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PENTRU FORMAREA LĂSTARILOR ANTICIPAȚI ÎN ZONA FORMĂRII COROANEI 

PRODUCTION OF ANNUAL APPLE TREES THROUGH VARIOUS 
INTERVENTIONS FOR THE FORMATION ON INDUCTION OF LATERAL BRANCHING 

IN THE AREA OF CROWN FORMATION 
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Abstract. The object of the research was apple varieties Golden Delicious Reinders, Gala Schniga si 

Fuji Kiku Fubrax, grafted on M 9. The grafting method was chip budding. Planting distance was 80x35 cm. In 

order to intensify the formation of the anticipated shoots in the area of the crown formation, various 

technological processes were used: 1. Free eyelid growth (control); 2. Topping of apical leaves on the shoot at 

5-7 days 5-6 times; 3. Topping of apical leaves was combined with two treatments with Progerbalin LG (1.8% 

BA+1.8% GA4+7) at a dose of 25 ml/liter of water. It was established that the most reasonable garnishing of 

the crown formation with anticipated shoots at all studied varieties was obtained by topping the apical leaves 

in the apex area once when the graft reaches 55-60 cm height combined with twice the sprinkling Progerbalin 

LG at 25 ml/liter of water. The first treatment must to be doing after topping of the apical leaves, and the next 

at an interval of one week. 

Key words: Apple, lateral shoots, growth regulator, quality.  

Rezumat. Obiectul cercetărilor au fost soiurile de măr Golden Delicious Reinders, Gala Schniga si Fuji 

Kiku Fubrax, altoite pe M 9. Metoda de altoire folosită ocularea în placaj. Distanța de plantare – 80x35 cm. 

Pentru intensificarea gradului de formare a lăstarilor anticipați s-au utilizat diverse procedee tehnologice: 1. 

Creștere liberă a oculantului (martor); 2. Ruperea periodică a frunzelor apicale pe lăstarul axului la 5-7 zile de 

5-6 ori ; 3. Ruperea frunzelor apicale din zona apexului combinată cu două tratamente cu regulatorul de 

creștere Progerbalin LG (1,8% BA+1,8% GA4+7) în doza de 25 ml/litri de apă. S-a stabilit, că cea mai rațională 

garnisire a zonei de formare a coroanei cu lăstari anticipați la toate soiurile luate în studiu sa obținut la ruperea 

frunzelor apicale din zona apexului o singură dată când oculantul atinge 55-60 cm înălțime combinată cu 

stropirea de două ori cu regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litri de apă. Primul tratament 

de efectuat după ruperea frunzelor apicale, iar următorul la interval de o săptămână.  

Cuvinte-cheie: Măr, lăstari laterali, regulator de creștere, calitate. 

INTRODUCERE 

În țara noastră mărul, este principala specie pomicolă, care și în perspectivă, conform 

Programului de Stat de dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025, v-a ocupa 35% din suprafața 

livezilor și va asigura peste 70% din producția de fructe. 

Una din direcțiile principale în intensificarea culturii mărului este înființarea și exploatarea 

eficientă a livezilor moderne de măr (Babuc, V. 2012; Babuc, V. et al. 2013) folosind pomi altoiți pe 

portaltoi de vigoare medie și mică (Babuc, V. et al. 2013; Gudumac, E. 2008; Pesteanu, A., Bostan, 

M. 2019), conduși după un sistem de coroană bine structurat pentru a asigura întrare precoce a pomilor 

pe rod economic în anul 2-3 după fondarea plantației (Babuc, V. et al. 2013; Bielicki, P., Czynczyk, 

A. 1994) 

Majoritatea livezilor de măr în Republica Moldova, se plantează cu pomi în formă de vergi, 

fără ramificări (Babuc, V. 2012). Formarea coroanei este concepută după plantarea în livadă, conform 

recomandărilor în vigoare (Babuc, V. 2012; Babuc, V. et al. 2013). 

Practica țărilor cu pomicultura avansată (Germania, Franța, Italia, Olanda etc.) demonstrează, 
că fondarea livezilor de măr este mai rațional de efectuat cu pomi produși în pepinieră cu ciclul de 

doi ani și coroană formată din lăstari anticipați (Babuc, V. et al. 2013; Basak, A., Sozcek, Z. 1986; 

Wertheim, S.J., Estabrooks, E.N. 1994). 

Obținerea ramificărilor în zona formării coroanei pomilor și mai sus pe ax, în câmpul doi al 
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pepinierii de pomi este corelată cu capacitatea ereditară a soiurilor de a emite lăstari (Kumawat, K.L. 

