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REZUMAT 

 

INTRODUCERE 

 

 Cultura mărului este practicată în ţara noastră din cele mai vechi timpuri, dovada acestui 

fapt fiind numărul impresionant de soiuri de măr a căror origine se pierde în negura veacurilor. 

 Condiţiile favorabile și foarte favorabile de climă şi sol din majoritatea zonelor 

României, au făcut ca, din cele aproape 300 000 ha de livezi existente în ţară în 1990, 48% să fie 

ocupate de plantaţii de măr. 

 Plantaţiile de măr înfiinţate în ultimii 10 ani cuprind alte soiuri decât cele tradiţionale, 

cultivate la noi. Aceste soiuri sunt, cele mai multe, de provenienţă vest-europeană şi deja cunosc 

o extindere considerabilă în ţările cu pomicultură dezvoltată. 

 Chiar dacă consumatorii autohtoni au fost obișnuiți cu soiurile tradiționale de măr, 

soiurile de măr testate din punct de vedere organoleptic au fost apreciate egalând sau chiar 

depășind soiurile vechi. 

 Plecând de la considerentele expuse mai sus, în cercetările aferente tezei de doctorat ne-

am propus să punem în evidenţă măsura în care zece soiuri de măr, larg răspândite în UE şi în 

curs de extindere în România, reacționează la condițiile pedoclimatice ale Transilvaniei, într-un 

sistem de cultură modern, superintensiv de mare densitate.  

 Plantațiile de măr superintensive de mare densiate, produc fructe începând cu anul al 

doilea de la plantare, ceea ce permite recuperarea rapidă a investițiilor încă din primii ani de la 

finalizarea investiției. 

 Rezultatele obținute au stat la baza formulării unor concluzii și recomandari care să poată 

fi utile cercetării științifice de profil ca referințe în continuarea crecetărilor în acest domeniu, 

potențialilor cultivatori antrenați în refacerea patrimoniul pomicol al țării în alegerea soiurilor și 

în cunoașterea cerințelor climatice a fiecărui cultivar. 

 Bazinul pomicol Cluj oferă condiții optime pentru cultura mărului în sistem de 

superintensiv de mare densitate, motiv pentru care recomandăm extinderea unui astfel de sistem 

prin programele de refacere a patrimoniului pomicol din Transilvania. 
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IMPORTANŢA CULTURII MĂRULUI PE PLAN MONDIAL ŞI ÎN ROMÂNIA 

 

IMPORTANŢA CULTURII 
 

Mărul este una dintre cele mai importante specii pomicole fructifere, atât pe plan mondial 

cât și pe plan național. Deoarece are o plasticitate ecologică mare, este cultivat la ora actuală, pe 

toate continentele. 

Datorită valorii alimentare, terapeutice şi profilactice a fructelor, însuşirilor tehnologice, 

particularităţilor agrobiologice ale pomilor şi valorii economice, cultura mărului are o importanță 

deosebită. Este cea mai cunoscută şi răspândită în zonele cu climat temperat, iar merele ocupă 

primul loc atât în ceea ce priveşte volumul producţiei, cât şi solicitarea fructelor pe pieţele de 

desfacere. 

 Se presupune că mărul a fost introdus în cultură cu aproximativ 7000-7500 de ani în urmă 

în China și India, iar de acolo s-a răspândit și în celelalte regiuni de pe glob (CIMPOIEȘ, 2012). 

În lucrările lui Theophrast (secolul IV-III î.H.) sunt menționate 6 soiuri de măr cultivate în 

Grecia Antică (GHENA, 2004). În perioada Renașterii a început dezvoltarea pomiculturii și 

inclusiv a culturii mărului, s-au înființat grădini botanice unde se colecționau noile soiuri de măr, 

s-a intensificat munca de identificare și descriere a soiurilor, s-au înregistrat progrese 

semnificative în crearea de soiuri prin ameliorare (CIMPOIEȘ, 2012). 

Plasticitatea ecologică ridicată şi numărul mare de cultivare ale acestei specii au permis o 

vastă diseminare geografică a numeroaselor soiuri formate sau create în cele mai diverse zone de 

pe glob. 

Mărul ocupă, în producția mondială de fructe, o poziţie specială, deoarece împreună cu 

bananierul şi portocalul asigură 2/3 din recolta globală, fiecare specie contribuind în proporţie 

aproape egală, aproximativ câte 40 milioane tone. Studiat după ponderea componentelor 

anatomice consumabile ale fructelor, mărul deţine primul loc în producţia mondială de fructe.  

Se cultivă pe circa 4,5 milioane ha răspândite în 80 de ţări, dintre care 67 înregistrează 

recolte anuale mai mari de 1.000 tone, iar 13 ţări sunt considerate, pe drept, mari producătoare, 

deoarece au recolte de peste 1.000.000 tone anual (FAO statistics).  

Patrimoniul pomicol al României, reprezentat prin număr de pomi existenţi atât în masiv, 

cât şi răzleţi, este de 117.448 mii pomi. Dintre aceştia, 75% se găsesc amplasaţi în sectorul 

privat. Începând din anul 1989, în fiecare an a avut loc o diminuare a numărului de pomi la toate 
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speciile pomicole, cu excepţia prunului, unde în ultimii ani asistăm la o creştere a numărului 

acestora în sectorul privat. Restrângerea suprafeţei pomicole se datorează şi faptului că 

investiţiile pentru înfiinţarea unui hectar de plantaţie sunt foarte mari, aproximativ 4.700 $ 

(Anuarul statistic al României, 2010). 

În anul 1999, suprafaţa pomicolă totală a fost mai scăzută cu 2.900 ha faţă de anul 

precedent, în schimb, în sectorul privat s-a înregistrat o creştere de 3,2 mii ha (Anuarul statistic 

al României, 2010). 

Pe specii, în total sector pomicol, se observă aceeaşi tendinţă de scădere la toate speciile. 

Structura speciilor pomicole arată că cea mai ridicată pondere este deţinută de prun (40,3% din 

total), urmată de măr (38,9%). Celelalte specii pomicole deţin o pondere mult mai mică: păr 

3,6%, piersic 2,9%, cireş şi vişin 7%(Anuarul statistic al României, 2010).  

Importanţa pe care o are cultura mărului în economia mondială a producţiei de fructe este 

datorită rolului pe care îl au fructele în alimentaţia raţională a omului, în prevenirea şi 

combaterea unor maladii, în sporirea venitului naţional şi în ameliorarea condiţiilor 

microclimatice de viaţă (UNGUREANU, 2006).  

 

ORIGINEA MĂRULUI 
 

Speciile genului Malus se întind pe vaste teritorii, fiind întâlnite din Caucaz, Turkestan, 

Altai, până în China şi Japonia. Unele specii sunt originare din America de Nord: Malus fusca 

Schneid, Malus ioensis, Brit, Malus coronaria Mill, Malus angustifolia Michx, dar în urma 

studiilor se consideră că centrul de origine cel mai important pare a fi Asia de sud-vest 

(VAVILOV, 1951, citat de GRĂDINARIU, 2002). 

Mărul se poate cultiva în întreaga zonă temperată, 30-600 latitudine nordică şi 30-700 

latitudine sudică, (GRĂDINARIU, 2002) precum şi unele zone cu climat tropical şi ecuatorial. 

Datorită posibilităţilor mari de aclimatizare ale mărului, acesta se cultivă pe toate continentele 

globului, excepţie făcând zonele cu temperaturi foarte scăzute. 

Norvegia este ţara din Europa ce se află la limita nordică, iar Canada este limita de nord 

din America. Limita sudică din America de Sud, trece prin Chile şi Argentina, în Africa prin 

Africa de Sud, iar în Oceania prin Noua Zeelandă şi Australia şi se extinde ajungând până 

aproape de paralela 40 (MITRE, 2002).  
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Pe altitudine, mărul se poate cultiva de la altitudinea zero, nivelul mării şi până la 

altitudini de 2000-3000 m, în ţări din zona tropicală ca Zimbabwe, Kenia, Guatemala, Bolivia, 

etc. (CIMPOIEŞ şi colab., 2001; MITRE, 2002). Datorită plasticităţii ecologice ridicate întâlnim 

plantaţii de măr în zone unde frecvent temperatura ajunge la -40
o
C, în China şi Siberia, fiind 

cultivate soiuri de măr ca Anna, Primicia, Princesa, Galicia, etc., cât şi în zone unde 

temperaturile ridicate din timpul iernii fac ca această specie să nu acumuleze „necesarul de ore 

de frig” cu efecte negative asupra producţiei (Algeria, Egipt, Brazilia, Mexic, Africa de Sud) 

(FAO Statistics). 

În funcţie de speciile care au contribuit la formarea soiurilor de măr sunt cunoscute cinci 

geocentre: chinez-japonez (M. baccata Borkh., M. pumila Mill., M. prunifolia Wild/Borkh., ş.a), 

asiatic (M. sieversii Lbd/Roem., M. niedzwetzkyana Dieck., ş.a), preasiatic (M. orientalis Uglitz), 

european-siberian (M. sylvestris Mill., ş.a), nord-american (M. coronaria Mill.,). Cultivarea 

mărului, se pare că ar fi început acum foarte mulţi ani, (fără atestare documentară) în China şi 

India, de unde mai apoi s-a extins şi în celelalte zone (MITRE, 2002).  

 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA 

FACTORILOR CLIMATICI ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PLANTELOR 

 

Influenţa temperaturii asupra dezvoltării plantelor 

Aerul având o conductibilitate termică redusă nu reţine decât într-o foarte mică măsură 

energia solară ce străbate atmosfera. Cea mai mare parte a acestei energii ajunge la suprafaţa 

Pământului şi este transformată în căldură. Cel mai important proces de încălzire a aerului se 

numeşte convecţia termică, însemnând că aerul se încălzeşte în contact cu solul, pe suprafeţe 

mari, densitatea lui scade, ceea ce îi provoacă o mişcare ascensională transportând căldura la 

înălţime (PAP și BOZA, 1982; CRIVEANU, 2001; ŢARĂLUNGĂ, 2003). 

Temperatura, alături de lumină şi apă, condiţionează desfăşurarea proceselor 

fundamentale care au loc în plante (fotosinteza, respiraţia, transpiraţia, absorbţia apei, etc.). 

Influenţa temperaturii aerului asupra plantei este strâns legată de influenţa temperaturii solului 

(SĂNDOIU, 2000). Creşterea şi dezvoltarea plantelor este şi ea dependentă de temperatură, în 

literatura de specialitate vorbindu-se despre viteza de creştere ca fiind: creşterea raportată la 

unitate de timp, iar viteza de dezvoltare se defineşte ca inversul intervalului de timp necesar 

pentru a trece de la un stadiu de dezvoltare la următorul, adică pentru a parcurge o fază de 
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dezvoltare (Guyot, 1997; citat de SĂNDOIU, 2000). Pragul biologic al mărului este de 8 
o
C 

(ROPAN, 2000; BACIU, 2005).  

