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Perioada relativ scurtă de consum al zmeurei în stare proaspătă şi producţiile relativ scăzute
impun anumite studii în vederea măririi productivităţii şi extinderii sezonului de maturare a
zmeurului pentru satisfacerea consumului în stare proaspătă şi asigurarea de materie primă pentru
fabricile de conserve.
Cercetările privind cultura zmeurului cu fructificare bianuală (remontant) în câmp şi spaţii
protejate - care fac obiectul prezentei lucrări - reprezintă principala cale pentru atingerea scopului
propus.
Lucrarea intitulată „Cercetări privind optimizarea proceselor de creştere şi fructificare la
zmeurul remontant în câmp şi spaţii protejate" este structurată în 6 capitole, cuprinde un număr de
180 de pagini, 29 tabele, 43 figuri, 18 fotografii şi 146 titluri bibliografice.
Capitolul I este reprezentat de Introducere şi prezintă importanţa culturii zmeurului, situaţia
culturii zmeurului pe plan mondial şi în ţara noastră, precum şi tendinţele actuale în ceea ce priveşte
această cultură.
în Capitolul II este prezentat stadiul actual al cercetărilor privind cultura zmeurului
remontant în câmp şi spaţii protejate pe plan mondial şi naţional.
în urma analizei literaturii de specialitate cu privire la tipul de zmeur cu fructificare bianuală,
se constată că cercetările pe linia optimizării proceselor de creştere şi fructificare sunt de dată
recentă şi nu cuprind toate aspectele care pot conduce la sporirea productivităţii şi calităţii recoltei
de fructe atât în câmp cât şi în spaţii protejate. Majoritatea cercetărilor din acest punct de vedere sau desfăşurat preponderent la tipul de zmeur cu fructificare bienală.
Faţă de cele constatate, în cercetările noastre ne-am propus să abordăm unele aspecte noi
care se referă la intervenţii fitotehnice în ciclul ontogenetic al plantei de zmeur cu fructificare
bianuală, atât la cultura în câmp, cât şi la cea în sere încălzite, cu factorii de vegetaţie controlaţi.
Capitolul III - Necesitatea şi obiectivele cercetării -, prezintă motivele pentru care s-a ales
acest subiect pentru studiu în vederea realizării tezei, precum şi obiectivele propuse spre a fi
cercetate de-a lungul stagiului de pregătire:
studiul comportării sortimentului de zmeur remontant în condiţiile ecologice ale
bazinului pomicol Piteşti-Mărăcineni

în vederea stabilirii sortimentului în condiţii de

cultură în câmp;
-

studiul comportării sortimentului de zmeur remontant în spaţii protejate (sere încălzite) în
condiţiile de la S.C. Pădure Fructe S.R.L. Caransebeş în vederea stabilirii sortimentului
în condiţii de cultură în spaţiu protejat;

-

stabilirea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de conducere şi tăiere la sortimentul de
zmeur remontant.

