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 Cuvinte cheie: măr, cultivar, fertilizanţi foliari, doze de aplicare, producţia de 
fructe, elemente de productivitate, elemente de dezvoltarea vegetativă, calitatea fructului, 
corelaţii, regresii 

 

1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Scopul lucrărilor a fost acela de a urmări comportarea unor soiuri (cultivare) de 

măr de iarnă din U.E., în primii trei ani după plantare, într-o livada superintensivă, în 

condiţiile de la S.C. Agroindustriala S.A. Cluj-Napoca şi de a îmbunătăţi tehnologia de 

cultură prin fertilizare foliară. 

Cercetările prin care s-a urmărit realizarea scopului propus au fost următoarele: 

- comportarea a patru cultivare de măr din U.E. la fertilizarea foliară cu produsele 

Ferticare Starter, Ferticare 1, Ferticare 2, Ferticare 3 şi Power în concentraţii de 0,5%, 1% 

şi 2%. In acest scop au fost realizate: studiul modificărilor sistemului foliar - suprafaţa 

foliară; vigoarea de creştere (lungimea medie a creşterilor anuale; suprafaţa secţiunii 

trunchiului); studiul elementelor de productivitate şi a producţiei de fructe {producţia 

medie de fructe (t/ha); masa fructului (g); numărul de fructe/pom; lungimea medie a 

creşterilor anuale; producţia de fructe de calităţile „EXTRA”şi a I-a; indice de 

productivitate (IP)}; studiul elementelor de calitate comercială şi a celor de calitate 

intrinsecă a merelor {substanţa uscată (SU%); conţinutul în zahăr (%); aciditatea titrabilă 

(%); raportul Z/A; conţinutul în vitamina C(%); procent de fructe cu diametrul mai mare 

de 70 mm; punctajul obţinut la analizele organoleptice}; 

  - studiul legăturilor dintre caracterele de dezvoltare vegetativă şi generativă, cu 

ajutorul analizei corelaţiilor şi regresiilor, la patru soiuri noi de măr cultivate sub 

influenţa celor cinci fertilizanţi utilizaţi, în trei doze aplicate asupra pomilor. 

  - studiul legăturilor dintre elementele de calitate comercială şi cele de calitate 

intrinsecă ale fructului, cu ajutorul analizei corelaţiilor şi regresiilor, la patru soiuri noi 

de măr cultivate şi fertilizate cu cinci fertilizanţi şi în trei doze testate asupra pomilor din 

experienţă. 

  - elaborarea concluziilor şi a recomandărilor privind valoarea soiurilor de măr 

testate la Cluj-Napoca în perioada 2006-2008, sub influenţa fertilizanţilor utilizaţi. 
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2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE UTILIZATE 

 

Materialul biologic utilizat în experienţele aferente tezei de doctorat a fost 

reprezentat de: patru soiuri de măr de iarnă respectiv Granny Smith, Pinova, Topaz şi 

Jonica, aflate în plantaţia de la S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Cluj-Napoca. 

Plantaţia a fost înfiinţată în anul 2005, cu pomi altoiţi pe portaltoi M9, la distanţele 

de plantare utilizate, 3,5 x 0,90 m, realizându-se astfel o densitate de 3175 pomi/ha. 

Fertilizanţii foliari utilizaţi au fost: Ferticare 1, Ferticare 2, Ferticare 3, Ferticare 

Starter şi Power, accesibili prin unităţile comerciale de profil şi larg utilizaţi la măr în 

UE. 

Experienţa a fost amplasată la S.C. AGROINDUSTRIALA S.A., în Cluj-Napoca, 

în perioada 2006-2008. A rezultat seria de experienţe trifactoriale care au cuprins: 

Factorul A - soiul cu graduările: a1 - Pinova; a2 - Granny Smith; a3-Topaz; a4 - 

Jonica.  

Factorul B – fertilizantul foliar cu graduările: b1 - Ferticare 1; b2- Ferticare 2; b3-

Ferticare 3; b4 – Ferticare Starter; b5 – Power. 

Factorul C – doza de fertilizare, cu graduările: c1- 0,5%; c2 – 1%;  c3 – 2%. 