Încălzirea globală are efecte pozitive sau negative asupra creşterii şi fructificării plantelor, 

de exemplu într-un studiu efectuat de ROMANOVSKAJA şi BAKSIENE, asupra unei livezi de 

măr din Lituania, s-a observat că faţă de anul 1961, pomii au înflorit cu 4 – 5 zile mai devreme, 

existând astfel riscul de a fi afectate florile din cauza îngheţurilor târzii (ROMANOVSKAJA and 

BAKSIENE, 2009). Despre efectele încălzirii globale au fost prezentate informaţii în lucrările 

scrise de ABRAHMA and SAVAGE, (2008); CHALLINOR et al., (2005); CHALLINOR et al., 

(2007); FALLOON şi BETTS, (2009); GUY et al., (2008). Perioadele cu temperaturi tot mai 

ridicate sunt tot mai multe, având efecte negative prin reducerea producţiilor din cauza secetei 

(FALLOON and BETTS, 2009). Creşterea temperaturii mediului ambiant face ca anumite culturi 

să–şi extindă perioada de vegetaţie (FALLOON and BETTS, 2009). Efectele negative indirecte 

ale temperaturilor ridicate este dat de faptul că sunt afectate solurile, prin eroziunea cauzată de 

intensivizarea vânturilor, iar efecte pozitive asupra plantelor se observă din sporul de biomasă 

acumulată (O'NEAL et al., 2005). Fertilizarea cu CO2 afectează în mod direct cantitatea de 

biomasă produsă de diferite culturi (O'NEAL et al., 2005).  

Temperatura influenţează sensibil ritmul de creştere al plantelor, conform legii lui Van't 

Hoff, după care viteza de creştere se dublează la creşterea temperaturii cu 10 
o
C, în intervalul 5-

35 
o
C. Temperatura minimă necesară pentru ca plantele să poată creşte variază în funcţie de 

specie şi este cuprinsă în următoarele limite: secară, grâu, orz, mazăre, cânepă, lucernă etc.,+ 0 – 

5
 o
C; viţa de vie 5 – 6

 o
C; porumb 8 – 10

 o
C; fasole 10 – 12

 o
C; nuc 10 – 14

 o
C; pepene, 

castravete, dovleac 14 – 18 
o
C. Valoarea termică optimă pentru creştere variază între 18 şi 37 

o
C, 

fiind dependentă de cerinţele speciei: 20 
o
C la lucernă, 25 

o
C la grâu şi in, 30 

o
C la porumb, 28 – 

30 
o
C la viţa de vie, 35 

o
C la cânepă şi castravete (BURZO et al., 1999). La fasole, între 

temperaturile 20 – 30 s-a observat o scădere a fotosintezei, care a crescut între temperaturile 30 – 

35 (PASTENES and HORTON, 1996). Pragul maxim de temperatură la care următoarele plante 

îşi opresc activitatea: grâu – 26 
o
C, porumb – 38 

o
C, bumbac – 45 

o
C, tomate – 30 – 35 

o
C, 

arahide – 34 
o
C și orez – 34 

o
C (WAHID et al., 2007). Aceste valori nu corespund însă cu 

optimum pentru celelalte procese fiziologice. Pentru determinarea optimului termic armonic, 

care reprezintă condiţiia cea mai favorabilă pentru realizarea tuturor proceselor fiziologice luate 

în ansamblu, se efectuează cercetări în fitotron, pentru diferite specii de plante. În general 
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optimul termic armonic are o valoare mai redusă decât cel fiziologic, care depăşeşte limita de 30 

o
C (VRIES and DUBOIS, 1987; BURZO et al., 1999). Creşterea plantelor se desfăşoară normal 

în cazul acumulării pe parcursul perioadei de vegetaţie a unei sume a temperaturilor medii 

diurne, caracteristice în funcţie de specie (BURZO et al., 1999). Regiunile cu deficit de căldură, 

cuprinse între izotermele de 8-9 
o
C, sunt favorabile pentru speciile cu plasticitate ecologică mare 

(măr, prun, vişin, arbuşti fructiferi, alun etc).  

Pornirea în vegetaţie a speciilor pomicole are loc primăvara numai după atingerea unui 

anumit prag de temperatură numit „ prag biologic” sau „ zero biologic”. Pragul biologic este 

caracteristic pentru fiecare specie sau grup de specii. De exemplu, pentru arbuştii fructiferi 

aceasta este de 4-5 
o
C, iar la pomii fructiferi este de 6-8 

o
C (GHENA et al., 2004; BACIU, 2005; 

ISTRATI, 2007; ROMAN şi ROPAN, 2008) 

Pentru parcurgerea fenofazelor caracteristice, speciile pomicole au nevoie de o anumită 

sumă de grade de temperatură activă (bilanţ temic activ). Bilanţul termic activ se obţine prin 

însumarea temperaturilor zilnice care depăşesc pragul biologic zero.  

 Bilanţul termic activ se calculează cu ajutorul relaţiei:  

BTA= tz-Pb 

unde tz = temperatura medie a zilei, iar Pb = pragul biologic. 

În practica pomicolă se foloseşte mai frecvent bilanţul termic global, care se calculează 

prin însumarea temperaturilor medii zilnice din momentul declanşării perioadei de vegetaţie, 

până toamna când se încheie ciclul de vegetaţie (GHENA et al., 2004; BACIU, 2005; ISTRATI, 

2007; ROMAN şi ROPAN, 2008).  

Bilanţul termic global reprezintă minimum de temperatură fără de care speciile pomicole 

nu pot fi cultivate într-o anumită zonă. De exemplu, pentru pornirea în vegetaţie a soiului de măr 

Jonathan  sunt necesare 80,2
 o
C, iar pentru înflorirea lui 377,8

 o
C (ROPAN, 2000).  

Pentru înflorit, speciile pomicole au nevoie de o anumită temperatură minimă. Astfel 

mărul înfloreşte la 11
 o
C, iar temperatura optimă în perioada înfloritului este de 12-19

 o
C; la păr 

13
 o
C şi respectiv peste 19

 o
C, iar la prun 10-12

 o
C şi 15-19

 o
C etc. Se evidenţiează faptul că în 

cadrul aceleiaşi specii, necesarul de căldură este diferit de la soi la soi. Un exemplu tipic în acest 

sens este grupa soiurilor de măr ʻDelicious Roşuʼ, la care germinarea polenului are loc numai la 

temperaturi de 15-17
 o
C, pe când la majoritatea soiurilor de măr polenul germinează la 11-12

 o
C 

(GHENA et al., 2004; BACIU, 2005; ISTRATI, 2007, ROMAN şi ROPAN, 2008).  



10 

 

Pentru desfăşurarea diferitelor faze fiziologice trebuie să se realizeze o anumită sumă a 

gradelor de temperatură activă. 

Temperatura are un efect benefic asupra dezvoltării mugurilor, rădăcinii, ramurilor, 

ieşirea mugurilor din perioada de repaus şi evoluţia lor ulterioară. Valoarea pragului biologic este 

variabilă de la o specie la alta, conform lui Mihăescu, (1977), (citat de ROMAN şi ROPAN, 

2008), valoarea acestuia este de: 8,0 
o
C la măr, 7,5-8,0

 o
C la păr, 6-6,5

 o
C la cais, 6,5-7

 o
C la 

piersic, 5
 o

C la migdal, 8
 o
C la vişin, 10

 o
C la nuc, 1-2

 o
C, la coacăz şi 5

 o
C la căpşun (ISTRATI, 

2007). 

Temperatura ridicată împreună cu radiaţia solară în exces, influenţează conţinutul de 

gluation (antioxidant) din pieliţa fructului de măr (JIANGANG et al., 2008; http://www.biology-

online.org/), scade conţinutul de clorofila ά, scade activitatea enzimatică din fruct, are loc 

scăderea respiraţiei fructului (GLENN et al., 2008; LI-SONG et al., 2008), afectează structura 

proteinelor (RUELLAND and ZACHOWSKI, 2010). În cazurile în care temperatura este foarte 

scăzută în anumite areale de cultură, atunci conform SAVELIEV et al., (2009) se recomandă 

cultivarea soiurilor: ʻLibertyʼ, ʻPriscillaʼ, ʻFlorinaʼ, ʻRed Freeʼ, care prezintă şi rezistenţă 

verticală la rapăn (Venturia inaequalis).  

Polenizarea este afectată, rezultând deprecierea calitativă a fructelor (deformare) şi 

scăderea productivităţii (CHALLINOR et al., 2005; O'NEAL et al., 2005). Maturarea fructelor 

este influenţată de temperatura şi precipitaţiile din perioada pre-florală şi post-florală, putându-se 

crea un model matematic în funcţie de acestea (NARASIMHAM et al., 1988). Temperatura 

ridicată defavorizează perioada în care acesta este viabil, scurtând astfel zilele cu risc mare de 

alergii la polen (RECIO et al., 2010). De asemenea aceste valori ridicate (extreme) pot deteriora 

ireversibil ţesutul vegeativ sau pe cel reproductiv (RUELLAND et al., 2009; WAHID et al., 

2007; ZINN et al., 2010) 

Rezistenţa la ger a rădăcinilor este mai scăzută decât a părţilor aeriene, fapt explicabil 

prin aceea că rădăcinile sunt adaptate la un mediu deosebit de cel aerian, caracterizat mai ales 

prin temperaturi mai ridicate iarna şi mai scăzute vara, deci cu o amplitudine mai mică. 

Rezistenţa rădăcinilor este influenţată de fenofaza în care se află, de grosime şi de adâncimea la 

care sunt în pământ. Astfel rădăcinile mărului rezistă până la -7
o
...-12

o
C, la păr -18

o
C, la piersic - 

10
o
C, la vişin - 14

o
C, la coacăz -15,5

o
C, la agriş -18

o
C, la mahaleb -18

o
C (GHENA et al., 2004). 
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Influenţa precipitaţiilor asupra dezvoltării plantelor 

Precipitaţiile influenţează vegetaţia atât prin acţiunea asupra solului cât şi direct asupra 

plantelor. Asupra solului se manifestă prin efecte mecanice şi chimice. Ploaia sparge glomerulele 

solului, spală stratul de sol fertil de pe pante, producând eroziunea de suprafaţă, iar în timp 

îndelungat eroziunea de adâncime. Efectele chimice constau în dizolvarea fosfaţilor, 

carbonaţilor, silicaţilor alcalini din sol, aducerea în sol a nitraţilor şi a sărurilor amoniacale, 

creând în sol un mediu favorabil desfăşurării proceselor de amonificare şi nitrificare 

(CRIVEANU, 2001). Precipitaţii mai bogate de 75 mm h
-1

 demonstrează că, fosforul sub orice 

formă ar fi în compoziţia solului este levigat, (SHIGAKI et al., 2007). După condiţiile de 

formare, durată, intensitate, temperatură şi sistemul noros din care cad, există mai multe forme 

de precipitaţii:  

Ploaia – precipitaţie sub formă de picături de apă care pot fi observate distinct şi care cad 

predominant din nori de tip stratiform. 

Aversa de ploaie – este o ploaie caracterizată prin începerea şi încetarea aproape bruscă şi 

prin variaţii de intensitate rapide, uneori violente.  

Ninsoarea – este o precipitaţie solidă sub formă de cristale de gheaţă, izolate sau unite 

între ele. 

Aversa de ninsoare – este ninsoarea caracterizată prin început şi sfârşit brusc, prin variaţii 

bruşte ale intensităţii, prin fulgi de ninsoare mari. 

Alte forme de precipitaţii sunt: roua, bruma, poleiul, chiciura, burniţa, lapoviţa, aversa de 

lapoviţă, măzărichea moale, măzărichea tare, grindina, granulele de gheaţă și acele de gheaţă 

(PAP şi BOZAC, 1982; SĂNDOIU, 2000; CRIVEANU, 2001; ŢARĂLUNGĂ, 2003). 