în Capitolul IV sunt prezentate condiţiile naturale în care s-au desfăşurat cercetările,
materialul biologic şi metodele de cercetare utilizate. Materialul biologic utilizat a fost reprezentat
de 7 soiuri remontante: Gustar, Opal. Heritage. Autumn Bliss, Poiana, Lyulin şi Babie Leto.
in câmp s-au organizat 3 experienţe prin care s-a studiat:
> stabilirea potenţialului productiv la 7 soiuri de zmeur remontant după tehnologia clasică de
cultură;
> influenţa lungimii tulpinilor fructifere de 2 ani şi a prezenţei drajonilor asupra producţiei de
fructe şi a calităţii acesteia (producţia de vară pe tulpinile de 2 ani);
> influenţa modului de grupare a rodului asupra producţiei de fructe şi a calităţii acesteia
(producţia de toamnă pe drajoni);
Experienţele s-au organizat după metoda parcelelor subdivizate, in 3 repetiţii, fiecare
repetiţie fiind reprezentată de 5 plante.
Experienţele realizate în spaţiu protejat (sere încălzite) au avut ca scop:
1) stabilirea potenţialului productiv în cadrul tehnologiei clasice de cultură (fructificarea pe
drajoni în luna septembrie);
2) studiul influenţei înălţimii de scurtare a drajonilor asupra producţiei de fructe şi a calităţii
acesteia;
3) studiul influenţei modului de tăiere a tulpinii drajonului (după recoltarea fructelor) asupra
producţiei de fructe şi a calităţii acesteia;
Experienţele s-au realizat între anii 2002-2005. Amplasarea lor în câmpul experimental s-a
făcut după metoda parcelelor subdivizate, în 4 repetiţii, fiecare repetiţie fiind reprezentată de 2
plante puse împreună într-un container cu capacitatea de 5 litri, într-un amestec de turbă şi perlit în
părţi egale.
Capitolul V, structurat în 2 subcapitole, prezintă rezultatele cercetărilor proprii privind
optimizarea proceselor de creştere şi fructificare la zmeurul remontant în condiţii de câmp şi spaţiu
protejat.
Experienţele efectuate în câmp
Experienţa 1 - Stabilirea potenţialului productiv la 7 soiuri de zmeur remontant după
tehnologia clasică
o

Cele mai mari fructe s-au recoltat, atât la producţia de vară, cât şi la cea de toamnă, de la
soiurile Gustar (2.84 şi 2.82 g), Opal (2.17 g şi 2.67 g) şi Autumn Bliss (2.23 g şi 2.31 g).

o

Producţia de fructe kg/ha a înregistrat cele mai mari valori la soiurile Gustar (4620 kg/ha).
Autumn Bliss (3680 kg/ha) şi Opal (3210 kg/ha) în sezonul estival. Aceleaşi soiuri au ocupat
primele 3 locuri şi în cazul producţiei din toamnă, cu valori de: 6730 kg/ha (soiul Gustar),
6240 kg/ha (soiul Opal) şi 5220 kg/ha (soiul Autumn Bliss).
Experienţa 2 - Influenţa lungimii tulpinilor fructifere de 2 ani şi a prezenţei

drajonilor

asupra producţiei de fructe şi calităţii acesteia la 7 soiuri de zmeur remontant (producţia din vară)
o

Optimul intervenţiilor, respectiv cea mai mare producţie de fructe (6.720 kg/ha), s-a obţinut
la soiul Gustar la varianta în care tulpina fructiferă s-a scurtat la 140 cm. iar drajonii s-au
eliminat o singură dată, când au atins 15-20 cm înălţime, urmat de soiurile Opal (6.340
kg/ha) şi Autumn Bliss (5.900 kg/ha)

o

Rata profitului a înregistrat cea mai mare valoare la soiul Opal (45,23%), urmat de soiurile
Heritage (43,45%), Gustar (41,44%) şi Autumn Bliss (41,03%).

o

Ca urmare, recomandăm cele 3 soiuri pentru cultura în câmp în vederea obţinerii producţiei
de vară.
Experienţa 3 - Influenţa modului de grupare a rodului asupra producţiei de fructe şi a

calităţii acesteia la 7 soiuri de zmeur remontant (producţia din toamnă)
o

Diferenţierea mugurilor de rod în zona apicală a tulpinii drajonilor a fost mai redusă în cazul
tuturor soiurilor studiate atunci când s-a păstrat tulpina de 2 ani pentru rodirea din iunie,

o

In cazul în care s-a renunţat la faza de fructificare din iunie, greutatea medie a fructelor şi
producţia de fructe au fost semnificativ mai mari, cu valori superioare în cazul soiurilor
Opal, Autumn Bliss şi Gustar,

o

Rata profitului net la varianta optimizată a avut cele mai mari valori la soiurile Opal
(56,37%), Gustar (53,39%) şi Autumn Bliss (51,82%), soiuri pe care le recomandăm pentru
cultura în câmp în vederea obţinerii producţiei din toamnă,

o

Comparând producţiile înregistrate în cadrul celor 2 experienţe realizate în câmp în care sau aplicat intervenţii fitotehnice, considerăm că varianta cu eliminarea tulpinii de 2 ani şi
realizarea producţiei numai pe drajoni s-a situat pe primul loc atât din punct de vedere al
producţiei, cât şi al valorii ratei profitului.
Experienţele realizate în spaţiu protejat (sere încălzite):