Au rezultat un număr de 60 variante care au fost amplasate randomizat după 

metoda blocurilor lineare, în trei repetiţii, fiecare repetiţie cuprinzând un număr de 5 

pomi. Tratamentele de fertilizare foliară au fost în număr de 8, primul tratament foliar 

fiind efectuat odată cu apariţia primelor frunze normal dezvoltate (20 mai) iar 

următoarele te din 10 în 10 zile. Numărul de fructe/pom a fost normat în funcţie de 

suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului astfel: 1-3 fructe în anul I; 5-9 fructe în anul 

II; 11-15 fructe în anul III. 

Calcularea şi interpretarea rezultatelor experimentale s-a făcut, în principal, cu 

ajutorul analizei varianţei aplicată seriei de experienţe trifactoriale de tipul A x B x C x 

ani. Pentru stabilirea semnificaţiei între performanţele variantelor testate s-a utilizat testul 

comparaţiilor multiple (Duncan, Tuckey), valorile DS5% fiind calculate pe baza s2
AxBxCxani 

pentru a se putea reliefa constanţa în timp a rezultatelor analizate. Modelul analizat a fost 

cel prezentat de ARDELEAN et. al., 2002. 
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3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

 În toate cazurile, analiza varianţei pentru producţia de fructe şi pentru elementele 

de productivitate a dovedit că cei trei factori experimentali au avut efecte semnificative 

asupra caracterelor studiate. Interacţiunile simple dintre factori (soi × fertilizant, soi × 

doză şi fertilizant × doză) au avut, de asemenea, în majoritatea cazurilor, efecte 

semnificative asupra caracterelor studiate şi acelaşi lucru se poate spune despre efectele 

triplei interacţiuni (soi × fertilizant × doză). Din aceste considerente, în prezentul rezumat 

vom analiza doar efectele factorilor experimentali urmând ca efectele interacţiunilor să se 

discute doar atunci când aceste se abat de la normal. 

 

3.1. INFLUENŢA CULTIVARULUI, A FERTILIZANTULUI ŞI  
A DOZEI DE APLICARE A ACESTUIA ASUPRA PRODUCŢIEI  
DE FRUCTE ŞI A ELEMENTELOR DE PRODUCTIVITATE 

 

Din datele cuprinse în tabelul 1 rezultă că soiul Granny Smith a fost cel mai bine 

adaptat condiţiilor de experimentare şi celor naturale de la Cluj-Napoca , realizând cele 

mai ridicate valori ale producţiei medii de fructe pe cei trei ani (2006-2008) precum şi ale 

majorităţii elementelor de productivitate studiate, diferenţele dintre acest soi şi celelalte 

trei soiuri testate fiind asigurată statistic. Foarte aproape de Granny Smith se plasează 

soiul Pinova şi, pentru producţia de fructe, soiul Jonica.  

Tabelul 1 
Efectul soiului asupra producţiei de fructe (t/ha) şi asupra elementelor de productivitate, 

în seria de experienţe trifactoriale de tip  
Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

 

Cultivatul Producţia de 
fructe, t/ha 

Nr. 
fructe/pom Masa fruct, g 

Lungime 
creşteri 

anuale, cm 

Prod. fructe 
calit. E + I 

IP 
kg/cm2 

Pinova 4,66B 7,1 B 204,53 B 28,08 C 2,9 A 0,30 AB 
Granny Smith 4,97A 7,4 A 216,02 A 37,81 A 3,0 A 0,29 B 
Topaz 4,58B 6,9 C 196,15 BC 25,89 D 2,6 B 0,31 A 
Jonica 4,52B 7,1 B 193,81 C 32,96 B 2,7 B 0,29 B 
DS5% 0,25-0,28 0,2 8,47-9,24 1,6-1,8 0,2 0,2 
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Soiul Topaz pare a avea performanţe productive ceva mai slabe în primii trei ani 

după plantare dar are o dezvoltare vegetativă mult mai redusă ceea ce îi permite să se 

plaseze pe primul loc în ceea ce priveşte valoare indicelui de productivitate (IP, kg/cm2 

secţiune trunchi). 