În urma unui studiu efectuat pe o livadă de măslini de către GOMEZ et al., (2002), s-a 

obsevat că majoritatea precipitaţiilor se găsesc în imediata apropiere a proiecţiei coroanei. 

Rezultate asemănătoare a obţinut DOMINGO et al., (1998) stidiind  unele specii din zonele 

semi-aride.  

Corelaţii distinct semnificative s-au înregistrat între precipitaţii şi creşterea în lungime a 

plantelor (LEVINE et al., 2008). GRUIA et al., (2011), în urma studiului efectuat pe 5 soiuri de 

măr observă o strânsă legătură între respirația plantelor și precipitații, afirmând căci cu cât 

rezerva de apă din plantă este mai redusă, cu atât plantele respiră mai puțin, stomatele 

închizându-se pentru a împiedica pierderea apei prin transpirație.  
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Materialul biologic 

Experienţele s-au amplasat în plantaţia de tip superintensiv de mare densitate, din cadrul 

livezii didactice a USAM Cluj-Napoca. Pomii au fost plantați în anul 2009, la distanțe de 3,5 m 

între rînduri și 0,9 m pe rând, la o densitate de 3174 de pomi/ha și au fost altoiţi pe portaltoiul 

M9.  

Materialul biologic utilizat în cadrul experienţei a fost reprezentat de 10 soiuri de măr 

larg răspândite în țările cu pomicultură avansată și care pentru cultivatorii români sunt soiuri noi. 

Soiurile studiate au fost: ʻGalaʼ, ʻFlorinaʼ, ʻJonagoldʼ, ʻJonicaʼ, ʻTop Redʼ, ʻMutsuʼ, ʻGranny 

Smithʼ, ʻGolden Reindersʼ, ʻTopazʼ și ʻPinovaʼ, 

Forma de coroană folosită a fost fus simplu, distanța între pomi pe rând a fost 0,9 m, iar 

între rânduri 3,5 m.  

 

ORGANIZAREA EXPERIENŢEI 

 

Testarea s-a făcut în culturi comparative, aşezate în blocuri, după modelul liniar, fiecare 

bloc având 20 de pomi. În cadrul experienței s-a urmărit creșterea și fructificarea celor zece 

soiuri de măr sub influența factorilor climatici din amplasamentul experimental. Astfel s-au făcut 

observații asupra desfășurării principalelor fenofaze ale organelor vegetative și de rod. 

Fenofazele organelor vegetative urmărite au fost: dezmuguritul și începutul creșterii 

lăstarilor, creșterea intensă a lăstarilor, încetinirea și încetarea creșterii lăstarilor, căderea 

frunzelor 

Fenofazele organelor generative urmărite au fost: începutul înfloritului, sfârșitul 

înfloritului, legatul fructelor, căderea fiziologică a fructelor, maturitatea tehnologică a fructelor. 

La toate soiurile s-au făcut observații și măsurători referitoare la: diametrul trunchiului 

(mm), înălțimea pomilor (cm), volumul coroanei (m
3
), numărul mediu al ramurilor vegetative, 

lungimea medie a ramurilor vegetative (cm), lungime totală a ramurilor vegetative (cm), 

creșterea în lungime a lăstarilor pe fenofaze ale creșterii vegetative (cm), suprafața medie a 

frunzei (cm
2
), numărul mediu de frunze pe pom, suprafața foliară totală pe pom (cm

2
), numărul 

de formațiuni prefructifere scurte și lungi, numărul de formațiuni fructifere scurte și lungi, 

numărul mediu de flori, fertilitatea naturală (%), procentul de fructe căzute fiziologic (%), 
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viabilitatea polenului (%), germinația polenului (%), numărul mediu de fructe pe pom, indicele 

de productivitate (kg/cm
2
), producția de fructe pe pom (kg/pom), producţia medie de fructe 

(t/ha), producția cumulată (t/ha), înălțimea (mm), diametrul (mm), masa (g), volumul (cm
3
), 

densitatea fructului (g/cm
3
), fructului, fermitatea structo-texturală a pulpei (kgf/cm

2
), conținutul 

mediu în substanţă uscată (%), conţinutul mediu în zahăr (
o
Bx), aciditatea totală titrabilă (%), 

conținutul în vitamina C (mg/100g fruct proaspăt), analiza organoleptică, comportarea față de 

atacul de rapăn și făinare, determinarea în dinamică a apariției frunzelor pe lăstari (număr de 

frunze), a lungimii lăstarului (cm), creșterii în diametrul a fructului (mm
3
); 

 

 

 

 

REZULTATE PRIVIND INFLUENȚA FACTORILOR CLIMATICI ASUPRA 

DECLANȘĂRII PRINCIPALELOR FENOFAZE 

 

Datele calendaristice care marchează momentul declanșării principalelor fenofaze 

În tabelul 5.2.1. este prezentată evoluția principalelor fenofaze  ca moment inițial al 

declanșării acestora, din cursul perioadei de vegetație,  la soiurile de măr studiate atât pe anul 

2010 cât și pe anul 2011.  

Dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor a avut loc în anul 2010 între 24 martie la 

soiurile ʻPinovaʼ, ʻJonicaʼ și ʻFlorinaʼ și 26 martie la soiurile ʻTop Redʼ și ʻGalaʼ. În anul 2011 

dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor a avut loc cu câteva zile mai târziu, dar și de această 

dată soiurile ʻPinovaʼ, ʻJonicaʼ și ʻFlorinaʼ dezmuguresc cel mai devreme, adică în 26 martie. 

Cel mai târziu dezmuguresc și în acest an soiurile ʻTop Redʼ și ʻGalaʼ, în data de 2 aprilie.  

 Începutul înfloritului se desfășoară între 26 aprilie la soiurile ʻPinovaʼ și ʻTopazʼ și 29 

aprilie la soiurile ʻFlorinaʼ, ʻTop Redʼ și ʻGranny Smithʼ. În anul 2011 această fenofază se 

declanșează cu două zile mai devreme. Începutul creșterii intense a lăstarilor se declașează mai 

devreme la soiurile ʻTopazʼ și ʻPinovaʼ în 26 aprilie , urmate de soiurile ʻGalaʼ, ʻGolden 

Reindersʼ și ʻMutsuʼ, în data de 27 aprilie, apoi ʻJonagoldʼ și ʻJonicaʼ în 28 aprilie, respectiv 

ʻFlorinaʼ, ʻTop Redʼ și ʻGranny Smithʼ.În anul 2011, ordinea în care se declanșează fenofaza 

este identică, fiind doar cu 1-2 zile mai devreme.  Legarea fructelor are loc în ambii ani 
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experimentali la aceeași dată, cel mai devreme la ʻTopazʼ, 6 mai urmat de ʻPinovaʼ 7 mai, 

majoritatea soiurilor la 8 mai iar cele mai târzii la 9 mai.  

Sfârșitul înfloritului a fost declanșat în 2010 la soiul ʻTopazʼ cel mai devreme în 8 mai, 

iar cel mai târziu la soiul ʻGranny Smithʼ în 12 mai. Soiurile ʻPinovaʼ, ʻTop Redʼ, ʻGalaʼ își 

încep această fenofază deodată, la 10 mai. Perioada de înflorit durează mai mult, cu circa o 

săptămână, cel mai tardiv soi în 2011 este ʻGranny Smithʼ. Căderea fiziologică a fructelor în 

2010 este declanșată în 24 mai, cel mai devreme la soiul ʻTopazʼ, iar cel mai tardiv la soiul 

ʻGranny Smithʼ și ʻGolden Reindersʼ la 29 mai. În anul 2011 fenofaza se desfășoară cam în 

aceeași perioadă, fiind cu 1-2 zile mai tardivă.  

Diferențe mari între soiuri se înregistrează în ceea ce privește declanșarea fenofazei de 

maturitate tehnologică, cel mai devreme se coace soiul ʻGalaʼ, după cum era și de așteptat, în 9 

septembrie după cum era de așteptat fiind soi de toamnă și cel mai tardiv soiul ʻGranny Smithʼ în 

7 octombrie. Se comportă asemănător soiurile ʻFlorinaʼ și ʻJonagoldʼ, respectiv ʻTop Redʼ și 

ʻGolden Reindersʼ în 2010, iar în 2011 soiurile ʻTop Redʼ și ʻGolden Reindersʼ. Maturitatea 

tehnologică se realizează mai devreme în anul 2011 cu circa 4-6 zile.  

 Căderea frunzelor are loc începând cu luna octombrie la soiul ʻGalaʼ, 22 octombrie și se 

termină în luna noiembrie cu soiurile ʻMutsuʼ și ʻGranny Smithʼ. În anul 2011 acest fenomen se 

realizează la unele soiuri cu 2-3 zile mai devreme, iar la altele cu 2-3 zile mai târziu. 

 

Bilanțul termic activ al temperaturii din aer acumulat pentru declanșarea 

principalelor fenofaze la cele zece soiuri de măr studiate (
o
C) 

Pentru parcurgerea fenofazelor caracteristice, speciile pomicole au nevoie de o anumită 

sumă de grade de temperatură activă (bilanţ termic activ). 

De exemplu pentru umflarea mugurilor la măr, în funcţie de soi, suma gradelor de 

temperatură este de 160-230
 o
C; pentru maturarea fructelor de vară sunt necesare 1200-1400 

o
C 

şi respectiv 2800-3000 
o
C la cele cu maturare de iarnă (GHENA et al., 2004; ISTRATI, 2007, 

ROMAN şi ROPAN, 2008).Bilanțul termic activ al desfășurării principalelor fenofaze la cele 

zece soiuri de măr este prezentat în figura 5.6. 

Pentru declanșarea fenofazei de dezmugurit și începutul creșterii lăstarilor cele zece 

soiuri de măr au avut nevoie de o sumă a temperaturilor active cuprinsă între 13,7 
o
C la ʻFlorinaʼ 

și ʻPinovaʼ și 23 
o
C la ʻTop Redʼ și ʻGalaʼ. Soiurile ʻTopazʼ,ʻGranny Smithʼ, ʻMutsuʼ și 
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ʻJonagoldʼ s-au comportat asemănător, cu o sumă a gradelor temperaturii active de 18,9 
o
C. În 

2011 ʻPinovaʼ și ʻFlorinaʼ au fost din nou primele soiuri care și-au început această fenofază, cu 

14,4 
o
C bilanț termic activ, iar ultimele au fost ʻGalaʼ șiʻTop Redʼ cu 21,8 

o
C bilanț termic activ. 

În ceea ce privește începutul înfloritului în 2010, primele soiuri care au început să 

înflorească au fost ʻFlorinaʼ, ʻJonicaʼ și ʻPinovaʼ cu 72,6 
o
C, urmate îndeaproape de celelalte 

soiuri. Ultimele în ce privește declanșarea fenofazei de înflorit au fost ʻTop Redʼ și ʻGalaʼ, cu 

75,9 
o
C bilanț termic activ. În anul 2011 ordinea înfloritului s-a schimbat, primele ca avut au 

înflorit fiind ʻPinovaʼ și ʻTopazʼ , iar ultimele au fost ʻTop Redʼ , ʻFlorinaʼ și ʻGranny Smithʼ cu 

85,1 
o
C bilanț termic activ.  

