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Abstract. The adaptability of new varieties in the agro-climatic conditions of the Republic of Moldova 

requires a long-term scientific approach, which would give us the opportunity to demonstrate the qualities, 

agro-biological and economic characteristics of the researched raspberry varieties. The problem of lack of 

modern varieties, with high productivity, with satisfactory ecological plasticity requires a long time for testing 

and their promotion on the territory of the Republic of Moldova. For this purpose, the modern varieties 

Enrosadira, Przehyba and Glen Ample were tested, and the Novosti Cuzmina variety served as a control. The 

plants were planted in 2019-2020 at a distance of 2.5 m between rows and 0.4 m. The soil in the plantation is 

maintained as a black field. The plantations are irrigated by drip. The harvest, mass and shape of the raspberry 

fruits were determined. The best agrobiological results had the Enrosadira variety, a remontant variety for fruit 

production from July to October, with a total harvest of fruits harvested from a 428 g plant in 2021, with a fruit 

mass of 5 -5.2 g. the most productive variety calculated per 1000 plants is the Przehyba variety with values 

between 387-456 kg / 1000 plants, but which yields in terms of fruit firmness and transportability. The 

Enrosadira variety is less productive with values between 398-410 kg / 1000 plants. 
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Rezumat.Adaptabilitatea soiurilor noi in condițiile agro - climaterice ale RM necesita abordare 

științifică de lungă durată, care ar ne-ar oferi posibilitatea de demonstra calitățile, caracteristice agro-biologice 

și economice a soiurilor de zmeur cercetate. Problema lipsei soiurilor moderne, cu productivitate înaltă, cu 

plasticitate ecologică satisfăcătoare necesită timp îndelungat pentru testare și promovarea acestora pe teritoriul 

Republicii Moldova. În acest scop au fost testate soiurile moderne Enrosadira, Przehyba și Glen Ample, iar 

soiul Novosti Cuzmina servit in calitate de martor. Plantele au fost plantate în anii 2019-2020 la distanța de 

2,5 m între rânduri și 0,4 m. Solul în plantație se menține ca ogor negru. Plantațiile se irigă prin picurare. S-a 

determinat recolta, masa și forma fructelor de zmeur. Cele mai bune rezultate agrobiologice a avut soiul 

Enrosadira, soi remontant pentru producerea fructelor din perioada lunilor Iulie –Octombrie, cu recolta totală 

de fructe recoltate de pe o plantă 428 g in anul 2021, cu masa fructului de 5 -5,2 g. Cel mai productiv soi 

calculat la 1000 plante este soiul Przehyba cu valorile cuprinse intre 387-456 kg/1000 plante, dar care cedează 

in privința fermității fructelor și transportabilități. Soiul Enrosadira este mai puțin productiv cu valorile 

cuprinse intre 398-410 kg/1000 plante. 

Cuvinte-cheie: Rubus idaeus; Soiuri; Productivitate; Calitatea fructelor; Adaptabilitate.  

INTRODUCERE 

Cultura zmeurului (Rubus idaeus) ocupă locul II după cultura căpșunului ca suprafață și 

importantă economică din toată gamă de pomușoare cultivate în Republica Moldova. Dar totuși 

cultura zmeurului ,în special soiurile cultivate și de perspectivă, sunt puțin cercetate de savanții 

autohtoni, ceea ce înseamnă că există posibilități enorme de cercetare in acest domeniu al horticulturii 

contemporane [1,4]. 

Prin prezentarea de astăzi se dorește demonstrarea capacitaților de producție a soiurilor de 

zmeur in dependență de tipul soiului, potențialului economic a soiurilor moderne de zmeur in diferite 

zone agro-climaterice, perspectiva de cultivare a acestor soiuri pentru sectorul de pomușoare, având 

ca rezultat final demonstrarea capacităților de fructificare și adaptabilitate a soiurilor cultivate pe 

teritoriul RM. Literatura de specialitate oferă puțin informație despre influența factorilor climatici 

asupra potențialului agrobiologic in sistem obișnuit și intensiv , ceea ce necesită o studiere amplă a 

acestora, ținând cont de cerințele din ce în ce mai mari pentru înființarea plantațiilor comerciale 

moderne, cerințe tot mai mari pentru fructele de calitate cerute pe piețele din EU și CSI. 

