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Introducerea :

Obţinerea soiurilor de mar cu rezistenţă genetică la rapăn şi fainare
(parţial) a constituit un mare succes în ameliorarea plantelor pomicole, cu reale
implicaţii în reducerea costurilor producţiei, a poluării mediului ăi a fructelor.
Extinderea în cultură a soiurilor respective întâmpină unele greutăţi
datorită insuficientei cunoaşteri a particularităţilor biologice şi a tehnologiei de
cultură impuse de acestea.

Obiectivele cercetării:

Autorul şi-a propus să stabilească :

- influenţa tăierilor de fructificare asupra producţiei şi calităţii fructelor la
soiurile româneşti cu rezistenţă genetică la rapăn : Prima, Florina, Pionier,
Voinea şi Ciprian;
- influenţa lucrărilor de întreţinere a solului asupra creşterii şi rodirii
pomilor;

-

eficacitatea unor produse chimice asupra combaterii atacului de Cydia
pomonella L . ;

-

nivelul reziduurilor de pesticide în fructele soiurilor cu rezistenţă genetica
la boli;

Material şi metode;

Pentru realizarea acestor obiective, în perioada anilor 2002-2005, la
Staţiunea de Cercetare -

Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, jud.

Dâmboviţa, au fost organizate o serie de experienţe, cu soiurile menţionate.
Observaţiile,

determinările

şi

evaluările

necesare

s-au

făcut

conform

metodologiei elaborate de institutul de profil.

Rezultatele şi discuţiile:

Cercetările au scos în evidenţă vigoarea mai mare a soiurilor Prima,
Generos, Voinea şi Florina, manifestată prin circumferinţa trunchiului, lungimea
totală a şarpantelor şi semischeletului, unghiul de ramificare şi volumul
coroanei, superioare mediei soiurilor luate în studiu. Consecinţa practică a
acestei constatări este necesitatea măririi distanţelor de plantare în livadă, în
cazul altoirii pomilor pe portaltoi M.106.
Desfăşurarea fenofazelor de creştere şi fructificare, la soiurilor luate în
studiu, nu se deosebeşte de a celor standard, cu menţiunea că soiurile Ciprian şi
Prima înfloresc cel mai devreme, iar soiul Generos celmai târziu, fiind cel mai
ferit de efectele brumelor târzii.
Unul dintre indicatorii de apreciere a soiurilor, în general, este gradul
ridicat şi constant an de an, de diferenţiere a mugurilor de rod. Datele

înregistrate atestă că cele 5 soiuri cu rezistenîă genetică la boli, au prezentat un
potenţial ridicat de rodire, evident printr-un procent de 26,1 - 3 5 , 3 % muguri de
rod. Soiurile Ciprian, Generos şi Prima au avut cea mai mare încărcătură de rod.
Din analiza datelor rezultă că producţia s-a realizat în proporţie de 152 4 % pe ţepuşe, 8-35% pe nuieluşe, 13-46% pe mlădiţe şi 2 0 - 5 4 % pe vetre de
rod. Această situaţie trebuie luată în considerare la executarea tăierilor de rodire.
Diferenţierea mugurilor de rod pe ramuri anuale lungi( nuieluşe şi mlădiţe) este
specifică soiurilor Pionier, Voinea, Prima şi este apreciată pozitiv prin aceea că
în anii nefavorabili ( îngheţ în perioada înfloririi) se poate asigura o recoltă
parţială de fructe.
O diferenţiere tipică a mugurilor de rod pe mlădiţe se întâlneşte la soiul
Pionier, la care pe ramurile anuale cu lungime de 40-50 cm., pe lângă faptul că
mugurele terminal este de rod, aproape pe toată lungimea ramurii anuale se
găsesc muguri de rod. La soiurile Prima, Generos şi Voinea ramurile de rod
predominante sunt nuieluşe.
Practic, s-a dedus că în anii cu grad de diferenţiere redusă a mugurilor de
rod ramurile anuale lungi ( nuieluşele, mlădiţele ) să fie păstrate în număr cât
mai mare, pentru a menţine recoltele de fructe la parametrii normali. Invers, în
anii cu diferenţiere maximă se elimină o parte din ramurile lungi, pentru a evita
pericolul supraproducţiei de fructe.
Ca şi în cultura viţei de vie, în cultura pomilor, inclusiv a mărului nu se
poate obţine producţie şi calitate a fructelor fără tăieri. In perioada de tinereţe a
pomilor acest deziderat se realizează fără prea multe intervenţii de tăiere. Pe
măsură ce pomii înaintează în vârstă, în mod natural pierd echilibrul între
creştere şi rodire, favorabil obţinerii unor producţii constante an de an şi sunt
necesare intervenţii de tăiere. Pentru a fi aplicate corecteste necesar să se ţină
seamă de particularităţile biologice ale soiurilor. In acest sens a fost organizată o
experienţă cu 3 variante : tăieri obişnuite, tăieri de rărire în coroana pomilor cu