Primele soiuri la care s-a declanșat creșterea intensă a lăstarilor au fost ʻTopazʼ și 

ʻPinovaʼ, cu 75,8 
o
C bilanț termic activ, urmate de soiurile ʻFlorinaʼ, ʻMutsuʼ, ʻGolden Reindersʼ 

și ʻGalaʼ cu 80,3 
o
C bilanț termic activ,  apoi soiurileʻJonagoldʼ șiʻJonicaʼ cu 84,2 

o
C bilanț 

termic activ, iar ultimele au fost ʻTop Redʼ și ʻGranny Smithʼ cu 88,0 
o
C.  

În anul 2011, primele soiuri la care s-a declanșat creșterea intensă a lăstarilor au fost tot 

ʻPinovaʼ și ʻTopazʼ, doar că de data aceasta bilanțul termic activ a fost mai redus cu 3,3 
o
C ca 

anul precedent. SoiurileʻJonagoldʼ, ʻJonicaʼ, ʻMutsuʼ și ʻGolden Reindersʼau pornit acestă 

fenofază când bilanțul termic activ a ajuns la 79,0 
o
C. Ultimele soiuri la care a debutat creșterea 

intensă a lăstarilor au fostʻFlorinaʼ,ʻTop Redʼ ,ʻGranny Smithʼ și ʻGalaʼ, cu 91,0 
o
C bilanț termic 

activ.  

Legatul fructelor s-a declanșat mai întâi la soiulʻTopazʼ, la 151,5 
o
C, urmat îndeaproape 

de soiul ʻPinovaʼ cu 156,7 
o
C, în 2010. La celelalte soiuri fenofaza s-a activat când temperatura 

activă a ajuns în intervalul 162,3-167,7 
o
C. Ultimele soiuri la care a debutat legatul fructelor au 

fost soiurile ʻGranny Smithʼși ʻGolden Reindersʼ. În 2011 însă primul soi la care s-a declanșat 

această fenofază a fost ʻPinovaʼ cu 141,6 
o
C, urmat îndeaproape de soiul ʻTopazʼ 149,0 

o
C. 

Soiurile ʻJonagoldʼ, ʻJonicaʼ, ʻTop Redʼ, ʻMutsuʼ și ʻGalaʼ au început legatul fructelor atunci 

când temperatura activă a ajuns la 156,4 
o
C. Ultimele soiuri în ce privește startul fenofazei 

legatul fructelor au fost ʻFlorinaʼ, ʻGranny Smithʼși ʻGolden Reindersʼ, la 161,1 
o
C.  

Primul soi care și-a încheiat înfloritul în 2010, a fost ʻTopazʼ, la 162,3 
o
C bilanț termic 

activ, apoi soiul ʻPinovaʼ la 167,7 
o
C bilanț termic activ. Ultimele soiuri care și-au încheiat 

înfloritul au fost ʻGranny Smithʼși ʻGolden Reindersʼ la 190,5 
o
C bilanț termic activ. Celelalte 

soiuri prezintă un bilanț termic activ asemănător, 173,8 
o
C bilanț termic.  
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În anul 2011 primul soi care și-a încheiat înfloritul a fost ʻPinovaʼ, la 156,4 
o
C bilanț 

termic activ, urmat de ʻTopazʼ cu 161,1
 o
C bilanț termic activ. Ultimele care și-au încheiat 

înfloritul au fost soiurileʻFlorinaʼ ,ʻGranny Smithʼ și ʻGolden Reindersʼla 176,4 
o
C bilanț termic 

activ. Căderea fiziologică a fructelor s-a declanșat când temperatura activă a ajuns între valorile 

250,6-290,7 
o
C bilanț termic activ, pentru soiurile urmărite în experiență. În anul 2010 primele 

soiuri în ce privește debutul căderii fiziologice au fost ʻTopazʼ și ʻPinovaʼ, la un bilanț termic 

activ de 250,6 
o
C. Urmează apoi soiurile ʻJonagoldʼ și ʻJonicaʼ la 260,2 

o
C, bilanț termic activ 

ʻFlorinaʼ , ʻTop Redʼ ,ʻMutsuʼ , ʻGalaʼ, la 270,4 
o
C, bilanț termic activ iar ultimele au fost 

ʻGranny Smithʼ și ʻGolden Reindersʼ la 290,5 
o
C bilanț termic activ. În anul 2011 temperatura la 

care se desfășoară această fenofază au fost foarte apropiată, diferențele fiind cuprinse între 5-10 

o
C, pentru anumite soiuri. Primele soiuri la care a debutat fenofaza au fost tot ʻPinovaʼ și ʻTopazʼ 

, iar cele care au încheiat-o au fost iarăși ʻGranny Smithʼ și ʻGolden Reindersʼ.  

Maturitatea tehnologică s-a declanșat pentru soiul ʻGalaʼ la 1431,4 
o
C bilanț termic activ, 

în anul 2010, iar pentru celelalte soiuri valorile au fost tot mai ridicate, depășind 1500 
o
C bilanț 

termic activ. Ultimele soiuri care au atins fenofaza maturității tehnologice au fost ʻMutsuʼ și 

ʻGranny Smithʼ, care pentru a avea calitățile necesare păstrării au fost recoltate la 1556,1 
o
C, 

respectiv 1558,2 
o
C bilanț termic activ. În anul 2011 ordinea atingerii maturității tehnologice se 

păstrează, dar temperaturile active acumulate de soiuri până la această fenofază au fost mai 

ridicate. Astfel pentru soiul ʻGalaʼ bilanțul termic activ necesar a fost de 1431,4 
o
C, în timp ce 

pentru ultimele soiuri, ʻMutsuʼ și ʻGranny Smithʼ de 1687,5 
o
C.  

Căderea frunzelor s-a declanșat mai întâi la soiul ʻGalaʼ în anul 2010 când bilanțul termic 

activ a ajuns la 1568,8 
o
C. Celelalte soiuri au atins valori aproximativ la fel, diferențele fiind 

destul de reduse, între 1-18 
o
C bilanț termic activ. În anul 2011 valorile bilanțului termic activ 

necesar căderii frunzelor la majoritatea soiurilor au fost foarte apropiate. Singurul care a 

necesitat un bilanț termic activ de 1706,7 
o
C a fost soiul ʻGalaʼ, restul soiurilor având nevoie 

de1709,1 
o
C bilanț termic activ. 
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Rezultate referitoare la creșterea vegetativă a pomilor 

 

Vigoarea de ansamblu a pomilor 

Rezultatele experimentale care fac referire la elementele de vigoare de ansamblu a 

pomilor sunt prezentate în tabelul 5.3.1. 

Diametrul trunchiului, element important în determinarea vigorii pomului înregistrează 

diferențe asigurate statistic între majoritatea soiurilor și varianta martor. Soiurile ʻTop Redʼ 

respectiv ʻGalaʼ, prezintă valori ale diametrului mediu al trunchiului asemănătoare martorului, 

fără diferențe înregistrate statistic. Cele mai mari valori ale diametrului mediu al trunchiului s-au 

înregistrat la soiurile ʻGranny Smithʼ (25,98 mm), respectiv ʻFlorinaʼ (25,74 mm), cu diferențe 

foarte semnificativ pozitive față de martor. Diferențe distinct semnificativ pozitive față de martor 

înregistrează soiurile ʻMutsuʼ (21,49 mm), ʻPinovaʼ (21,45 mm) și ʻTopazʼ (20,58mm), iar 

rezultate asemănătoare s-au obținut la soiurile ʻJonicaʼ și ʻJonagoldʼ. 

Diametrul trunchiului, element important în determinarea vigorii pomului înregistrează 

diferențe asigurate statistic între majoritatea soiurilor și varianta martor. Soiurile ʻTop Redʼ 

respectiv ʻGalaʼ, prezintă valori ale diametrului mediu al trunchiului asemănătoare martorului, 

fără diferențe înregistrate statistic. 

Cele mai mari valori ale diametrului mediu al trunchiului s-au înregistrat la soiurile 

ʻGranny Smithʼ (25,98 mm), respectiv ʻFlorinaʼ(25,74 mm), cu diferențe foarte semnificativ 

pozitive față de martor. Diferențe distinct semnificativ pozitive față de martor înregistrează 

soiurile ʻMutsuʼ (21,49 mm), ʻPinovaʼ (21,45 mm) și ʻTopazʼ (20,58 mm), iar rezultate 

asemănătoare s-au obținut la soiurile ʻJonicaʼ și ʻJonagoldʼ. 

Aceste diferențe se explică prin diferențele genetice existente între soiuri în ce privește 

vigoarea pomilor.  

Rezultate asemănătoare pentru acest caracter la unele soiuri au fost prezentate de 

HAMPSON et. al., (2002), PLATON and JAKAN, (2008), DADASHPOUR et. al., (2010), 

HOZA et. al., (2011); BOCHIȘ (2012) spre deosebire de DUCA et. al., (2010), care prezintă 

rezultate diferite.  

În ce privește înălțimea pomului cele mai mari valori s-au înregistrat la ʻFlorinaʼ (286,5 

cm) cu diferențe distinct semnificativ pozitive față de martor, respectiv ʻGranny Smithʼ cu 
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diferențe semnificativ pozitive față de martor (275,0 cm). Diferențele între celelalte soiuri și 

martor nu sunt asigurate statistic, de unde putem concluziona că aceste soiuri se manifestă la fel 

în ceea ce privește creșterea în înălțime a pomilor. DADASHPOUR et. al., (2010), obține 

rezultate asemănătoare în ceea ce privește înălțimea pomilor din soiul ʻGalaʼ. 

 

Tabel 5.3.1 

Sinteza rezultatelor experimentale referitoare la vigoarea pomilor(Cluj-Napoca, 2010-2011)  

Soiul/Caracteristici 

Diametrul 

trunchiului (valori 

medii mm) 

Inălțimea 

pomului(valori medii 

- cm) 

Volumul coroanei 

(valori medii- m
3
) 

Golden Reinders (Mt) 15,38
 

220,83 3,09 

Florina 25,74
*** 

286,50
** 

10,09
***

 

Jonagold 19,31
* 

228,50 2,99 

Jonica 20,44
* 

223,67 3,40 

Top red 16,52 212,17 3,20 

Mutsu 21,49
** 

199,50 2,89 

Granny Smith 25,98
** 

275,00
* 

6,50
*
 

Gala 18,89 246,83 4,14 

Topaz 20,58
** 

201,33 1,67 

Pinova 21,45
** 

209,83 1,52 

Media  20,58 230,42 3,95 

DL5% 3,72 46,70 2,62 

DL1% 5,10 64,05 3,59 

DL0.1% 6,94 87,17 4,88 
 

Majoritatea soiurilor prezintă diferențe asigurate statistic față de martor în ceea ce 

privește volumul coroanei. Cele mai mari valori ale volumului coroanei, cu diferențe foarte 

semnificativ pozitive față de martor s-a obținut la soiul ʻFlorinaʼ (10,09 m
3
). Rezultate asigurate 

statistic cu diferențe semnificativ pozitive față de martor prezintă soiul ʻGranny Smithʼ (6,50 

m
3
). Rezultate asemănătoare prezintă și HOZA et. al., (2011). 

 

Capacitatea formării de formațiuni fructifere 

Soiurile studiate au prezentat reacții specifice în ce privește capacitatea de ramificare 

respectiv numărul de formațiuni fructifere și prefructifere formate în cel de-al doilea respectiv al 

treilea an de viață a pomului. 