Pentru cercetare au fost alese soiurile, mai puțin cunoscute în Republica Moldova, dar cultivate 

cu succes în țările ca Ucraina, Romania, Polonia, Italia sau Marea Britanie [18]. 
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Soiul Enrosadira. Prezintă plasticitate ecologică înaltă in zonele agro-climatice studiate, cu 

condiția umidității suficiente și fertilității, in perioadele critice de creștere și dezvoltare. Vigoare mare 

de creștere a plantei. Crește și se dezvoltă bine pe soluri cu textură medie, ușoară, soluri luto-argiloase, 

cu pH = 6,8-7,5. Fructificare abundentă chiar in primul an de fructificare : 4-10 ramuri de rod, fructele 

de calitatea constituind 85-90%. Necesită suport și sistem de palisare chiar in primul an de la plantare. 

Rezistent la stresurile termice. Slab rezistent la stresul hidric in perioadele critice ale plantei. 

Transportabilitate înaltă a fructelor [2,17]. 

Soiul Przehyba. Are plasticitate ecologică înaltă in diferite zone climaterice, cu condiția 

umidității suficiente si fertilității, in perioadele critice ale plantei. Crește și se dezvoltă bine pe soluri 

cu textură ușoară, luto-argiloase, cu pH cuprins între 6,8-7,5. Vigoare mare de creștere a plantei. 

Mediu sensibil la secetă atmosferică îndelungată. Mediu sensibil la înghețurile de revenire primăvara 

târziu. Este pretențios față de soluri argilo-lutoase, cu textură grea. Sa observat creșterea vegetativă 

slabă a plantelor. Prezintă vigoare de creștere mare , formează ramuri laterale pana la 1,2 m lungime 

, caracteristic doar soiului respectiv, in comparație cu Glen Ample doar de 0,3-0,7m lungime, Novosti 

Kuzmina pană la 0,8 m lungime, Enrosadira până la 0,9 m lungime. Transportabilitate medie a 

fructelor. În perioada caniculară (sf. iunie- iulie) sa observat reducerea mărimii fructului chiar in cazul 

umidității suficiente a solului [12,14,17]. 

Soiul Glen Ample. Prezintă plasticitate ecologică înaltă in diferite zone climaterice, cu condiția 

umidității suficiente si fertilității, in perioadele critice ale plantei. Rezistență bună la boli și dăunători. 

Crește și se dezvoltă bine pe soluri cu textură ușoară, medie si chiar grea, pe soluri luto-argiloase, cu 

pH cuprins = 6,8 -7,5. Vigoare mare de creștere a plantei. Mediu sensibil la secetă atmosferică 

îndelungată. Vigoare medie de creștere. Fructele se înmoaie daca nu se aplică tratamente cu calciu 

înainte de recoltare si la mijlocul sezonului de recoltare. Transportabilitate medie a fructelor [1,8,15].

 Soiul Novosti Kuzmina. Prezintă plasticitate ecologică înaltă in diferite zone climaterice, 

rezistent la stresuri termice, mai puțin la cele hidrice. Crește și se dezvoltă bine pe soluri cu textură 

ușoară, medie si chiar grea, pe soluri luto-argiloase, cu pH cuprins = 6,8-7,2. Nu este pretențios față 

de soluri argilo-lutoase, textura grea. Vigoare mare de creștere a plantei..Transportabilitate înaltă a 

fructelor [1,8,15,11]. 