Experienţa 1- Stabilirea potenţialului productiv la 7 soiuri de zmeur remontant după tehnologia
clasică (fructificarea pe drajoni pentru producţia din luna septembrie)
- greutatea medie a fructelor, diferită de la un soi la altul, a fost semnificativ mai mare la soiurile

Gustar (2.7 g). Autumn Bliss (2.8 g) şi Opal (2.4 g) faţă de celelalte soiuri;
- producţia de fructe kg/ha de seră a înregistrat un nivel semnificativ superior la soiurile Opal (7373
kg/ha), Autumn Bliss (7240 kg/ha) şi Gustar (7220 kg/ha)
Experienţa 2 - Influenţa înălţimii de scurtare a drajonilor asupra producţiei de fructe şi calităţii
acesteia la 7 soiuri de zmeur remontant
- numărul mediu de fructe pe tulpina fructiferă scurtată la 100 cm a fost mai mare decât în cazul
scurtării la 50 cm cu 118% şi cu 112% mai mare decât in cazul tulpinii scurtate la 120 cm.
- greutatea medie a fructelor a înregistrat valori mai mari în cazul variantei scurtate la 120 cm la
soiurile Gustar (2,75 g), Heritage (1,88 g) şi Autumn Bliss (2,86 g). Soiurile Opal (2.46 g) şi Poiana
(1.86 g) au reacţionat cel mai bine în varianta de scurtare la 100 cm iar soiul Lyulin (1.84 g) la
varianta scurtată la 50 cm;
- soiurile, Opal, Gustar şi Autumn Bliss au asigurat o producţie medie de peste 9 t/ha seră în
varianta cu scurtarea tulpinii drajonului la 100 cm, cu o rată a profitului de 77.36, 77.35% şi
respectiv, 48.66%. Ca atare, aceste 3 soiuri în varianta scurtată la 100 cm le recomandăm pentru
cultura zmeurului în spaţii protejate încălzite.
Experienţa 3 - Influenţa modului de tăiere a tulpinii drajonului asupra producţiei de
fructe pe drajoni şi calităţii acesteia la 7 soiuri de zmeur remontant
- numărul de fructe recoltate de pe tulpina fructiferă a fost mai mare la varianta în care drajonii au
fost tăiaţi în cepi de 2-3 muguri, la toate cele 7 soiuri studiate: 136,2 faţă de 104,6 la varianta
scurtată „în ras".
- greutatea medie a fructelor a înregistrat valori superioare în varianta scurtată în cepi de 2-3 muguri,
la toate soiurile studiate: 2,25 g faţă de 2,11 g în varianta tăiată „în ras".
- producţia de fructe la hectar s-a diferenţiat semnificativ în cazul variantei scurtate în cepi de 2-3
muguri, în care s-au obţinut valori cuprinse între 3647 kg/ha (soiul Babie Leto) şi 9113 kg/ha (soiul
Autumn Bliss.
- rata profitului a înregistrat cele mai mari valori la soiurile Opal (82,65%) şi Gustar (81,20%) în
cadrul variantei cu tăierea tulpinii drajonului în cepi de 2-3 ochi;
- ca urmare, considerăm cultura soiului Opal cu tăierea tulpinii drajonului în cepi de 2-3 ochi ca cea
mai bună variantă de cultură a zmeurului în spaţii protejate, variantă pe care o recomandăm cu
prioritate producţiei.
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