Prezența în coroana pomilor a unui număr cât mai mare de formațiuni prefructifere și 

fructifere se datorează aplicării unei agrotehnici foarte bine pusă la punct. În plantațiile 

superintensive unde spațiul dintre pomi este folosit la maxim, tăierile efectuate iarna și lucrările 
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în verde sunt de importanță majoră (GONDA, 2003), ele fiind efectuate cu două scopuri. Primul 

este acela de a norma încărcătura de rod iar al doilea de a stimula noi creșteri în coroana pomilor. 

Pintenii ca și componentă premergătoare în general a ramurilor fructifere sunt în număr 

mai mare atunci când pomii sunt în faza juvenilă și în perioada de bătrânețe (MITRE, et al., 

2001).  

Din tabelul 5.3.4. se observă că numărul mediu de pinteni este destul de redus. Soiurile se 

comportă diferit în ce privește acest caracter, diferențele între acestea variind între 4 și 12, fiind 

asigurate statistic doar diferențele dintre soiul ʻFlorinaʼ (12 buc) și martor. 

Numărul de smicele redus se datorează vârstei pomilor, aceștia fiind în perioada juvenilă 

(anul al doilea și al treilea de la plantare). Din analiza rezultatelor se poate observa că există 

diferențe asigurate statistic între martor și celelalte soiuri 

Cele mai puține smicele prezintă soiul ʻTopazʼ (5,2 buc) urmat de ʻGranny Smithʼ cu 

diferențe foarte semnificativ negative față de martor. Soiurile ʻGalaʼ și ʻPinovaʼ deși au ca și 

genitor soiul ʻGolden Reindersʼ, folosit în această experiență ca martor, prezintă și ele diferențe 

semnificativ negative în ceea ce privește acest caracter. 

 

Tabel 5.3.4 

Capacitatea de formare a formatiunilor fructifere la soiurile de măr studiate 

 

Soiul 

Formațiuni 

scurtem(buc) 

Formațiuni lungi (buc) Raportul 

formațiuni 

scurte/formațiuni 

lungi 
Pinteni 

 

Tepuse Smicele   
 

Nuieluse Mlădite 

Golden R 

(Mt) 4 38 26 29 4 

1,4 

Florina 12
*
 50 29 53

***
 5 1,4 

Jonagold 8 38 18 23 5 1,0 

Jonica 9 38 18 27 4 1,0 

Top Red 10 28 18 20 4 1,1 

Mutsu 9 47 22 26 5 0,9 

Granny 

Smith 4 27 8
ooo

 29 5 

1,4 

Gala 5 40 15
o
 26 4 1,0 

Topaz 5 28 5
ooo

 38 3 1,4 

Pinova 9 66
*
 13

o
 29 7

*
 0,7 

Media/ 8 40 17 30 5 1,1 

DL 5% 5,7 21,95 10,13 11,62 2,83  

DL 1% 7,81 30,10 13,89 15,93 3,88  

DL 0.1% 10,64 40,97 18,91 21,69 5,28  
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Țepușa, ca ramură fructiferă scurtă, reprezintă tipul de formațiune fructiferă cel mai 

adaptat pentru cultura merilor în livezi de mare densitate, prezența țepușelor  fiind un indicator 

de valoare în alegerea soiurilor folosite în plantațiile superintensive. Soiurile care prezintă un 

număr mediu sau mediu spre mare de țepușe sunt soiuri care sunt mult mai ușor de întreținut. 

Majoritatea soiurilor urmărite prezintă un număr mediu de țepuse, fără diferențe asigurate 

statistic față de martor, excepție făcând soiul ʻPinovaʼ (66,3 buc) care prezintă diferențe 

semnificativ pozitive față de martor. 

Nuielușele sunt elementele fructifere lungi, cel mai întâlnite în coroana pomilor din tipul 

de fructificare standard (MITRE, at al., 2001). În funcție de numărul acestora soiurile sunt 

încadrate în unul din cele cinci tipuri de fructificare (MITRE, 2008). În cadrul experienței 

numărul de nuielușe variază între 20,3, cele mai puține la soiul ʻTop Redʼ și 53,3 cele mai multe 

la soiul ʻFlorinaʼ. Doar soiul ʻFlorinaʼ prezintă diferențe foarte semnificativ pozitive față de 

martor, ceea ce confirmă tendința naturală a acestuia de a fructifica pe ramuri fructifere lungi.  

Mlădițele sunt elementele fructifere lungi ce apar în condițiile unei agrotehnici foarte 

bune. Prezența acestora în coroana pomilor constituie un indicator al asigurării  unui echilibru 

optim dintre creștere și fructificare. Toate soiurile luate în experiență prezintă acest element, 

numărul lor variind între 3 (cele mai puține la soiul ʻTopazʼ) și 7, (cele mai multe la soiul 

ʻPinovaʼ). Diferențele înregistrate de soiul ʻPinovaʼ sunt față de martorul experienței sunt 

asigurate statistic, acestea fiind semnificativ pozitive. 

Producția cumulată este un indicator care oferă informații asupra producției totale în 

decursul celor doi ani experimentali. Având în vedere costurile foarte mari necesare înființării 

unui hectar de livadă superintensivă acest indicator este foarte important deoarece scurtează 

timpul alocat recuperării investiției.  

 Pe baza datelor din figura 5.12. se poate observa că soiul cu cea mai mare producția fost 

ʻTopazʼ (57,16 t/ha), urmat de soiurile ʻJonagoldʼ (56,89 t/ha) și ʻPinovaʼ (56,78 t/ha). Toate 

soiurile au realizat producții cumulate ridicate, majoritatea depășind 50 t/ha. Doar două soiuri 

ʻMutsuʼ și ʻTop Redʼ nu au reușit să depășească această treaptă de 50 de t/ha. În ceea ce privește 

media producției cumulate, se poate observa faptul că cinci dintre soiurile testate (ʻTopazʼ, 

ʻJonagoldʼ, ʻPinovaʼ, ʻGranny Smithʼ și ʻFlorinaʼ) depășesc valoarea medie.  
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Fig.5.18 Producția cumulată (2010-2011) la cele zece soiuri de măr 

 

Potențialul productiv al soiului ʻFlorinaʼ este confirmat și de rezultate obținute de 

PLATON and JAKAN, (2008). La celelalte soiuri se observă că ʻGalaʼ și ʻGolden Reindersʼ 

prezintă cele mai apropiate valori de medie, în timp ce restul soiurilor se depărtează destul de 

tare de medie. Potențialul productiv al soiului ʻFlorinaʼ este confirmat și de rezultate obținute de 

PLATON and JAKAN, (2008) 

 

Rezultate referitoare la rezistența la boli 

Rapănul, provocat de agentul patogen Venturia inequalis(sin. Endostigme cinerascens 

(Fleisch) Jorst.), și făinarea provocată de Podosphaera leucotricha,(Ell. et Ev.) Salm. F. C. 

Oidium farinosum sunt printre cele mai păgubitoare boli întâlnite în plantațiile comerciale de 

măr. Menținerea sub pragul de dăunare a efectului acestor boli implică cheltuieli ridicate, ceea ce 

face ca și costul de producere a unui kilogram de fructe să fie ridicat. 

Condițiile climatice din Transilvania sunt în general foarte favorabile dezvoltării acestor 

boli, la începutul lunii mai până în iunie, existând condiții favorabile dezvoltarii rapănului, 

pentru ca mai apoi condițiile climatice ale lunilor iulie și august favorizând dezvoltarea făinării 

(SESTRAȘ, 2003a; IORDĂNESCU et. al., 2007; MITRE et. al., 2009; MITRE et. al., 2010; 

PETRIȘOR et. al., 2010;) 

Cu toate că asupra câmpului experimental s-au efectuat tratamente specifice combaterii 

rapănului și făinării (vezi calendarul de tratamente din capitolul Material și metodă) infecția cu 

cele două boli s-a produs unele soiuri fiind mai sensibile altele mai puțin. Pe baza datelor din 

tabelul 5.3.11. s-a remarcat sensibilitatea diferită a soiurilor de măr la atacul de rapăn pe frunze, 

diferențele dintre acestea și martorul ʻGolden Reindersʼ fiind asigurate statistic la șase soiuri. O 
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sensibilitate asemănătoare cu cea a martorului față de această boală a prezentat și soiul ʻMutsuʼ. 

La fel soiurile ʻJonagoldʼ și ʻJonicaʼ au înregistrat o sensibiliate mai mare decât media 

experienței, dar cu diferențe neasigurate statistic. Printre soiurile mai rezistente la rapăn decât 

martorul cu diferențe semnificativ negative se remarcă ʻGalaʼ (21,16 %) și ʻTop Redʼ (22,52 %).  

Soiul ʻPinovaʼ, care deși nu este un soi cu rezistență genetică la rapăn, prezintă diferențe 

foarte semnificativ negative față de martor, atacul pe frunze fiind redus. 

Soiurile ʻFlorinaʼ și soiul ʻTopazʼ nu au prezentatatac de rapăn, acestea fiind soiuri cu 

rezisteță genetică la această boală. 

În cazul atacului acestei boli pe fructe, la toate soiurile gradul de atac este mai redus 

decât cel de pe frunze. Soiul ʻMutsuʼ, este singurul soi dintre cele analizate, care prezintă 

diferențe semnificativ pozitive față de martor  

 

Tabel 5.3.11/  

Rezultate privind comportarea soiurilor de măr la atacul de rapăn și făinare  

Soiul 

Atacul de rapăn Atacul de făinare 

pe frunză pe fruct pe frunză pe lăstar 

Grad de atac (%) Grad de atac (%) Grad de atac (%) Grad de atac 

Golden R (Mt) 30,62 12,23 16,17 12,8 

Florina 0,00
ooo 

0,00
ooo 

4,43
ooo 

7,4
o 

Jonagold 23,15 6,33
ooo 

11,40 13,4 

Jonica 27,09 5,83
ooo 

18,44 15,1 

Top Red 22,52
o 

4,93
ooo 

2,30
ooo

 1,6
ooo 

Mutsu 30,48 14,67
* 

7,57
oo

 3,7
 ooo

 

Granny Smith 12,17
ooo 

3,17
ooo 

16,80 11,6 

Gala 21,16
o 

10,33 20,33 14,7 

Topaz 0,00
ooo 

0,00
ooo 

0,00
ooo

 0,0
 ooo

 

Pinova 8,01
ooo 

1,73
ooo 

18,37 10,9 

Media 17,53 5,92 11,58 9,1 

DL5% 7,84 2,19 4,77 4,27 

DL1% 10,76 3,01 6,55 5,85 

DL0.1% 14,64 4,09 8,91 7,97 

  



23 

 

Doar soiul ʻGalaʼ (10,33 %) prezintă manifestări ale acestei boli asemănătoare cu cele ale 

soiului martor, dar fără ca ele să fie asigurate statistic. Și de data aceasta soiurile ʻFlorinaʼ și 

soiul ʻTopazʼ nu prezintă urme ale atacului pe fructe. 

Toate celelalte soiuri prezintă diferențe foarte semnificativ negative față de martor, având 

o rezistență mai ridicată față de acest fel de atac comparativ cu ʻGolden Reidersʼ. 

Condițiile climatice ale primelor doua decade a lunii mai a anului 2010 au fost extrem de 

favorabile pentru declanșarea infecției primare a rapănului. Astfel din figura 5.19. se observă că 

temperatura în acea perioadă este cuprinsă între valorile 6,2-25,6 
o
C, temperatura medie pe acel 

interval fiind de 14,27 
o
C. 