Tabelul 2 
Efectul fertilizantului foliar asupra producţiei de fructe (t/ha) şi asupra elementelor de 

productivitate, în seria de experienţe trifactoriale de tip  
Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

 

Fertilizantul Producţia de 
fructe, t/ha 

Nr. 
fructe/pom 

Masa fruct,  
g 

Lungime 
creşteri 

anuale, cm  

Prod. fructe 
calit. E + I 

IP 
kg/cm2 

Ferticare 1 4,31 P 6,7 R 187,88 P 29,01 P 2,4 P 0,31 M 
Ferticare 2 4,59 N 6,8 PR 199,54 N 31,15 MN 2,6 N 0,31 M 
Ferticare 3 4,91 M 7,6 M 211,31 M 32,63 M 3,1 M 0,27 P 
Ferticare Starter 4,72 MN 6,9 P 202,78 MN 32,68 M 2,7 N 0,31 M 
Power 4,88 M 7,4 N 211,63 M 30,45 NP 3,1 M 0,29 N 
DS5% 0,28-0,32 0,2 9,47-10,57 1,8-2,0 0,2-0,3 0,2 

 
În ceea ce priveşte efectul fertilizanţilor (tabelul 2), se detaşează de departe 

Ferticare 3 şi Power care, pentru producţia de fructe şi elementele de productivitate, au 

prezentat cele mai ridicate valori medii pe trei ani, la diferenţe statistice asigurate faţă de 

ceilalţi trei fertilizanţi. Şi de data aceasta, indicele de productivitate (IP) face excepţie 

prezentând valori practic egale pentru trei fertilizanţi: Ferticare1, Ferticare 2 şi Ferticare3.  

Doza de aplicare a fertilizanţilor de 2 % s-a dovedit cea mai eficientă în 

realizarea unor producţii ridicate de fructe şi a unor valori mari ale elementelor de 

productivitate (tabelul 3). 

Tabelul 3 

Efectul dozei de aplicare a fertilizanţilor foliari asupra producţiei de fructe (t/ha) şi asupra 
elementelor de productivitate, în seria de experienţe trifactoriale 
de tip Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

 

Doza 
Producţia de 

fructe,  
t/ha 

Nr. 
fructe/pom 

Masa fruct, 
g 

Lungime 
creşteri anuale, 

cm  

Prod. fructe 
calit. E + I 

IP 
kg/cm2 

0,5 % 4,02 C 6,3 P 175,45 P 28,61 C 2,1 P 0,31 M 
1,0 % 4,78 B 7,2 N 205,70 N 31,21 B 2,9 N 0,30 MN 
2,0 % 5,25 A 7,8 M 226,73 M 33,74 A 3,4 M 0,29 N 
DS5% 0,22-0,23 0,3 7,34-7,73 1,4-1,5 0,3-0,5 0,2 
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 Se poate conchide, pe baza rezultatelor prezentate şi discutate, ca la Cluj-Napoca, 

cele mai adecvate soiuri pentru culturi superintensive sunt Granny Smith, Pinova şi 

Jonica, fertilizate cu îngrăşămintele foliare Fertricare 3 şi Power aplicate în doză de 2% 

în opt stropiri consecutive, aceste soiuri produc cantităţi apreciabile de fructe în primul an 

de la plantare.  

 
3.2. INFLUENŢA CULTIVARULUI, A FERTILIZANTULUI ŞI A DOZEI DE 

APLICARE A ACESTUIA ASUPRA DEZVOLTĂRII VEGETATIVE A 
POMILOR 

 
Pentru analiza creşterii şi dezvoltării vegetative a pomilor, în primii trei ani de la 

plantarea în livada superintensivă, sub influenţa fertilizării foliare cu produse de tip 

Ferticare şi Power aplicate în trei doze, ne-am oprit la trei caractere importante la măr atât 

pentru dezvoltarea vegetativă în sine cât şi pentru realizarea producţiei de fructe. 

Influenţa cultivarului asupra acestor caractere este prezentată în tabelul 4. 

 
Tabelul 4 

Efectul soiului asupra elementelor de creştere vegetativă în seria de experienţe 
 trifactoriale de tip Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

Cultivarul Lungimea medie a 
creşterilor anuale, cm  

SSTT 
cm2 

Suprafaţa foliară 
medie, cm2 

Pinova 28,08 C 4,46 B 48,26 C 
Granny Smith 37,81 A 4,92 A 53,29 A 
Topaz 25,89 D 4,16 C 44,41 D 
Jonica 32,96 B 4,44 B 52,15 B 

DS5% 1,6-1,8 0,15-0,16 1,0-1,2 
 

Se observă că soiul Granny Smith înregistrează cele mai ridicate valori pentru cele 

trei elemente de creştere vegetativă, la diferenţe semnificative faţă de celelalte trei soiuri. 