Scopul acestei cercetări a fost evaluarea adaptabilității plantațiilor de zmeur în zona pomicolă 

de Nord al Republicii Moldova prin studiul potențialului de producție a soiurilor Glen Ample, 

Przehyba , Enrosadira și Novosti Kuzmina. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Investigațiile cu privire la adaptabilitatea, calitatea și cantitatea fructelor de zmeur au fost 

realizate în anii 2020-2021, în zona pomicolă de Nord a Republicii Moldova, în 2 experiențe 

staționare la GT,, Nasu Vasile’’, r-nul Șoldănești și GT,, Pădure Corneliu’’, din r-nul Soroca, s. 

Trifăuți.  

Experiența 1 s-a înființat in anul 2019-2020 cu butași înrădăcinați din soiurile Glen Ample, 

Przehyba și Enrosadira, plantați la distanța de 2,5 m x 0,4 m. 

 Experiența 2 sa înființat in anul 2019-2020 cu butași înrădăcinați din soiurile bienale Glen 

Ample, Przehyba și Novosti Kuzmina și Enrosadira. Soiul Novosti Kuzmina a servit ca martor. 

Pentru a putea compara indicatorii de producție, sa luat in calcul la soiul Enrosadira , doar 

perioada de fructificare de 30 zile, si nu cea de 68-75 de zile, cum este caracteristic soiului respectiv. 

Cercetările se efectuează conform metodelor generale de îndeplinire a experiențelor de câmp și 
a cuprins următoarele cercetări: înregistrarea fenofazelor de vegetație și studiul influenței factorilor 

climatici asupra acestora; determinarea calității fructelor (mărimea, forma ,greutatea) la soiurile de 

zmeur și studiul influenței factorilor climatici asupra calității fructelor; determinarea productivității 

soiurilor de zmeur in diferite microzone climatice; determinarea variabilității producției totale de 

fructe și a producției de fructe de calitățile “I” și ,,II’’.  

Numărul de flori și fructe , amplasarea lor pe ramurile laterale a plantelor s-a studiat în timpul 

înfloririi, după legatul fructelor în luna mai la soiurile bienale și iulie la soiul remontant și cu două 

săptămâni până la recoltare. Acești indici se determină la 3 plante tipici din fiecare variantă. Numărul 

de plante la metru liniar este de 7plante la soiurile bienale si 5 la soiul remontant. Determinarea 
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recoltei s-a efectuat in timpul recoltării, pentru fiecare plantă aparte, cântărind producția de pe 3 

plante, apoi s-a calculat unitate de suprafață. Greutatea medie a fructelor s-a stabilit prin cântărirea a 

unei probe de 100 fructe cu cântarul digital model (± 0,01 g) (AS 82/220.X2). Diametrul și lungimea 

fructelor de zmeur în perioada de dezvoltare și maturizare a fructelor s-a identificat cu ajutorul 

șublerului digital [10]. 

Managementul cultural al plantației. Măsurile agrotehnice în plantații au fost aplicate în mod 

regulat în timpul studiului (controlul bolilor, tăierea pomilor, irigarea și fertilizarea). Plantațiile se 

irigă prin picurare, iar pentru a monitoriza umiditatea solului se utilizează traductorii Watermark 

instalați la 20, 40 și 60 cm adâncime în fiecare parcelă. Apa se distribuie prin magistrale cu picurători 

fixate la 40 cm de la sol pe direcția rândului. Solul în plantații se menține ogor negru. De-a lungul 

rândului de arbuști sa aplicat 2-3 prașe mecanice, cu freza cu palpator. In perioada de vegetație sa 

introdus in sol prin irigare , îngrășăminte pe baza de N:P:K in 4 faze de vegetație ( înmugurire, 

înflorire, fructificare și după fructificare) in doză de 120 kg /ha ,repartizate in 8 reprize in perioada 

lunilor Martie -Septembrie la soiul remontant și la soiurile bienale [1,2,3,5]. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Perioada de înmugurire , de înflorire și recoltare la soiurile bienale ( Przehyba , Glen Ample și 

Novosti Kuzmina) sa calculat pentru anul 2021, iar pentru cel remontant sa calculat pentru anii 2020 

și 2021 (tab.1). Perioadele fenologice la cele 4 soiuri in cercetare au avut loc diferit in cei doi ani de 

cercetare. Anul 2020 sa caracterizat prin condiții mai favorabile pentru creșterea zmeurului, neluând 

in considerație seceta atmosferică si hidrologica de lungă durata in perioada lunilor iulie –august.  