2020), suprafața de nutriție, nivelul agrotehnic (Kaplan, M. 2010) și operațiunile tehnologice 

(Pesteanu, A., Bostan, M. 2019; Драбудько, Н.Н. и др. 2013) menite de a stopa pe o perioadă de 

timp formarea auxinelor în partea superioară a lăstarilor de prelungire. 

METODE ȘI MATERIALE 

Cercetările ce prevăd utilizarea diferitor metode de formare a coroanei la pomilor de măr au 

fost efectuate în perioada anului 2019-2020 prin înființarea unei experiențe în condiții de câmp, în 

pepiniera pomicolă a întreprinderii SRL „Vitis Cojușna”, satul Cojușna, raionul Strășeni.  

Ca obiect de cercetare au servit pomii din soiurile Golden Delicious Reinders, Gala Schniga si 

Fuji Kiku Fubrax altoite pe portaltoiul M9. Metoda de altoire folosită în câmpul întâi a fost ocularea 

în placaj. Distanța de plantare – 80x35 cm.  

Pomii au fost formați din muguri anticipați după metoda de formare a coroanei recomandată de 

către Peșteanu A. (2019) în câmpul doi al pepinierei de pomi:  

1. Creștere liberă a oculantului; 

2. Ruperea periodică a frunzelor apicale pe oculant la atingerea 55-60 cm înălțime, la interval 

de 5-7 zile interval de 5-6 ori; 

3. Ruperea o singură dată a frunzelor apicale pe oculant când atinge 55-60 cm înălțime și 

aplicarea regulatorului de creștere Progerbalin LG (1,8% BA+1,8% GA4+7) de 2 ori în doza de 25 

ml/litru apă la interval de o săptămână. 

Investigațiile au fost efectuate după metode acceptate, cu referință la efectuarea experiențelor 

în condiții de câmp și de laborator pentru studierea plantelor pomicole. 

Fiecare variantă a experiențelor a inclus 4 repetiții a câte 20 plante în fiecare repetiție. 

Principalele rezultate obținute au fost prelucrate statistic prin metoda analizei dispersionale. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Dezvoltarea uniformă a pomilor de măr în pepiniera pomicolă are o influență directă asupra 

calității și randamentul acestui material săditor, precum si comportamentul lui in livada după plantare. 

Datorită, că la materialul săditor obținut in majoritate a fost cu coroana formată, s-a luat decizia de a 

studia tulpina pomului pe zone: înălțimea trunchiului, lungimea zonei coroanei si lungimea săgeții. 

Valori mai mici în varianta martor a înălțimii pomilor au fost înregistrate la soiul Golden 

Delicious Reinders -174,0 cm. În continuare, în creștere se plasează soiul Gala Schniga – 178,3 cm 

și soiul Fuji Kiku Fubrax – 180,1 cm (tab. 1). 

În afară de particularitățile biologice ale soiului asupra înălțimii pomilor în școala de pomi 

influențează și modul de formare a coroanei. La soiurile luate în studiu valori mai mari a înălțimii 

pomilor a fost înregistrată în varianta martor. Apoi, în ordine descrescândă, se plasează varianta unde 

s-a efectuat ruperea apicală a frunzelor de 5-6 ori la interval de o săptămână, ce a înregistrat o 

diminuare a indicelui în studiu cu 2,1-4,9%, în comparație cu varianta martor. 

Valori mai mici a înălțimii pomilor la soiurile studiate au fost înregistrate în varianta cu ruperea 

frunzelor apicale o singură dată plus tratarea cu regulatorul de creștere Progerbalin LG de două ori. 

Diferența fată de varianta ruperea apicală a frunzelor de 5-6 ori la interval de o săptămână a fost de 

1,3 -3,5%, iar comparativ cu varianta martor a diminuat cu 3,3-7,6%. 

Studiind structura tulpinii pe diverse zone înregistram diverse legități în funcție de 

particularitățile biologice ale soiului si modul de formare a coroanei pomilor. 

În afară de varianta martor, la soiurile studiate zona trunchiului a constituit de la 55,0 până la 

58,0 cm. Un coraport evident asupra influenței metodei de formare a coroanelor asupra dezvoltării 

înălțimii trunchiului n-a fost înregistrat.  

Metoda de formare a influențat mai evident asupra zonei garnisite cu ramuri anticipate pentru 

formarea coroanei. În cadrul soiului Golden Delicious Reinders lungimea zonei respective pe 

variantele cu formarea ramificațiilor anticipate a variat de la 17,0 până la 21,0 cm, la soiul Gala 

Schniga 19,3 – 24,0 cm, iar în cadrul soiului Fuji Kiku Fubrax 12,0 – 25,0 cm. 