Foarte aproape de Granny Smith se află soiul Jonica la lungimea medie a creşterilor 

anuale şi la suprafaţa foliară medie. Dacă se ţine cont de faptul că toate soiurile au fost 

altoite pe M9, se poate conchide că, în condiţii de fertilizare foliară, cele două soiuri se 

dezvoltă cel mai bine vegetativ în primii trei ani de la plantare asigurând premize 

favorabile pentru viitoarele producţii de fructe. Fertilizanţii foliari utilizaţi au prezentat, şi 

ei, valori bine diferenţiate pentru cele trei elemente de dezvoltare vegetativă (tabelul 5). 
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Tabelul 5 

Efectul fertilizantului foliar  asupra elementelor de creştere vegetativa în seria de 
experienţe trifactoriale de tip Soi × Fertilizant × Doză × Ani  

(Cluj-Napoca, 2006 -2008) 
 

Fertilizantul Lungimea medie a 
creşterilor anuale, cm  

SSTT 
cm2 

Suprafaţa foliară 
medie, cm2 

Ferticare 1 29,01 P 3,99 R 46,99 R 
Ferticare 2 31,15 MN 4,21 P 48,21 P 
Ferticare 3 32,63 M 5,08 M 52,39 M 
Ferticare Starter 32,68 M 4,32 P 49,22 P 
Power 30,45 NP 4,88 N 50,84 N 

DS5% 1,8-2,0 0,16-0,18 1,2-1,4 
  

Pentru caracterele de dezvoltare vegetativă, Ferticare 3 s-a dovedit cel mai eficient 

fertilizant foliar la cele patru soiuri de măr testate. Exceptând lungimea medie a 

creşterilor anuale, caracter la care Ferticare 2 şi Ferticare Starter egalează performanţele 

fertilizantului Ferticare 3, pentru celelalte două caractere Ferticare 3 se detaşează 

semnificativ ca cel mai eficient fertilizant foliar. 

Tabelul 6 
Efectul dozei de aplicare a fertilizanţilor foliari asupra elementelor de creştere  

vegetativă în seria de experienţe trifactoriale de tip  
Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

 

Doza Lungimea medie a 
creşterilor anuale, cm  

SSTT 
cm2 

Suprafaţa foliară 
medie, cm2 

0,5 % 28,61 C 3,76 C 42,25 P 
1,0 % 31,21 B 4,55 B 50,46 N 
2,0 % 33,74 A 5,17 A 55,88 M 
DS5 1,4-1,5 0,13 0,9-1,0 

 

Ca şi în cazul elementelor de productivitate, şi pentru elementele de creştere vege-

tativă doza de 2% a avut cele mai evidente efecte pozitive, la toate soiurile şi la toţi 

fertilizanţii, la diferenţe asigurate statistic faţă de dozele de 0,5 % şi 1 %. 
 

3.3. INFLUENŢA CULTIVARULUI, A FERTILIZANTULUI ŞI A DOZEI DE 
APLICARE A ACESTUIA ASUPRA CALITĂŢII FRUCTELOR 

 

Calitatea fructelor, la majoritatea speciilor pomicole, este unul din parametrii 

esenţiali luaţi în considerare de către consumatori şi, în consecinţă, de către fermierii 

producători de fructe şi de cei ce comercializează fructele. Modul în care cultivarul a 

influenţat elementele de calitate a merelor, în plantaţia superintensivă fertilizată foliar cu 
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cinci produse de tip Ferticare şi Power aplicate în trei doze, este prezentat sintetic în 

tabelul 7. 

Tabelul 7 
Efectul soiului  asupra calităţii fructelor, în seria de experienţe trifactoriale de tip Soi × 

Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 
 

Cultivar % fructe cu 
Ø >70 mm 

Calitatea 
organoleptică a 

fructelor, 
punctaj 

Conţinut 
fruct în SU 

% 

Conţinut 
fruct în 
zahăr % 

Conţinut 
fruct în 
aciditate 

titrabilă, % 

 
Raport  

Z/A 

Conţinut fruct 
în vit. C,  

mg/100g fruct 

Pinova 71,9 A 31,0 A 13,75 D 13,51 A 0,52 D 26,20 A 4,18 D 
Granny S. 72,5 A 28,7 B 14,07 C 12,39 B 0,63 B 20,32 B 8,17 A 
Topaz 69,6 B 24,3 D 14,33 B 12,42 C 0,70 A 17,82 C 7,90 B 
Jonica 72,5 A 26,8 C 15,64 A 10,55 D 0,59 C 18,17 C 6,25 C 
DS5% 1,6-1,7 1,3-1,4 0,19-0,21 0,03 0,02 0,69-0,75 0,18-0,20 

 

Exceptând % fructe cu Ø>70 mm, element de calitate la care, practic, toate soiurile 

au realizat acelaşi nivel de performanţă, la celelalte cinci caracteristici de calitate a 

merelor s-a impus soiul Pinova, la diferenţe semnificative faţă de celelalte patru soiuri. 