Umiditatea atmosferică medie în acea perioadă fluctuează între valorile 44-97 %, 

valoarea medie pe interval fiind de 80,37 %. Radiația solară din acel interval a fost cuprinsă între 

0-1106W/m
2
, în medie fiind 160,45, numărul de ore în care soarele a strălucit pe cer fiind de 262 

W/m
2
. 

Precipitațiile și umiditatea frunzei sunt reprezentate grafic în figura 5.20. Precipitațiile 

căzute în acest interval au fost de 90 l, suficiente pentru a declansa și favoriza atacul de rapăn. 

Majoritatea precipitațiile au căzut în prima decada a lunii mai, în zilele 07, 08, 10. Valorile 

umidității frunzei la 1 m înălțime, au fost și ele favorabile instaurării acestei boli. Astfel că în 

zilele cu temperaturi mai scăzute, din a doua decadă a lunii, pe fondul precipitațiilor căzute în 

zilele precedente, umiditatea la nivelul frunzei a fost foarte ridicată.  

Umiditatea pe frunze se referă la cantitatea de apă ce se află pe partea superioară sau 

inferioară a frunzei, chiar daca această apă nu este prezentă sub formă de picături. Durata 

umidităţii pe frunze, este factorul care influenţează pozitiv sau negativ infectarea plantelor cu 

agenţi patogeni. Pentru evitarea îmbolnăvirii frunzelor plantei, se recomandă efectuarea 

tratamentelor fitosanitare, de regulă mecanizat (DALLA et al., 2007; DALLA and ORLANDINI, 

2010). 
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Uf =Umiditatea frunzei la 1 m [%];P =Precipitații [mm];Tm =Temperatura medie [°C]; 

 

Fig.5.20. Influența temperaturii medii zilnice (
o
C), umiditătii la nivelul frunzei (%), 

precipitațiilor (mm) asupra declanșării infecției de rapăn 

 

În ceea ce privește atacul pe frunze realizat de ciuperca Podosphaera leucotricha, doar 

soiul ʻTopazʼ nu prezintă nici o urmă a atacului, diferențele fiind foarte semnificativ negative 

față de martor. Tot cu diferențe foarte semnificativ negative față de martor sunt și soiurile ʻTop 

Redʼ (2,30 %) și ʻFlorinaʼ (4,43 %). Soiul ʻMutsuʼ(7,57 %) prezintă și el diferențe distinct 

semnificativ negative față de martor. Soiul cel mai sensibil la atacul de făinare pe frunze este 

ʻGalaʼ (20,33 %), urmat de soiul ʻJonicaʼ (18,44 %) și mai apoi soiul ʻPinovaʼ (18,37 %), toate 

cu rezultate superioare față de martor, dar care nu prezintă diferențe asigurate statistic. Rezultate 

obținute sunt în conformitate cu literatura de specialitate (SESTRAȘ, 2003b; MITRE, 2010). 

 Atacul pe lăstari provocat de făinare, comparat cu atacul pe frunze este de intensitate mai 

redusă la majoritatea soiurilor. Singurul soi care nu prezintă nici o urmă a atacului este ʻTopazʼ, 

cu diferențe foarte semnificativ negative față de martor. Soiurile ʻTop Redʼ (1,6 %) ʻMutsuʼ (3,7 

%) prezintă un grad al atacului mai mare decât soiul ʻTopazʼ, dar mult redus față de martor, 

realizând astfel diferențe foarte semnificativ negative. Soiul ʻFlorinaʼ (7,4 %), este singurul soi 

cu diferențe semnificativ negative față de martor. Toate celelalte soiuri prezintă rezultate diferite 
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de soiul ʻGolden Reindersʼ, dar acestea nu sunt asigurate statistic. Soiurile cele mai atacate sunt 

ʻJonicaʼ (15,1 %) și ʻGalaʼ (14,7 %).  

În figura 5.22. sunt prezentate condițiile meteorologice în care s-a observat primele 

focare de infecție, respectiv infecția primară a bolii produsă de Podosphaera leucotricha. 

Temperatura, care este factorul favorizând apariției acestei boli a avut valori cuprinse între 9,6-

31,9
 o

C, medie pe acest interval a fost 22,97 
o
C. Valorile umidității atmosferice medie în acea 

perioadă fluctuează între valorile 42-95 %, valoarea medie pe interval fiind de 75,01 %. 

Radiația solară din acel interval a fost cuprinsă între 0-1074W/m
2
, în medie fiind 276,56 

W/m
2
, numărul de ore în care soarele a strălucit pe cer fiind de 360.Lipsa precipitațiilor pe lângă 

temperatura ridicată este cel de al doilea factor important pentru ca această boală să se 

declanșeze. 

Astfel în perioada urmărită suma precipitațiilor s-a ridicat abia la 19,6 l, majoritatea 

precipitațiilor fiind distribuite în intervalul 04-08.07, cele mai multe fiind înregistrate în ziua de 

04.07 (8,9 L). 

După acest interval cu precipitații, a urmat un interval de 2 zile fără precipitații, apoi o zi 

în care au căzut 2 l, iar mai apoi 11 zile fără precipitații. Apariția bolii a fost favorizată și de cele 

5 zile fără precipitații anterioare zilei de 04.07. 

 

Tm =Temperatura medie [°C]; Uf =Umiditatea frunzei la 1 m [%]; P =Precipitații [mm] 

 

Fig.5.22. Influența temperaturii medii zilnice (
o
C), umidității la nivelul frunzei (%), 

precipitațiilor (mm) asupra declanșării infecției cu făinare 
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Umiditatea frunzei la 1 m înălțime a fost mai ridicată în intervalul 04-10 a lunii, pentru ca 

mai apoi doar în orele de dimineață și seara târziu valorile umidității să crească cu valori relativ 

reduse.  

 

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND LEGĂTURA DINTRE CARACTERELE 

STUDIATE DETERMINATĂ CU AJUTORUL CORELAȚIILOR ȘI A REGRESIILOR 

 

Legătura dintre numărul mediu de flori și producția de fructe pe pom 

 Înflorirea pomilor se realizează în condiții de mediu, mai mult sau mai puțin favorabile 

desfășurării acestui proces fiziologic. Când toți factorii care pot influența în mod negativ 

desfășurarea acestui proces (temperaturile scăzute din timpul înfloritului, care pot afecta organele 

florale sau împiedica zborul polenizatorilor, precipitații ridicate, vânt puternic, de lungă durată, o 

agrotehnică defectuoasă) nu se manifestă sau se manifestă slab, atunci legăturile ce pot fi 

urmărite și analizate statistic prezintă o relevanță ridicată. 

 

  

Fig.5.23. Dreapta şi ecuaţia de regresie a numărului mediu de flori față de producția pe pom 

 

Examinând valorile obținute în figura 5.23., se remarcă o legătură strânsă între numărul 

mediu de flori și producția de fructe pe pom. Astfel producția de fructe pe pom a fost 

condiționată de numărul de flori. Între cele două caractere există o corelație strânsă (r =0,688
*
), 

pozitivă.   

Comparând aceste rezultate se poate afirma că valoarea coeficientului de corelație este 

semnificativ pozitv. Relația dintre cele două variabile calculată prin regresia lineară simplă, este 
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reprezentată de ecuaţia de gradul I: y =0,008x + 13,83, iar valoarea coeficientului de determinare 

este R
2
 = 0,473. 

 Din cele prezentate se poate afirma că la specia măr, în special la soiurile studiate cu cât 

numărul de flori este mai mare cu atât producția de fructe pe pom va fi și ea mai mare.   

 

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND CONEXIUNILE DINTRE DINAMICA 

CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII POMILOR ȘI EVOLUȚIA FACTORILOR CLIMATICI 

 

 Fig. 5.28. este expresia grafică a dinamicii valorilor temperaturii, precipitațiilor și 

numărului de frunze formate pe lăstari în perioada 27.04.2011-30.06.2011. Acest studiu a fost 

făcut pentru a înțelege modul în care acești factori climatici influențează în dinamică creșterea 

pomilor, în acest caz, formarea frunzelor.  

 

Fig. 5.28. Legătura dintre condițiile climatice și evoluția numărului de frunze pe lăstar 

 

Privind partea grafică a temperaturii se observă că valorile variază, în limitele normale 

pentru creșterea mărului (între 13
0
C și 24

0
C) cu o descreștere ușoară a valorilor după fiecare 
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cădere de precipitații și că aceste limite de temperatură au creat premisele creșterii lăstarilor 

respectiv formării frunzelor fără stres de temperatură.  

 Considerând acest factor ca având valori optime formarea frunzelor s-a desfășurat în 

condiții normale de temperatură. Din aliura graficului precipitațiilor se poate observa că în 

perioada studiată au căzut precipitații de 11ori în cantități diferite de la o ploaie la alta. 

Primele trei ploi, de altfel în cantități însemnate au determinat startul creșterii lăstarilor și 

formării frunzelor la valori asemănătoare pentru aproape toate soiurile, excepție făcând doar 

soiurilor ʻPinovaʼ și ʻJonagoldʼ care realizează o creștere sensibil mai mare.  

Ritmul creșterii este în continuare strict dependent de precipitații, lipsa precipitațiilor sau 

volumul scăzut al acestora (3-5 mm la o ploaie) a încetinit ritmul creșterii lăstarilor și formării 

frunzelor, ritm care s-a accentuat după precipitațiile din 16 iunie (peste 30 mm).  

Studiile lui GONDA (2003) arată că în perioada de înfrunzire până la căderea petalelor 

necesarul de apă necesarul zilnic de apă al pomilor este de 2 mm/zi (60 mm lunar), în cursul lunii 

mai 3-3,5 mm/zi (105-120 mm lunar) iar din prima jumătate alunii iunie până în a doua jumătate 

a lunii iulie nevoia este de 80 mm/lună.  

Urmărind cantitatea de apă asigurată din precipitații se observă că formarea frunzelor s-a 

desfășurat în condiții de stres hidric. 

 

 Tabelul 5.4.1/ Table 5.4.1 

Corelații fenotipice între valorile factorilor climatici și numărul de frunze formate pe lăstari la 

soiurile de măr studiate 

  Florina Jonagold Jonica 
Top 

Red 
Mutsu 

Granny 

Smith 

Golden 

Reinders 
Gala Topaz Pinova 

Temperatura 0,663* 0,430 0,254 -0,268 0,119 0,867** 0,879** 0,519 0,285 0,177 

Precipitatii 0,722* 0,642* 0,690* 0,697* 0,870** 0,329 0,198 0,634* 0,942** 0,826** 

Umiditate 

atmosferică 
0,037 -0,065 -0,234 -0,091 -0,012 -0,300 0,172 -0,055 0,040 -0,288 

Temperatura în 

sol la 18 cm 
0,491 0,359 0,327 -0,419 -0,067 0,718* 0,757* 0,432 0,322 0,077 

Umiditate în sol 

la 18 cm 
-0,010 0,009 0,184 -0,239 -0,183 -0,036 -0,027 -0,162 0,200 -0,174 

Valorile teoretice a lui r 5%=0,63; 1%=0,76 
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Determinările efectuate de Fulford (1966) la specia Malus domestica,  soiul ʻCox Orange 

Pippinʼ, au precizat că media intervalului de timp dintre două iniţieri succesive de primordii 

foliare este de 7 zile ( Fulford, citat de BURZO et al., 1999). 