intervenţii numai asupra formaţiunilor de rod şi tăieri de rărire şi de detaliere
asupra formaţiunilor fructifere.
S-a constatat că tăierile de rărire cu intervenţii de detaliere asupra
numărului şi lungimii formaţiunilor de rod, au o mare influenţă asupra
producţiei şi calităţii fructelor.
Ca regulă generală, după efectuarea tăierilor de rodire la soiurile cu
rezistenţă genetică la boli, în ansamblul coroanei se menţin 30-40% din
creşterile anuale, uniform repartizate pe ramurile de schelet acestea reprezentând
suportul producţiei în anul următor.
Raportul muguri de rod / muguri vegetativi trebuie să fie cât mai aproape
de 1/3, cu deosebire la cele 3 soiuri menţionate : Pionier, Voinea, Florina.
Gradul de înflorire şi de legare a fructelor este influenţat pozitiv de tăierile
de rodire, cel mai puternic reacţionând soiurile Ciprian (20,9%), Florina (19,8%)
şi Generos.
Aplicarea corectă a tăierilor de rodire în condiţiile unei înfloriri şi
fecundări normale a florilor a asigurat producţii de 49,8-54,6 t./ha. la soiul
Ciprian, 32,6-35,8 t./ha. la soiul Generos, 30,2-40,8 t./ha. la soiul Florina, 28,635,0 t./ha. la soiul Prima. Tăierile de rărire şi de reducere a unor formaţiuni de
rod au influenţat pozitiv şi greutatea fructelor, care a variat între 161 g. (soiul
Generos)şi 188 g. (soiul Voinea).
In vederea stabilirii celei mai bune metode de întreţinere a solului şi de
combatere a buruienilor pe rândul de pomi, s-au organizat 5 variante de
întreţinere, la soiurile Generos şi Florina, altoite pe M.106.
Cel mai bun sistem de întreţinere a soluluis-a dovedit a fi înţelenirea între
rânduri şi mulcirea între pomi pe rând cu materialul vegetal rezultat din cosirea
ierburilor de pe interval, care a asigurat un spor de producţie de 9,4% faţă de
martor (ogor negru). în condiţiile unui regim pluviometric normal această
variantă a menţinut umiditatea cea mai ridicată la suprafaţa solului şi pe
adâncimea de 0-40 cm., a oprit creşterea buruienilor pe rândul de pomi, fără

intervenţii cu erbicide şi a contribuit la ridicarea conţinutului în materie organică
a solului, datorită descompunerii în timp a materialului vegetal.
Utilizarea atractanţilor feromonali de tip A T R A P O M s-a dovedit

o

metodă eficientă, nepoluantă, alternativă la tratamentele chimice, atât prin
limitarea atacului de viermele mărului (numai 4 , 5 % din total fructe studiate), cât
şi a altor microlepidoptere dăunătoare, faţă de 4 6 % fructe atacate la martor.
Combaterea atacului de rapăn s-a realizat prin 6-7 tratamente chimice, faţă
de 12-14 câte s-au aplicat la soiurile standard ( Golden, Jonathan, e t c ) .
Eficienţa economică a culturii soiurilor de măr cu rezistenţă genetică a
rezultat din reducerea cantităţii de produse fitosanitare pentru tratamentele din
livezi cu 6 5 % , a cheltuielilor cu efectuarea tratamentelor cu 4 5 % şi a
consumului de carburanţi cu 2 2 % . In plus, s-a redus poluarea ecosistemului de
măr, a mediului ambiant şi a remanentei substanţelor toxice pe fructe.