Doar la conţinutul în vitamina C soiul cel mai productiv şi cu cea mai bună 

dezvoltare vegetativă (Granny Smith) revine pe locul întâi, la diferenţe asigurate statistic 

faţă de celelalte trei soiuri. 

Tabelul 8 

Efectul fertilizantului foliar asupra calităţii fructelor, în seria de experienţe  
trifactoriale de tip Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

Fertilizant % fructe cu 
Ø >70 mm 

Calitatea 
organoleptică 

a fructelor, 
punctaj 

Conţinut 
fruct în SU 

% 

Conţinut fruct 
în zahăr % 

Conţinut 
fruct în 

aciditate 
titrabilă, % 

 
Raport  

Z/A 

Conţinut fruct în 
vit. C,  

mg/100g fruct 

Ferticare 1 67,1 R 25,9 NP 14,45 N 12,19 P 0,58 P 21,83 M 6,82 M 
Ferticare 2 69,0 P 26,7 N 14,52 N 12,20 NP 0,60 N 20,94 N 6,43 P 
Ferticare 3 77,6 M 29,3 M 14,39 N 12,22 N 0,64 M 19,62 R 6,50 NP 
Ferticare S 68,9 P 28,9 M 14,10 P 12,20 NP 0,63 M 20,03 PR 6,72 M 
Power 68,9 P 27,7 MN 14,77 M 12,26 M 0,61 N 20,71 NP 6,66 MN 
  DS5% 1,8-2,0 1,4-1,6 0,21-0,24 0,03 0,02 0,77-0,86 0,20-0,23 

 

Efectele fertilizanţilor foliari asupra elementelor de calitate a fructelor (tabelul 8) 

sunt total diferite de ceea ce s-a discutat la elementele de productivitate şi cele de 

dezvoltare vegetativă, Ferticare 1, Ferticare Starter şi Power având valorile cele mai 

ridicate la majoritatea acestor caractere, la diferenţe semnificative de Ferticare 2 şi 

Ferticare 3.  
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Tabelul 9 

Efectul dozei de aplicare a fertilizanţilor foliari asupra calităţii fructelor, în seria de 
experienţe trifactoriale de tip Soi × Fertilizant × Doză × Ani (Cluj-Napoca, 2006 -2008) 

Doza 
% fructe 
cu Ø >70 

mm 

Calitatea 
organoleptică a 

fructelor, 
punctaj 

Conţinut fruct 
în SU % 

Conţinut 
fruct în 
zahăr % 

Conţinut 
fruct în 
aciditate 

titrabilă, % 

Raport  
Z/A 

Conţinut fruct 
în  

vit. C,  
mg/100g fruct 

0,5 % 62,6 C 25,7 P 14,32 B 12,20 C 0,60 C 21,12 A 6,37 C 
1,0 % 72,7 B 27,8 N 14,46 AB 12,22 B 0,62 A 20,14 B 6,60 B 
2,0 % 79,5 A 29,6 M 14,56 A 12,24 A 0,61 B 20,63  AB 6,90 A 
DS5% 1,4-1,5 1,1-1,2 0,16-0,17 0,02 0,01-0,02 0,60-0,63 0,16-0,17 

 

Se poate afirma că fertilizanţii foliari testaţi au acţiuni pozitive specifice pentru 

anumite caractere ale pomilor, la măr, ceea ce obligă alegere cu multă atenţie a tipului de 

fertilizant utilizat, în funcţie de obiectivele concrete urmărite în plantaţia respectivă. 

Rezultatele cuprinse în tabelul 9 ne permit să afirmăm că, pentru majoritate 

elementelor de calitate a fructelor, la merii tineri aflaţi în primii trei ani de la plantarea în 

livada superintensivă, folosirea dozei de 1% are acelaşi efect ca şi doza de 2% ceea ce ar 

permite serioase economii materiale şi o mai redusă poluare a mediului. 
 