Anul 2021 a fost un an mai umed si mai rece, comparativ cu anii precedenți. O influenta 

negativă asupra recoltei de fructe la avut înghețurile târzii de primăvară și ploile de lungă durată in 

perioada lunilor iunie, iulie si august, inclusiv în perioada de recoltare a fructelor. Dar totuși in 

experiențele efectuate am constatat mai bune rezultate de creștere vegetativă a plantelor și producției 

in ansamblu a avut loc in anul 2021 de vegetație. 

Din datele tabelului1 putem observa că in anul 2021 procesele fiziologice au avut loc cel mai 

devreme la soiul Przehyba și Novosti Kuzmina , urmat de Glen Ample și apoi la soiul Enrosadira. 

Totuși față de anul precedent fazele fenologice au avut loc cu 10-14 zile mai târziu, din cauza 

condițiilor meteorologice nefaste. 

 

Tabelul 1. Desfășurarea fenofazelor de vegetație și fructificare la soiurile de zmeur bienale și 

remontante în GT,, Nasu Vasile’’ (NV) și GT,, Pădure Corneliu’’ (PC), anii 2020-2021 

Fenofaze de 

vegetație 

Soiul Glen 

Ample 
Soiul Przehyba 

Soiul 

Enrosadira 

Soiul 

Novosti 

Cuzmina 

2021 2021 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2021 

NV PC NV PC NV PC NV PC NV 

Dezmuguritul, 

data, luna 

20.04-

02.05 

18.04.-

30.04 

16.04-

26.04 

12.04-

24.04. 

12.06.-

20.06 

22.05.- 

01.06. 

30.05-

8.0.06 

3.06-

16.06 

1.04 -

14.04 

Înfloritul, 

data, luna 

12.05-

27.05. 

19.05-

3.06 

20.05-

1.06 

25.05- 

04.06 

20.06-

6.07 

23.06-

10.07 

28.06-

16.07 

30.06-

14.07 

02.04-

14.04 

Maturarea 

fructelor, 

data, luna 

20.06 -

18.07 

25.6-

22.07 

10.06-

8.07 

13.06-

10.07 

20.07-

20.10 

21.07.-

23.10 

28.07.- 

15.10 

25.07- 

19.10 

10.06-

10.07 

 

Procesele fiziologice au loc cel mai devreme la soiul Przehyba și Novosti Kuzmina , urmat de 

soiul Glen Ample și cel mai târziu la soiul Enrosadira (considerat pentru recolta de toamnă). 
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Tabelul 2. Caracteristica indicatorilor de producție la soiurile de zmeur bienale și remontante 

în GT,, Corneliu Padure’’ (PC), anii 2020-2021 

Indicatori 

Soiul 

Glen 

Ample 

Soiul 

Przehyba 

Soiul 

Enrosadira 

 

Soiul 

Novosti 

Cuzmi

na 

2021 2021 2020 2021 2021 

Numărul de plante pe metru liniar 7 7 5 5 7 

Numărul de inflorescențe pe 1 plantă 

(unit.) 
9 10 10 12 9 

Numărul de inflorescențe pe 3 plante 

(unit.) 
25 29 30 32 22 

Greutatea medie a fructului, g. 4,4 6,8 5,2 5,0 4,2 

Numărul de fructe pe plantă (unit.) 40 57 65 74 40 

Numărul de fructe pe 3 plante (unit.) 120 171 195 222 120 

Fructe de calitate I de pe o plantă 32 52 62 70 30 

Fructe de calitatea II de pe o plantă 8 5 3 4 10 

Fructe de calitate I de pe 3 plante 105 163 183 211 105 

Fructe de calitatea II de pe 3 plante 15 7 12 11 15 

Recolta totală de pe o plantă (g) 176 387,6 338 370 168 

Recolta medie la 3 plante (g) 528 1161 1014 1110 504 

Recolta totală calculată la 1000 

plante (kg) 
176 387.6 338 370 168 

Culoarea fructului roșu închis roșu închis 
roșu 

închis 

roșu 

deschis 

roșu 

deschis 

Forma fructului 
oval- 

conică 

oval- 

alungită 

oval- 

conică 

oval - 

conică 

oval -

conică 
 

Din datele tabelului 2 observăm faptul că cel mai mare număr de inflorescențe sa format la soiul 