In cazul variantei martor, la soiul Golden Delicious Reinders, lungimea zonei în cauză a 

constituit 20,0 cm, la soiul Gala Schniga – 19,3 cm, iar la soiul Fuji Kiku Fubrax – 12,0 cm. 
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Tabelul 1. Structura coroanei pe înălțime în funcție de metoda utilizată la formarea coroanei, cm 

Metoda formării 

cronării 

Înălțimea 

pomului 

Înălțimea 

trunchiului 

Lungimea zonei 

cronării 

Lungimea 

săgeții 

Soiul Golden Delicious Reinders 

V-1 174,0 60,7 20,0 93,3 

V-2 165,4 55,0 17,0 93,4 

V-3 161,5 55,7 21,0 84,8 

Soiul Gala Schniga 

V-1 178,3 64,0 19,3 94,7 

V-2 170,7 56,7 23,0 91,3 

V-3 164,7 55,9 24,0 84,8 

Soiul Fuji Kiku Fubrax 

V-1 180,1 69,0 12,0 99,1 

V-2 176,3 58,0 20,0 98,3 

V-3 174,0 57,3 25,0 91,7 

 

Rezultatele obținute demonstrează, că valoarea indicelui dat este în corelație cu metoda de 

formare a coroanei si numărul de ramuri anticipate în zona respectivă. Lungime mai mare a zonei de 

formare a cronării a fost înregistrată în varianta unde s-a efectuat o singură dată ciupirea frunzelor 

apicale și tratare de două ori cu regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă. La 

soiul Golden Delicious Reinders, lungimea zonei respective a constituit 21,0 cm, la soiul Gala 

Schniga – 24,0 cm, iar la soiul Fuji Kiku Fubrax – 25,0 cm. 

Studiul efectuat în continuare asupra lungimii săgeții, înregistrează că, în variantele unde 

numărul de ramuri anticipate este mai mic, indicele în cauză înregistrează valori mai mari si vice –

verso. 

Pentru a fonda plantații de măr este necesar ca pomii utilizați la plantare sa aibă un număr optim 

de ramuri anticipate ce va atrage după sine obținerea recoltelor precoce (Pesteanu, A., Bostan, M. 

2019; Драбудько, Н.Н. и др. 2013). 

Datele înscrise în tabelul 2, scot în evidență, că asupra numărului de ramuri anticipate, lungimea 

medie și însumată a acestor ramuri, influențează particularitățile biologice ale soiului si metoda de 

formare a coroanei.  

Un număr mai mic de ramificații laterale au fost înregistrate la pomii din soiul Fuji Kiku Fubrax 

în comparație cu celelalte soiuri. În varianta martor, la soiul Fuji Kiku Fubrax, unde nu sa făcut nici 

o intervenție asupra oculantului s-au obținut 1,3 lăstari laterali mai sus de trunchiul pomului. În cazul 

variantei unde s-a efectuat numai ruperea frunzelor apicale de 5-6 ori la interval de o săptămână a 

oculantului, numărul de ramificări obținute în zona formării coroanei a constituit 5,0 buc/pom. În 

varianta cu ruperea frunzelor apicale o singură dată și tratarea de două ori cu regulatorul de creștere 

Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă, numărul ramificațiilor a constituit 6,4 buc/pom, adică o 

majorare cu 28,0% comparativ cu varianta precedentă și 492,3% față de varianta martor. 

În cazul soiului Golden Delicious Reinders, legitatea expusă pentru soiul anterior este valabilă, 

înregistrând 2,4 buc/pom in varianta martor, iar în celelalte variante cu formare 5,5 și, respectiv, 7,2 

buc/pom. Pentru soiul Gala Schniga, valorile studiate au constituit 2,7; 6,0 și, respectiv, 8,0 buc/pom. 

Lungime medie mai mică a ramurilor anticipate sa obținut la soiul Golden Delicious Reinders 

(18,2-30,7 cm). În continuare, în ordine crescândă, se plasează soiul Gala Schniga (19,3-32,4 cm) si 

soiul Fuji Kiku Fubrax (23,7-40,1 cm). 