Asigurarea prin irigare a necesarului zilnic de apă pentru fiecare pom este o verigă 

tehnologică obligatorie pentru creșterea și dezvoltarea pomilor la nivel optim. 

Aliurile graficului precipitațiilor demonstrează că fiecare ploaie a determinat o 

impulsionarea a ritmului apariției frunzelor. 

 Urmărind tabelul 5.4.1. se poate observa din valorile coeficienților de corelație că între 

volumul precipitațiilor căzute și numărul de frunze formate pe lăstari este o corelație strânsă 

pozitivă pentru majoritatea soiurilor testate.  

Fig. 5.29. este expresia grafică a dinamicii valorilor temperaturii, precipitațiilor și 

numărului de frunze formate pe lăstari în perioada 27.04.2011-16.07.2011. Acest studiu a fost 

făcut pentru a înțelege modul în care acești factori climatici influențează în dinamică creșterea 

pomilor, în acest caz, creșterea în lungime a lăstarului.  

Valorile exprimate în formă grafică ale figurii 5.28. surprind aceeași evoluție și același 

efect și în cazul creșterii lăstarilor ca și la formarea frunzelor. Și de această dată creșterea în 

lungime a lăstarilor este corelată strâns la majoritatea soiurilor de precipitații (tabelul 5.4.2.). 

Tabelul 5.4.2 

Corelații fenotipice între valorile factorilor climatici și lungimea lăstarului (cm) la soiurile de 

măr studiate 

 Florina Jonagold Jonica Top Red Mutsu 
Granny 

Smith 

Golden 

Reinders 
Gala Topaz Pinova 

Temperatura 0,822** 0,609 0,757* 0,714* 0,615 0,659* 0,755* 0,465 0,833** 0,600 

Precipitații 0,698* 0,830** 0,718* 0,710* 0,489 0,708* 0,671* 0,755* 0,800** 0,401 

Umiditate 

atmosferică 
0,037 -0,065 -0,234 -0,091 -0,012 -0,300 0,172 -0,055 0,040 -0,288 

Temperatura 

în sol la 18 

cm 

0,692* 0,523 0,635* 0,620 0,506 0,529 0,750* 0,414 0,842** 0,521 

Umiditate în 

sol la 18 cm 
-0,054 -0,131 -0,208 -0,088 -0,208 -0,059 -0,080 -0,184 -0,003 0,055 

Valorile teoretice ale lui r 5%=0,63; 1%=0,76 
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IORDĂNESCU et al., (2006), constată că în anii secetoşi şi excesiv de călduroşi creşterea 

lăstarilor a încetat în luna mai, iar în anii cu condiţii climatice favorabile creşterii, aceştia au 

continuat să crească încă două luni, în tot cursul lunii iunie, până la începutul lunii august. 

Studiul efectuat în plantaţia Universităţii Banatului pe cinci soiuri de măr (ʻRomus 2ʼ, ʻPionierʼ, 

ʻJonathanʼ, ʻFlorinaʼ şi ʻGenerosʼ) urmărind printre altele creşterea în lungime a lăstarilor anuali 

arată că: lăstarii anuali au crescut în medie cu 3,5 cm mai puţin în anul 2004 comparativ cu anul 

2005, diferenţa cea mai mare înregistrându-se la soiul ʻRomus 2ʼ, respectiv 3,7 cm, iar cea mai 

mică la soiul ʻJonathanʼ, respectiv 3,3 cm. La soiul ʻGenerosʼ s-a înregistrat cea mai mare sumă 

a creşterilor anuale de 633 cm în anul 2005 şi de 597 cm în anul 2004, iar soiul cu cea mai mică 

sumă a creşterilor s-a dovedit a fi ʻFlorinaʼ cu 493 cm în anul 2005 şi cu 458 cm în anul 2004. 

 Figura 5.30. prezintă suprapunerea evoluției creșterii fructului în diametru peste valorile 

temperaturilor medii zilnice și a precipitațiilor în perioada 10.05-30.09. 2011.  

 

 

Fig. 5.30. Legătura dintre condițiile climatice și creșterea în diametru a fructului 
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Speciile pomicole au momente critice pentru umiditate, care de regulă, se suprapun cu 

creşterea intensă a lăstarilor şi a fructelor.  

Lipsa apei duce la diminuarea cantitativă şi calitativă a recoltei, la o creştere slabă a 

lăstarilor, grăbeşte îmbătrânirea, sistemul radicular se ramifică puternic, cu un consum mare de 

substanţe organice. Excesul de apă din plantaţiile pomicole este şi el dăunător deoarece 

diminuează procesul de fotosinteză, prelungeşte perioada de vegetaţie, întârzie maturarea 

lemnului şi a fructelor, opreşte creşterea în perioadele reci şi ploioase etc, (GHENA et al., 2004; 

ISTRATI, 2007; ROMAN şi ROPAN, 2008). 

Creșterea fructului la soiurile testate a avut o evoluție asemănătoare ca și trend de 

creștere, martorul ʻGolden Reindersʼ, ʻFlorinaʼ și ʻTopazʼ și ʻJonicaʼ realizând sporuri zilnice de 

creștere mai mari decât celelalte soiuri.  

Se observă și de această dată că fiecare cădere de precipitații determină la interval de 

câteva zile un nou val de creștere a diametrului fructului modificând aliura curbei ce exprimă 

grafic creșterea fiecărui soi. 

De această dată însă din datele tabelului de corelații nr 5.4.3. se observă o legătură 

strânsă, asigurată statistic pe lângă precipitații cu temperatura. 

 

Tabelul 5.4.3 

Corelații fenotipice între valorile factorilor climatici și creșterea în diametru a trunchiului la 

soiurile de măr studiate 

 

 
Florina Jonagold Jonica 

Top 

Red 
Mutsu 

Granny 

Smith 

Golden 

Reinders 
Gala Topaz Pinova 

Temperatura 0,583* 0,545* 0,570* 0,566* 0,565* 0,582* 0,615* 0,565* 0,612* 0,578* 

Precipitații 0,507* 0,535* 0,625** 0,618* 0,512* 0,507* 0,524* 0,635** 0,537* 0,550* 

Umiditate 

atmosferică 
-0,386 -0,370 -0,464 -0,415 -0,391 -0,464 -0,493 -0,464 -0,480 -0,473 

Temperatura 

în sol la 18 

cm/ 

0,521* 0,568* 0,492 0,473 0,468 0,441 0,492 0,469 0,453 0,440 

Umiditate în 

sol la 18 cm/ 
-0,113 -0,088 -0,238 -0,214 -0,201 -0,186 -0,172 -0,283 -0,198 -0,213 

Valori teoretice ale lui r 5%= 0,51; 1%= 0,64 
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IORDĂNESCU et al. în (2006) găsește că temperaturile ridicate din lunile iulie, august şi 

septembrie, combinate cu un regim de precipitaţii insuficient, mai ales în perioada de vegetaţie, 

fac ca în condiţiile oraşului Timişoara anumite soiuri de măr să nu găsească condiţiile favorabile 

pentru a obţine producţii mari şi de calitate decât în condiţii de irigare sau în condiţiile aplicării 

unor fertilizări suplimentare  

Între ceilalți parametrii climatici și soiurile studiate nu există o legătură asigurată statistic, 

decât între creșterile în diametru al fructelor de la soiurile ʻFlorinaʼ și ʻJonagoldʼ și temperatura 

în sol la 18 cm. 

 

CONLUZII PRIVIND CONDIȚIILE CLIMATICE DIN AMPLASAMENTUL 

EXPERIMENTAL ȘI INFLUENȚA ACESTORA ASUPRA DECLANȘĂRII 

PRINCIPALELOR FENOFAZE 

 

Condițiile climatice ale celor doi ani experimentali pentru amplasamentul experiențelor s-

au încadrat între limitele cerințelor specifice culturii mărului. 

Temperaturile medii ale anilor 2010, respectiv 2011, prezintă valori superioare 

temperaturii medii pe 100 de ani, ceea ce demonstrează o ușoară încălzire a climei zonei studiate. 

Dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor la soiurile ʻPinovaʼ, ʻJonicaʼ și ʻFlorinaʼ s-a 

declanșat cu două până la cinci zile mai devreme față de celelalte soiuri (la 24 martie în 2010 

respectiv 26 martie în 2011); soiurile testate în condițiile climatice de la Cluj-Napoca au ajuns la 

maturitate după cum urmează: ʻGalaʼ, ʻGolden Reindersʼ, ʻTop Redʼ, ʻJonicaʼ, ʻPinovaʼ, 

ʻTopazʼ, ʻJonagoldʼ, ʻFlorinaʼ, ʻMutsuʼ și ʻGranny Smithʼ. 

Bilanțul termic activ al temperaturii din aer în 2010 respectiv 2011 la care s-au declanșat 

principalele fenofaze a fost cuprins în următoarele intervale: dezmuguritul și începutul creșterii 

lăstarilor (13,7 
o
C la 23,0

o
C și 14,4

o
C la 21,8

o
C), creșterea intensă a lăstarilor(75,8 

o
C la 88,0 și 

72,5
o
C la 91,0 

o
C), maturitatea tehnică (1426,6

o
C la 1558,2 și 1431,4 

o
C la 1687,5

o
C), căderea 

frunzelor (1568,8 
o
C la 1588,1 și 1706,7

o
C la 1709,1

o
C), 

Bilanțul termic global al temperaturii din aer la care s-au declanșat principalele fenofaze a 

fost cuprins în următoarele intervale:dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor (83,7 
o
C la 

109,0
o
C și 101,1

o
C la 162,0

o
C), creșterea intensă a lăstarilor(372,3 

o
C la 408,5 și 384,8

o
C la 
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427,4
o
C), maturitatea tehnică (2808,7 

o
C la 3145,6 și 2805,2

o
C la 3301,3

o
C), căderea frunzelor ( 

3274,0 
o
C la 3406,6 și 3438,8

o
C la 3503,2

o
C), 

Suma precipitațiilor căzute până la declanșarea principalelor fenofaze la cele zece soiuri 

de măr studiate s-a încadrat intre următoare valori:dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor 

(0,2 mm la 0,2mm și 18,3 mm la 24,6mm), creșterea intensă a lăstarilor (0,2 mm la 2,4mm și 

65,5 mm la 65,5mm), maturitatea tehnică (558,1 mm la 590,6mm și 407 mm la 417,8mm), 

căderea frunzelor (617,8 mm la 621,1 mm și 432,8 mm la 432,8mm) 

Bilanțul termic activ al temperaturii din sol la 18, 40 și 89 cm adâncime pentru 

desfășurarea principalelor fenofaze a fost cuprins între următoarele intervale dezmuguritul și 

începutul creșterii lăstarilor (0,0 
o
C la 3,6 

o
C. și 0,0

o
C la 5,4

o
C), creșterea intensă a lăstarilor( 

20,0 
o
C la 66,2

o
C și 14,4

o
C la 73,2

o
C), maturitatea tehnică (1351,3 

o
C la 1967,9

o
C și 1228,0

o
C la 

2186,8
o
C), căderea frunzelor ( 1694,1 

o
C la 2037,3 și 1649,5

o
C la 2415,8), 

Cele mai mari valori ale bilanțului termic activ din sol s-au înregistrat până la 18 cm 

adâncime pe profil; diferențele pe cele trei nivele de adâncime au fost tot mai mari (de ordinul 

sutelor de 
o
C), pe măsura parcurgerii fenofazelor. 

