomandă de efectuat la căderea a 80% 
din petale plus 2-3 zile, când diametrul fructului central din inflorescenţă atinge 4-5 mm. Stopirile se vor 
face la temperatura aerului nu mai joasă de +120C şi la umiditatea relativă a aerului înaltă.

În cazul când, după tratarea cu regulatorul de creştere Geramid New, au rămas mai multe fructe în 
coroană, se va efectua corecţia manuală a fructelor.
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