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INTRODUCERE
în 1938 Tukei grupa metodele de înmulţire vegetativă în 3 categorii:
diviziunea, înrădăcinarea şi altoirea. Diviziunea sau separarea, implică numai
îndepărtarea de Ia planta mamă, a unei porţiuni care va creşte şi va forma o
nouă plantă fără intervenţia omului. Această metodă, este comună înmulţirii
plantelor erbacee perene, dar este folosită şi în cazul bananierului şi
curmalului.
înrădăcinarea sau înmulţirea pomilor pe rădăcini proprii; acoperă un
număr de metode prin care o plantă completă este crescută dintr-o anumită
porţiune de tulpină, frunză sau de rădăcină.
Altoirile cuprind două părţi distincte ale plantei, altoiul şi portaltoiul,
care prin îmbinare şi creştere, formează pomul propriu-zis.
în prezent, înmulţirea vegetativă s-a extins foarte mult încât putem
spune că ea se realizează prin ţesuturi somatice - părţi de tulpină, rădăcină,
muguri, ţesuturi şi celule diferenţiate. Prin aceste ţesuturi, transmite întreaga
informaţie genetică a plantei mamă noilor indivizi. Aceştia, dobândesc pe
această cale, însuşiri şi caractere, identice cu părinţii şi sunt homozigoţi
(NeaguM.-1975).
Descendenţii obţinuţi prin înmulţirea vegetativă de la o singură plantă
părinte, formează o clonă, din care motiv, adesea se foloseşte şi expresia de
înmulţire clonală.
La baza înmulţirii vegetative (asexuate) stă aşa dar însuşirea plantei de
a se regenera.
înmulţirea vegetativă prin îrădăcinare, se aplică curent la arbuştii
fructiferi, portaltoii vegetativi, smochin, citrice, căpşuni, etc.
După unele constatări, a reieşit că soiurile de la speciile pomicole
(pomi propriu-zis) au reacţionat nefavorabil la înmulţirea prin înrădăcinare.
Aşa se explică de ce, soiurile de măr, păr, prun, cireş, vişin, piersic, cais, etc.
nu se înmulţesc prin butăşire sau marcotaj. Ele în schimb se altoiesc.

Au existat încercări de a înmulţi speciile pomicole cultivate pe rădăcini
proprii, folosind butăşirea în verde, în condiţii de ceaţă artificială. Dar, prin
introducerea sistemului de cultură al pomilor de mare densitate, aceste soiuri
crescute pe rădăcini proprii

s-au dovedit a fi mult prea viguroase şi nu

corespund noilor tehnologii de cultură. Pentru realizarea acestor densităţi mari
de plantare, s-a recurs la înmulţirea prin înrădăcinarea pomilor de vigoare
slabă, care pot controla mai bine vigorarea pomilor.
Pentru devirozarea soiurilor de pomi, în ultimile decenii ale secolului
XX s-au folosit cu succes, culturi de ţesuturi şi celule "în vitro". Folosită prin
înmulţirea soiurilor nobile,această metodă s-a dovedit utilă, dar mult prea
costisitoare, fapt ce se aplică destul de rar, în acest scop. In ţările puternic
dezvoltate, cultura de ţesuturi "în vitro" se foloseşte la nuc pentru înmulţirea
portaltoiului interspecific - Paradox, la kiwi, kaki, măslin şi citruşi.
Altoirea este un alt mod de înmulţire vegetativă, prin care s-au
multiplicat şi conservat în timp, majoritatea soiurilor de pomi. Este o metodă
simplă, rapidă şi economică pe baza căreia se produce materialul săditor
pomicol ( la majoritatea speciilor) destinat plantării în câmp, sere şi
apartamente.
în ultimul timp, au fost observate unele regresii calitative (Rossati P. 1935) la nivel de soi. Iată de ce, unii amelioratori, recomandă ca permanent,
în fiecare livadă să se facă selecţia clonală. După cum se ştie, datorită acestei
selecţii, în multe ţări (SUA, Italia, Franţa, Canada, etc.) a fost obţinut
(selecţia clonală), un număr mare de soiuri valoroase, la măr, păr, piersic,
prun, etc.