Umiditatea în sol la 18, 40 și 89 cm adâncime până la desfășurarea principalelor fenofaze  

la cele zece soiuri de măr studiate dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor (7,2 centibari la 

11,0 centibari și 12,7centibari la 41,6 centibari), creșterea intensă a lăstarilor (8,0 centibari la 

11,0 centibari și 11,5 centibari la 63,1 centibari), maturitatea tehnică (27,6 centibari la 55,8 

centibari și 25,6 centibari la 170,5 centibari), căderea frunzelor (28,1 centibari la 67,0 centibari și 

23,8 centibari la 174,6 centibari). 

Umiditatea din sol a fluctuat în funcție de precipitații și fenofază, valorile cele mai mari 

înregistrându-se la adâncimea de 89 cm , valori urmate de cele de la adâncimea de 18 respectiv 

40 cm. 

Evapotranspirația până la declanșarea principalelor fenofaze la cele zece soiuri de măr 

studiate s-a încadrat între următoare valori:dezmuguritul și începutul creșterii lăstarilor (9,5 mm 

la 14,2mm și 16,6 mm la 60,6 mm), creșterea intensă a lăstarilor (95,2 mm la 107,4 și 109,1 mm 

la 119,0 mm), maturitatea tehnică ( 411,3 mm la 477,1 și 387,0 mm la 444,5mm),căderea 

frunzelor (494,2 mm la 523,5 și 469,3 mm la 486,3mm). 
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CONLUZII PRIVIND COMPORTAREA CELOR ZECE SOIURI DE MĂR ÎN 

CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE DE LA USAMV CLUJ-NAPOCA 

 

Soiurile ʻFlorinaʼ și ʻGranny Smithʼ au înregistrat cea mai mare vigoare exprimată prin 

diametrul trunchiului, înălțimea pomilor, lungimea lăstarilor volumul coroanei; aceste soiuri 

necesită lucrări suplimentare pentru menținerea pomilor în spațiul alocat cum ar fi: tăierea 

rădăcinilor, tăieri în verde etc. În caz contrar pomii se autoumbresc dezvoltând multe creșteri 

vegetative și tot mai puține formațiuni de rod. 

Creșterile lăstarilor pe fenofazele organelor vegetative urmează trendul creșterii totale 

doar în intervalul creșterii intense a lăstarilor, în celelalte  două fenofaze corespondența creșterii 

pe soiuri nu se mai repetă; după dezmugurit soiul ʻTop Redʼ crește mai mult decât soiul ʻGranny 

Smithʼ iar în intervalul de la încetinirea creșterii până la încetarea creșterii, soiurile care 

înregistrează cele mai mari creșteri au fost ʻGolden Reindersʼ și ʻTop Redʼ. 

Soiurile ʻGranny Smithʼ și ʻFlorinaʼ au format cel mai mare număr de frunze dar nu și cea 

mai mare suprafață foliară totală, acesta datorită suprafeței medii a frunzelor; soiul cu suprafața 

foliară totală cea mai mare a fostʻMutsuʼ. 

Toate soiurile testate aparțin tipului III de fructificare caracterizat prin formațiuni 

fructifere lungi; cu toate acestea toate soiurile formează un număr mai mare sau mai mic de 

pinteni și țepușe, aceasta ca și manifestare atipică tipului de fructificare standard; un număr mare 

de țepușe a format soiul ʻPinovaʼ. 

Soiurile ʻJonagoldʼ și ʻPinovaʼ formează cel mai mare număr de flori însă cea mai bună 

fertilitate naturală au prezentat soiurile ʻPinovaʼ, ʻGalaʼ și ʼTopazʼ. 

Cele mai mari valori ale viabilității polenului s-au înregistrat la soiurile ʻPinovaʼ (89,92 

%), ʻGalaʼ (80,48 %), ʻFlorinaʼ (76,67 %), ʻTopazʼ (75,97 %) respectiv ʻTop Redʼ (74,64%) cu 

diferențe foarte semnificative față de martor. 

Cel mai mare număr de fructe pe pom au înregistrat soiurile ʻTopazʼ (46,17 fructe/pom) 

și ʻPinovaʼ (45,67 fructe/pom) urmate de soiurile ʻGalaʼ, ʻGranny Smithʼ, ʻFlorinaʼ și ʻJonicaʼ. 

Având în vedere că soiul martor are tendința de supraîncărcare cu rod deducem ca și măsură 

tehnologică obligatorie la aceste soiuri rărirea chimică a florilor și fructelor. 

Cel mai important caracter în promovarea unuia sau altuia dintre soiuri este producția de 

fructe. Soiurile cu producțiile medii de fructe cele mai ridicate pe primii doi ani de rod (anul doi 
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respectiv trei de la plantare)au fost ʻTopazʼ (28,58 t/ha), ʻJonagoldʼ (28,44 t/ha) și ʻPinovaʼ 

(28,39 t/ha) ʻGranny Smithʼ (27,99 t/ha). 

Producțiile medii pe primii doi ani de rod obținute în condițiile pedoclimatice ale Clujului 

sunt asemănătoare sau chiar mai mare cu producțiile obținute în țări cu pomicultură avansata 

cum ar fi Polonia, Germania, Ungaria. 

De remarcat sunt producțiile obținute în anul trei de la plantare, de 41,66 t/ha la 

ʻJonagoldʼ, 41,18 t/ha la ʻTopazʼ și 40,64 t/ha la ʻPinovaʼ. 

Alături de producția de fructe, indicele de productivitate (raportul dintre producția 

obținută la unitatea de suprafață și suprafața secțiunii transversale a trunchiului) este un element 

foarte important în stabilirea ierarhiei valorice a soiurilor;Valoarea indicelui de productivitate a 

fost:ʻGranny Smithʼ (589,93 kg/cm
2
), ʻJonicaʼ (496,26 kg/cm

2
),ʻJonagoldʼ(451,45 kg/cm

2
), 

ʻGalaʼ (451,15 kg/cm
2
), ʻFlorinaʼ(450,94 kg/cm

2
), ʻTopazʼ (442,92 kg/cm

2
), ʻPinovaʼ (427,93 

kg/cm
2
) 

Exceptând soiul ʻGalaʼ majoritatea soiurilor testate au format fructe mari, masa medie a 

fructelor înregistrată de ʻJonagoldʼ a fost de 241,0 g iar la  ʻMutsuʼ 232,0 g; fructele cu 

densitatea cea mai mare au aparținut soiurilor ʻMutsuʼ (1,06 g/cm
3
) şi ʻJonagoldʼ (1,05 g/cm

3
), 

iar cele cu densitatea cea mai mică soiului ʻGalaʼ (0,94 g/cm
3
).  

 Fermitatea structo-texturală a pulpei este un element definitoriu al calității acestora. Cele 

mai mari valori ale fermității medii s-au înregistrat la soiurile ʻGranny Smithʼ (9,24 kgf/cm
2
) 

ʻMutsuʼ (9,23 kgf/cm
2
), ʻTopazʼ (9,12 kgf/cm

2
) și ʻPinovaʼ (8,99 kgf/cm2), urmate de ʻJonagoldʼ 

(8,72 kgf/cm
2
), ʻGalaʼ (8,62 kgf/cm

2
) și ʻFlorinaʼ (8,63 kgf/cm

2
).  

 Conținutul în zahăr a variat între 11,5% la ʻFlorinaʼ și 13,8% la ʻTop Redʼ diferențele 

față de martor nefiind asigurate statistic. 

Soiul ʻGranny Smithʼ a înregistrat cea mai mare aciditate, acesta fiind urmat în ordine 

conținutului în aciditate de soiul ʻTopazʼ. 

Aprecierea calității organoleptice prin degustare a stabilit următoarea ierarhie pe scara 

aprecierii soiurilor testate de consumatori:ʻPinovaʼ(40,7 puncte), ʻJonagoldʼ (39,6 puncte),ʻGalaʼ 

(38,4 puncte), ʻTopazʼ (37,4 puncte), ʻTop Redʼ (36,7 puncte), ʻJonicaʼ (36,6 puncte), ʻGranny 

Smithʼ (36,2 puncte) și ʻMutsuʼ (36,1 puncte). 

Soiurile ʻJonicaʼ ( GA-15,1 %) și ʻGalaʼ ( GA- 14,7 %) s-au dovedit a fi sensibile la 

făinare. Sensibilitate ridicată la făinare a înregistrat și soiul ʻGolden Reindersʼ. 
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Declanșarea infecței primare de rapăn s-a înregistrat după 8 zile cu condiții climatice 

favorabile dezvoltării bolii.  

 

CONCLUZII PRIVIND LEGĂTURILE DINTRE CARACTERELE DE DEZVOLTARE 

VEGETATIVĂ ŞI GENERATIVĂ 

Producția de fructe pe pom a fost condiționată de numărul de flori; astfel la soiurile 

studiate cu cât numărul de flori a fost mai mare cu atât producția de fructe pe pom a fost mai 

mare.   

Între numărul de fructe pe pom și masa medie a fructului există o relație negativă, 

manifestată mult mai puternic la soiurile ce au tendința naturală de a se supraîncărca cu rod. 

Pentru a diminua pierderile cauzate de acest fenomen, al supraîncărcării cu rod, se recomandă 

normarea chimică a florilor și a fructelor, precum și fertilizarea pomilor. 

Rezultatele obținute au demonstrat existența unei legături între numărul mediu de fructe 

pe pom și densitatea fructului; pe măsură ce numărul mediu de fructe pe pom crește densitatea 

fructelor scade.   

Între numărul de fructe pe pom și înălțimea fructului există o legătură negativă slabă, 

unde r=-0,65
*
. Aceasta însemnă că un număr foarte mare de fructe pe pom va face ca fructele să 

dețină înălțimea mai redusă. 

 

RECOMANDĂRI 

 

Bazinul pomicol Cluj oferă condiții optime pentru cultura mărului în sistem superintensiv 

de mare densitate, motiv pentru care recomandăm extinderea acestuia prin programele de 

refacere a patrimoniului pomicol din Transilvania.  

Producțiile obținute în acest nou sistem de cultură au fost foarte bune chiar și fără sistem 

de irigație dar, pentru a atinge performanțele biologice ale soiurilor, plantațiile de măr altoite pe 

M9, trebuie în mod obligatoriu echipate cu sistem de fertirigație. 

Recomandăm plantațiile de măr superintensive de mare densitate,deoarece produc fructe 

începând cu anul al doilea de la plantare, ceea ce permite recuperarea rapidă a investițiilor încă 

din primii ani de la finalizarea investiției și posibilitatea rambursării eventualelor credite bancare. 
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Toate soiurile testate s-au comportat bine realizând o producție cumulată pe primii doi 

ani de rod situată între 48,05 t/ha la ʻTop Redʼ și 57,17 t/ha la ʻTopazʼ; din cele zece soiuri 

testate recomandăm pentru extindere în cultură soiurile ʻPinovaʼ, ʻTopazʼ, ʻFlorinaʼ și 

ʻJonagoldʼ, ca fiind cele mai productive, mai ușor de întreținut și cu fructe de foarte bună 

calitate. 

Pentru a atinge performanțe agrobiologice maxime, tehnologia de întreținere a soiurilor 

măr recomandate, în sistem de cultură superintensiv de mare densitate, va trebui să fie riguros 

respectată ținând cont de particularitățile de creștere și rodire a fiecărui soi în parte. 
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