Enrosadira câte 12 inflorescențe in ambii ani de cercetare, urmat de soiul Przehyba 10 inflorescențe, 

și cel mai puține inflorescențe sau format la soiul Glen Ample și Novosti Kuzmina 9 la număr. Cea 

mai mare greutatea medie a fructelor sa constatat la soiul Przehyba (6,8 g) , urmat de soiul Enrosadira 

5,2 g in 2020 și 5,0 g in 2021. 

În anul 2021, cea mai mare recoltă calculat la 1000 plante sa obținut la soiul Przehyba 387,6 

kg. urmat de soiul Enrosadira 338 kg in anul 2021 și 370 kg in 2021, la soiul Glen Ample sau obținut 

176 kg și cel mai puțin la soiul Novosti Kuzmina 168 kg total. 

Din numărul total de fructe recoltat de pe o plantă la soiul Glen Ample, de calitatea I-i sau 

obținut 32 fructe și 8 fructe de calitatea II . La soiul Przehyba fructe de calitatea I-i sau obținut 52 și 

de calitatea II am obținut 5 fructe. 

La soiul Enrosadira in anul 2020 am obținut 65 fructe , din care 62 de calitatea I-i și 3 fructe de 

calitatea II. In anul 2021 sa obținut 74 fructe din care 70 de I-a calitate si 4 fructe de calitatea a II-a.  

La soiul Novosti Kuzmina din numărul total de fructe in 2021 am obținut 40 fructe, din care de 
calitatea I-i 30 fructe și 10 fructe de calitatea II. Cele mai multe fructe de calitate I-i sa obținut la soiul 

Enrosadira in raport de calitate I/II , la soiul Enrosadira avem - 62/3, și 70/4, urmat de Przehyba -

52/5, Glen Ample - 32/8 și Novosti Kuzmina - 30/10. 
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Tabelul 3.Caracteristica indicatorilor de producție la soiurile de zmeur bienale și remontante 

în GT ,, Nasu Vasile’’, anii 2020 - 2021 

Indicatori 

Soiul 

Glen Ample 

Soiul 

Przehyba 

Soiul 

Enrosadira 

2021 2021 2020 2021 

Numărul de plante pe metru liniar 7 7 5 5 

Numărul de inflorescențe pe 1 plantă (unit.) 8 9 8 10 

Numărul de inflorescențe pe 3 plante (unit.) 22 27 25 29 

Greutatea medie a fructului (100 fructe 

cântărite),( g) 
4,8 6,5 5,2 5,6 

Numărul de fructe pe o plantă (unit.) 35 61 68 81 

Numărul de fructe pe 3 plante (unit.) 108 183 201 203 

Fructe de calitate I de pe o plantă 30 53 65 73 

Fructe de calitatea II de pe o plantă 5 8 3 8 

Fructe de calitate I de pe 3 plante 98 175 199 190 

Fructe de calitatea II de pe 3 plante 10 8 2 13 

Recolta totală de pe o plantă (g) 172,8 396,5 348,4 397,6 

Recolta medie la 3 plante (g) 518,4 1189,5 1045,2 1192,80 

Recolta totală calculată la 1000 plante (kg) 172,8 396,4 348,4 397,6 

Culoarea fructului roșu-închis 
roșu-

închis 

roșu -

deschis 

roșu-

deschis 

Forma fructului oval -conică 
oval -

alungită 

oval -

conică 

oval -

conică 

 

Cele mai mari fructe sa obținut la soiul Przehyba greutatea medie a fructului 6,5g, față de 5,6 g 

la soiul Enrosadira in 2021, si cele mai puțin cântăresc fructele soiului Glen Ample 4,8 g (Tabelul 

N3). 