3.4. LEGĂTURILE DINTRE PRODUCŢIA DE FRUCTE, ELEMENTELE DE 
PRODUCTIVITATE, DE DEZVOLTAREA VEGETATIVĂ ŞI DE 
CALITATE A FRUCRELOR DETERMINATE CU AJUTORUL 
CORELAŢIILOR ŞI A REGRESIILOR 

 

Au fost determinate legăturile ce există între 13 perechi de caractere (de 

productivitate, de dezvoltare vegetativă, de calitate a fructelor) pentru a se putea formula 

recomandări aplicabile în programele de ameliorare a mărului, pe de-o parte, şi pentru a fi 

folosite de către fermieri în managementul tehnologic al culturii mărului în conformitate 

cu obiectivele urmărite de fiecare fermier. Rezultatele obţinute sunt prezentate sintetic 

sub formă tabelară (tabelul 10). 

Aprecierea acestor legături şi a semnificaţiei lor trebuie făcută ţinându-se cont de 

faptul ca numărul de fructe/pom a fost foarte riguros normat în fiecare din cei trei ani 

experimentali. 

Pe de altă parte, lipsa unor legături reale, asigurate statistic, între anumite perechi 

de caractere (producţia medie de fructe (t/ha) şi conţinutul fructelor în zahăr (%), 

producţia medie de fructe (t/ha) şi aciditatea titrabilă a fructelor (%), producţia medie de 
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fructe (t/ha) şi raportul Z/A, masa fructului (g) şi raportul Z/A) prezintă avantajul ca, în 

primii trei ani după plantare şi în condiţii de fertilizare foliară, variaţiile inerente ale 

producţiei de fructe şi masei fructului, de la un an la altul, nu sunt însoţite de alterări ale 

calităţii fructelor. 

Tabelul 10 
Legăturile dintre 13 perechi de caractere, la măr, determinate cu ajutorul 

corelaţiilor şi a regresiilor şi semnificaţia acestora 
Perechea de caractere 

 analizată R2 rxy 
Semnif. 
corel. 

Tipul 
regresiei 

tcalc. 
pt. bxy 

Semnif. 
regresie 

Masa fructului (g) şi 
 producţia medie de fructe (t/ha)  0,79 0,89 ** Lineară, 

pozitivă 40,44 *** 

Numărul de fructe/pom şi 
producţia medie de fructe (t/ha) 0,71 0,84 ** Lineară, 

pozitivă 13,20 *** 

Numărul de fructe/pom şi 
masa fructului (g) 0,73 0,85 ** Lineară, 

pozitivă 12,57 *** 

Producţia medie de fructe (t/ha) şi 
 indicele de productivitate (IP) 0,02 0,14 n.s. Lineară, 

negativă 1,15 n.s. 
 

Producţia medie de fructe şi producţia medie de fructe 
de calit. E + a I-a (t/ha) 0,91 0,95 ** Lineară, 

pozitivă 24,33 *** 

Lungimea medie a creşterilor anuale (cm) şi producţia 
medie de fructe (t/ha) 0,24 0,54 ** Lineară, 

pozitivă 4,82 *** 

SSTT (cm2) şi 
lungimea medie a creşterilor anuale (cm) 0,40 0,63 ** Lineară, 

pozitivă 6,21 *** 

Producţia medie de fructe (t/ha) şi conţinutul fructelor 
în  zahăr (%) 0,02 0,14 n.s. Lineară, uşor 

negativă 1,05 n.s. 

Producţia medie de fructe (t/ha) şi 
aciditatea titrabilă a fructelor (%) 0,018 0,13 n.s.  Lineară, uşor 

pozitivă 1,04  n.s. 

Conţinutul în zahăr (%) şi conţinutul fructelor în 
aciditate titrabilă (%) 0,43 0,66 ** Pătratică 

negativă 
b=1,95 
c= -0,08 ** 

Producţia medie de fructe (t/ha) şi raportul Z/A  0,0024 0,05 n.s. Lineară, uşor 
negativă 0,37 n.s. 

Masa fructului (g) şi  
raportul Z/A 0,02 0,14 n.s. Lineară, uşor 

pozitivă 0,16 n.s. 