Lungimea medie a ramurilor anticipate este în corelație directă cu numărul de ramuri anticipate 

obținute în zona formării coroanei. Valori mai mari au fost înregistrate în varianta martor, unde 
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numărul ramurilor anticipate a fost mai mic, iar indicele în studiu mai mare. Apoi, în descreștere s-a 

plasat varianta când asupra oculantului s-a intervenit prin ruperea frunzelor apicale de 5-6 ori la 

interval de o săptămână si varianta cu ruperea frunzelor apicale o singură dată și tratarea de două ori 

cu regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă. 

 

Tabelul 2. Numărul ramurilor anticipate, lungimea medie si însumata a lor în câmpul II al 

pepinierei de pomi în funcție de metoda de formare a coroanei 

Metoda 

cronării 

Numărul ramurilor anticipate, 

buc/pom 

Lungimea ramurilor anticipate 

Medie, cm 
Însumată, 

cm/pom 

Soiul Golden Delicious Reinders 

V-1 2,4 30,7 73,7 

V-2 5,5 24,3 133,6 

V-3 7,2 18,2 131,0 

LDS 0,05 0,21 1,11 4,5 

Soiul Gala Schniga 

V-1 2,7 32,4 87,5 

V-2 6,0 23,0 138,0 

V-3 8,0 19,3 154,0 

LDS 0,05 0,25 1,23 5,2 

Soiul Fuji Kiku Fubrax 

V-1 1,3 40,1 52,1 

V-2 5,0 30,7 150,5 

V-3 6,4 23,7 151,7 

LDS 0,05 0,20 1,04 5,1 

 

Lungimea însumată a ramurilor anticipate obținute în zona formării coroanei este influențată 

direct de numărul lor și lungimea medie a creșterilor anuale, care au o tangența direct cu 

particularitățile biologice ale solului și metoda de formare a coroanei. 

Valori mai mici a lungimii însumate a ramurilor anticipate în zona formării coroanei a fost 

înregistrată în varianta martor. În cazul soiul Fuji Kiku Fubrax, care a format un număr redus de 

ramificații laterale indicele menționat anterior a constituit 52,1 cm, la soiul Golden Delicious 

Reinders 73,7 cm, iar la soiul Gala Schniga – 87,5 cm. 

Valori mai mari în cadrul soiurilor luate in studiu, s-au obținut în varianta când asupra 

oculantului s-a intervenit prin ruperea frunzelor apicale de 5-6 ori la interval de o săptămână (133,6 - 

150,5 cm/pom), si în varianta cu ruperea frunzelor apicale o singură dată plus tratarea de două ori cu 

regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă (131,0 – 154,0 cm/pom). 

Studiind randamentul pomilor sub aspectul particularităților biologice ale soiului, înregistram, 

că pe parcursul cercetărilor acest indicator a variat de la 31,8 mii buc/ha până la 32,7 mii buc/ha (tab. 

3). 

În cazul soiului Golden Delicious Reinders, randamentul pomilor de măr pe variantele în studiu 

a constituit 31,9 - 32,4 mii buc/ha, a soiului Gala Schniga 32,4 - 32,7 mii buc/ha, iar pentru soiul Fuji 

Kiku Fubrax valori de 31,7 - 32,0 mii buc/ha. 

Studiind in continuare calitatea pomilor obținuți în câmpul II al pepinierei de pomi, înregistram 
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ca asupra indicelui în studiu influențează particularitățile biologice ale soiului si foarte esențial modul 

de formare a coroanelor. 

 

Tabelul 3. Randamentul și calitatea pomilor de măr obținuți prin diverse metode de formare a 

coroanei 

Metoda formării cronării 
Randamentul,  

mii buc/ha 

Calitatea marfară, % 

I II 

Soiul Golden Delicious Reinders 

V-1 32,2 7,7 92,3 

V-2 31,9 82,5 17,5 

V-3 32,4 87,9 12,1 

LDS 0,05 1,43 - - 

Soiul Gala Schniga 

V-1 32,4 14,6 85,4 

V-2 32,7 87,5 12,5 

V-3 32,1 90,1 9,9 

LDS 0,05 1,47 - - 

Soiul Fuji Kiku Fubrax 

V-1 31,7 5,7 94,3 

V-2 32,0 80,7 19,3 

V-3 31,8 84,5 15,5 

LDS 0,05 1,39 - - 

 

O pondere mai mica de material săditor de categoria I de calitate s-a obținut în cazul soiului Fuji Kiku 

Fubrax, apoi in creștere se plasează soiul Golden Reinders si soiul Gala Schniga. La soiurile menționate 

anterior, în varianta martor, indicele în studiu a constituit 5,7; 7,7 și, respectiv, 14,6%. Aceasta se explică prin 

faptul, că gradul de ramificare la soiurile date, în varianta martor este foarte scăzut. Cu majorarea gradului de 

formare a lăstarilor anticipați la soiurile în cauză sporește ponderea pomilor de categoria I de calitate, însă 

diminuează cea de categoria a II de calitate. 