Cea mai mare recoltă calculat la 1000 plante sa obținut in anul 2021 la soiul Enrosadira 397,6 

kg, urmat de soiul Przehyba 396,4 kg in anul 2021, la soiul Glen Ample sau obținut 172,8 kg in 2021. 

Din numărul total de fructe recoltat de pe o plantă la soiul Glen Ample de calitatea I-i am obținut 

30 fructe și 5 fructe de calitatea II . La soiul Przehyba fructe de calitatea I-i am obținut 53 și de 

calitatea II am obținut 8 fructe. 

La soiul Enrosadira in anul 2020 am obținut 68 fructe , din care 65 de calitatea I-i și 3 fructe de 

calitatea II. In anul 2021 sau obținut 81 fructe din care 73 de I-a calitate si 8 fructe de calitatea a II-a.  

Cele mai multe fructe de pe o plantă in perioada de 30 zile de recoltare au fost recoltate la 

plantele soiului Enrosadira , urmat de soiul Przehyba și Glen Ample. 

Cele mai multe fructe de calitate I-i, sa obținut la soiul Enrosadira, in raport de calitate I/II , la 

o planta avem - 73/8 in 2021, in anul 2020 - 65/3, urmat de soiul Przehyba -53/8, și Glen Ample - 

30/5.  

O caracteristică importantă sa constatat că, la plantele soiului Przehyba nu se observă scăderea 

in mărime și greutate a fructelor după trei săptămâni de fructificare in câmp deschis, ceea ce nu putem 

spune despre soiul Glen ample și Enrosadira, unde fructele încep să scadă în mărime după 3-4 

săptămâni de recoltare. Greutatea fructelor scade de la 6,5 g la 5g la soiul Przehyba si la soiurile Glen 

Ample de la 4,8g la 4,0 g, și la Enrosadira sa scăzut la de la 5,2 g la 4,6 g. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

In urma efectuării cercetărilor in condiții de câmp , am evidențiat următoarele concluzii și 

recomandări pentru sectorul de producere: 

Cele mai bune rezultate agrobiologice a avut soiul remontant Enrosadira in GT ,,Pădure 

Cornel’’ , soi remontant pentru producerea fructelor perioada lunilor mai-iulie – Octombrie, tot el 

fiind și soiul cu cea mai mare producție recoltată de pe plantă, culoarea fructelor roșu deschis. 

Rezultate destul de bine sau obținut la soiul Enrosadira și în GT ,,Nasu Vasile’’. 

Din gama de soiuri bienale se recomandă de cultivat soiul Przehyba , care se caracterizează prin 

cele mai mari fructe de zmeur din cele 3 soiuri supuse cercetării, dar mai puține ca numărul de fructe 

per plantă, culoarea roșu închis a fructelor, si cea mai devreme perioada de recoltare. Dar se atrage 

atenția asupra condițiilor pretențioase față de structura și tipul de sol pe care va fi cultivat de 

producători acest soi de zmeur. 

Se propune spre testare și omologare soiurile Enrosadira , Przehyba și Glen Ample.  

 

RECUNOAȘTERI. Acest studiu a fost susținut de Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare a Republicii Moldova, proiectul 18.817.05.29A „Perfecționarea tehnologiilor de 

întreținere a livezilor superintensive de cireș și mar, elaborarea tehnicilor de formare a calității 

fructelor pe plan European”. Director de proiect, doctor habilitat, prof. univ. Valerian BALAN. 
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СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДНО-
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В КИТАЕ  

 ВАКАРЧУК ЛИВИУ, ДУАН ВЕНХУА, НИКОЛАЕСКУ ГЕОРГИЙ, БОГАТЫЙ ЕВГЕНИЙ, 

КОЧОРВА СВЕТЛАНА  
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Summary. Grape is one of the important deciduous fruit tree species in my country, with strong 