Raportul Z/A şi punctajul fructelor la analiza 
organoleptică  0,21 0,46 ** Lineară, 

pozitivă 3,88 *** 

r5 % 
r1 % 
 

0,25 
0,33 

 
  

t5 % 
t1 %   
t0,1 % 

2,09 
2,66 
3,46 

 

 

 
 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

4.1 CONCLUZII 
 
1. Performanţele de producţie ale genotipurilor studiate ne permit să conchidem 

că, dintre soiurile studiate, cel mai productiv s-a dovedit a fi Granny Smith urmat la 

diferenţă nesemnificativă de Pinova, atunci când se folosesc ca fertilizanţi Ferticare 3 şi 

Power în doze de 2%. 
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2. La soiurile testate, în primii trei ani de la plantare în livadă superintensivă (3175 

pomi/ha), este posibilă obţinerea unei producţii cumulate de peste 40 t/ha ceea ce, în 

livezile clasice (după anul 12) şi chiar intensive este realizabil abia din anii 5-7 de la 

plantare, când pomii sunt în plină rodire . 

3. Numărul de fructe/pom în primii trei ani după plantarea merilor în livada 

superintensivă, este obligatoriu să fie normat între limite foarte precise în funcţie de 

vigoarea pomului. În experienţa noastră, rezultate foarte bune au dat următoarele criterii 

de normare: anul I: 1-3 fructe/pom; anul II: 5-9 fructe/pom; anul III: 11-15 fructe/pom; 

 4. Fertilizarea foliară, la măr, realizată cu produsele Ferticare 3, Ferticare S şi 

Power, aplicate în doză de 2%, poate asigura, la soiurile testate, formarea unor fructe cu 

greutăţi medii cuprinse între 230-240 g/fruct. Dimpotrivă, produsele Ferticare 1şi 

Ferticare 2, chiar în doza maximă de 2%, produc mere cu greutăţi medii mai moderate 

(200-220 g/fruct) ceea ce poate constitui un avantaj pentru merele de desert destinate 

păstrării peste iarnă. 

5. Pentru condiţiile concrete ale experienţei noastre, fertilizantul foliar Ferticare 3 

în doză de 2% asigură cea mai bună dezvoltare vegetativă a pomilor în primii trei ani 

după plantare. Foarte apropiat, ca efect de Ferticare 3, este şi fertilizantul foliar Power 

care, spre deosebire de Ferticare 3, dă rezultate bune şi când este aplicat în doză de 1%. 

 
4.2. RECOMANDĂRI 

 
 1. Soiurile Granny Smith, Pinova, Topaz şi Jonica sunt adecvate pentru plantare în 

sistem superintensiv atunci când sunt altoite pe portaltoi de vigoare slabă (M9, M27), 

motiv pentru care recomandăm extinderea lor în noile plantaţii de acest tip din 

Transilvania. 

 2. Fertilizanţii foliari Ferticare 3, Ferticare Starter şi Power sunt foarte indicaţi 

pentru stimularea dezvoltării armonioase a pomilor şi asigurarea unui echilibru favorabil 

între dezvoltarea vegetativă şi fructificare. Folosirea lor în doze de 1%-2% asigură, încă 

din primul an după plantare, obţinerea unor producţii de mere apreciabile şi de calitate 

superioară. 

3. În primii trei ani după plantare, un pom echilibrat se poate obţine numai în 

condiţiile normării riguroase a încărcăturii de rod în funcţie de vigoarea pomului. La cele 

patru soiuri testate de noi, şi în condiţii de fertilizare foliară, recomandăm: 



 12 

anul I după plantare (Ø trunchiului circa 1,3-1,9 cm), 1-3 fructe/pom; 

anul II după plantare (Ø trunchiului circa 2,2-3,0 cm), 5-9 fructe/pom; 

anul III după plantare (Ø trunchiului circa 2,6-3,7 cm), 11-15 fructe/pom. 

4. Deoarece legătura dintre SSTT şi lungimea creşterilor anuale este reală, pozitivă 

şi foarte semnificativă, aceasta permite ca normarea încărcăturii de rod în funcţie de 

vigoarea pomului să se facă luându-se în considerare, în principal, numărul şi lungimea 

medie a creşterilor anuale şi doar în secundar şi numai atunci când e absolută nevoie, să 

se apeleze la SSTT, respectiv diametrul trunchiului. 

 
 