Metoda de formare a coroanei pomilor a influențat evident asupra calității materialului săditor obținut 

în câmpul II al pepinierii de pomi. În varianta, când asupra oculantului s-a intervenit prin ruperea frunzelor 

apicale de 5-6 ori la interval de o săptămână, la soiul Golden Delicious Reinders, ponderea pomilor de categoria 

I de calitate a constituit 82,5%, iar in varianta cu ruperea frunzelor apicale o singură dată și tratarea de două 

ori cu regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă, acest indice a înregistrat valori majore 

87,9%. În variantele respective ponderea materialului săditor de categoria II de calitate a diminuat si a 

constituit 17,5% și, respectiv, 12,1%. 

Studiind influența metodei de formare în cazul soiului Gala Schniga, înregistrăm că indicile în studiu 

a constituit 87,5% și, respectiv, 90,1%, adică în comparație cu soiul precedent se detestă o creștere cu 5,0% și 

2,2%. 

În cadrul soiului Fuji Kiku Fubrax, ponderea pomilor de categoria I de calitate a înregistrat o diminuare 

a rezultatelor obținute, în comparație cu soiurile precedente și a atins valori de 80,7% și, respectiv, 84,5%. 

Această diminuare a valorilor înregistrate se explică prin capacitatea soiului mai scăzută de a forma lăstari 

anticipați. Ponderea pomilor de categoria II de calitate a constituit 19,3% și, respectiv, 15,5%. 

CONCLUZII 

1. Particularitățile biologice ale soiurilor si modul de formare a coroanelor au influențat pozitiv 

asupra înălțimii pomilor în câmpul II al pepinierii de pomi, zonei de garnisire și numărului ramurilor 

anticipate formate pe ax, lungimii medii si însumate a ramificațiilor din coroana pomilor și calității 

materialului săditor obținut. 

2. Pentru formarea bazei coroanei din lăstari anticipați în câmpul II al pepinierii de pomi la 

soiurile Golden Delicious Reinders, Gala Schniga si Fuji Kiku Fubrax de intervenit asupra oculantului 
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când înălțimea lui este 55-60 cm prin ruperea o singură dată a frunzelor apicale și tratarea de două ori 

cu regulatorul de creștere Progerbalin LG în doza de 25 ml/litru apă la interval de o săptămână. 
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STUDIUL SUPRAVIEȚUIRII ȘI ÎNĂLȚIMII MEDII A DESCENDENȚILOR DE FAG ÎN 
TESTUL DE PROVENIENȚE INSTALAT PE TERENUL EXPERIMENTAL AL 
INSTITUTULUI DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR 

GUMANIUC IA1., SFECLĂ V.1, CHETREAN A1., ELISOVEȚCAIA DINA2 
1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

2Institutul de Genetică, Fiziologie si Protecție a Plantelor 

Rezumat. The object of the researchit was nine proveniences of the european beech, originating from 

the Republic of Moldova (3 proveniences), Romania (2), and Ukraine (4) from experiment of the experimental 

field of the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection. 

The average survival per experiment of the descendants, of the tested provenances, in 2021, it was 

85.7%. The higher survival rates, were recorded by the descendants of the provenances of “Plaiul Fagului” 

(96.9%), “Băiuți” (95.6%), “Cernăuți” (94.9%) and “Zacarpatie” (94.6%). The descendants of the “Suceava”, 

“Codrii”, “Lvov” provenance, had a survival of 72.6-74.0%, ie lower than the average per experiment.  

The highest average of height of the descendants it was reached by "Suceava" (11.22 cm), "Plaiul 

Fagului" (10.62 cm), and "Chernivtsi" (10.24 cm). The descendants from "Codrii" (8.75 cm) had the lowest 

average height. The descendants of the origins "Zacarpatie", "Ivano-Francovsc", "Hîrjauca" and "Lvov" have 

heights of 9.06-9.63 cm. The differences between the average height of the tested decendants are significant. 

Key words: Fagus sylvatica, provenances, descendants, survival, height growth 

INTRODUCERE 

În aria sa naturală fagul (Fagus sylvatica L.) ocupă o suprafață de aproximativ 20 de milioane 

de hectare (Milescu și Alesco, 1967) și este una dintre cele mai importante specii pentru Europa. 


