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CUVȂNT ȊNAINTE 

 

În momentul de faţă, în lume, există peste 10.000 de soiuri de măr şi numărul lor 
continuă să crească, în principal, datorită schimbărilor ce au loc în preferinţele 
consumatorilor. Este datoria specialiştilor în pomicultură să elaboreze cele mai adecvate 
tehnologii de cultură pentru aceste noi soiuri, să stabilească măsura în care soiurile noi sunt 
adaptate unor condiţii naturale şi de tehnologie specifice anumitor zone de pe Terra. 
 În acest context larg, se înscriu şi cercetările care au stat la baza prezentei teze de 
doctorat. Dintre elementele tehnologiei de cultură a mărului, ne-am oprit la sistemele de 
întreţinere a solului în livadă, practicate în livezile intensive din Transilvania. Am încercat 
să aflăm măsura în care cinci soiuri noi de măr, pe cale de extindere în UE,  răspund prin 
producţie şi calitatea acesteia, la interacţiunea cu condiţiile mediului natural şi cu sistemele 
de întreţinere ale solului testate într-o experienţă de câmp. 
 Experienţa a fost executată în perioada 2006-2008 la Ferma pomicolă Urvind, 
aparţinând S.C. Delifood S.R.L. România şi în primul rând, doresc să exprim mulţumirile 
mele conducerii societăţii comerciale amintite pentru ca mi-a permis să organizez 
experienţele în perimetrul fermei Urvind. 
 Doresc, de asemenea, să aduc calde mulţumiri conducătorului meu ştiinţific, Prof. dr. 
Gavrilă ROPAN pentru competenţa, răbdarea, şi bunăvoinţa cu care m-a îndrumat pe tot 
parcursul programului de cercetare şi, apoi, în etapa de elaborare a tezei de doctorat. 
 Cuvenite mulţumiri aduc cadrelor didactice şi colegilor din cadrul specializării de 
Horticultură a Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea, pentru 
tot sprijinul pe care mi l-au acordat în fazele de experimentare şi de elaborare a tezei. 
 Nu în ultimul rând, recunoştinţa mea se îndreaptă spre familia mea căreia îi 
mulţumesc pentru răbdarea şi solicitudinea cu care m-au tratat în momentele mai faste şi 
mai puţin faste ale stagiului meu de doctorantură. 
 Teza de doctorat prezentată este extinsă pe un număr total de 208 pagini şi cuprinde 
48 de tabele, 18 figuri, 173 de titluri în lista bibliografică şi o anexă. 

 
 
 
 
Autorul  

 
 
 
 
 
 

Cuvinte cheie: cultivar, sol, ogor negru, înțelenire, variante, heritabilitate, corelație. 
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Capitolul I 
 

CULTURA MĂRULUI. IMPORTANŢA ŞI DINAMICA EVOLUŢIEI. 
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE 

ALE MĂRULUI 
 
 

1.1. IMPORTANŢA CULTURII MĂRULUI 
 
 Mărul cultivat (Malus domestica Borkh) face parte din familia Rosaceae, subfamilia 
Pomoideae şi este specia pomicolă ce prezintă o deosebită importanţă deoarece asigură, 
împreună cu bananierul şi portocalul, cea mai mare parte a producţiei de fructe de pe glob. 
Importanţa mărului rezidă din valoarea alimentară a fructului, în potenţialul său productiv 
ridicat, în plasticitatea sa ecologică accentuată, în pretabilitate la tehnologii de cultură foarte 
variate şi, în acelaşi timp, foarte diferite. (POPESCU şi colab., 1992, GHENA şi 
BRANIŞTE, 2004). 

Valoarea alimentară ridicată a merelor şi importanţa acestora în consumul uman 
constituie obiectivul principal al cultivării mărului. Valoarea alimentară a fructului este 
dată, în primul rând, de consumul în stare proaspătă, merele fiind consumate cu prioritate ca 
fructe de desert şi în mai mică proporţie (până la 30%) sub formă preparată  (GHENA şi 
colab., 2004). 

Valoarea terapeutică. Merele, prin cantitățile de  substanţele minerale pe care le 
conțin,  au un rol deosebit în organismul uman influenţând secreţia diferitelor glande, 
servind totodată ca substanţe tampon în metabolismul intern, în special în cel al sucului 
gastric. Alături de sărurile minerale, acizii (cu precădere acidul malic) joacă un rol deosebit 
în secreţia diferitelor glande şi au de asemenea, avantajul că nu măresc aciditatea sucului 
gastric fiind, în general, acizi slabi, uşor metabolizaţi şi descompuşi în alte substanţe mai 
simple. Vitaminele, ȋn calitatea lor de biocatalizatori ai proceselor vitale, sunt 
indispensabile vieţii, lipsa lor din organism provocând grave tulburări funcţionale me-
tabolismului. Dintre vitaminele absolut necesare pentru buna funcţionare şi dezvoltare a 
organismului uman (A1, B1 C, D, E, F, K, PP), majoritatea se găsesc în mere, în cantităţi 
diferite, în funcţie de genotipul speciilor şi soiurilor de măr luate în considerare. Proverbul 
englezesc “ An apple a day keeps the doctor away” demonstrează recunoaşterea generală a 
valorii terapeutice a merelor. 

Importanţa ca materie primă pentru industrie. Datorită caracterului sezonier al 
producţiei de mere, al dezechilibrului dintre producţie şi consum din unele perioade cât şi 
nevoii aportului de fructe în alimentaţie în cursul întregului an, industria prelucrării 
fructelor a luat o dezvoltare deosebită. Sortimentele în care se transformă fructele de măr şi 
derivatele în care se folosesc sunt tot mai diversificate: sucuri naturale concentrate, 
nectaruri, siropuri, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice (slabe şi tari), compoturi, jeleuri, 
gemuri, marmelade, dulceţuri, bomboane, îngheţată, fructe deshidratate, congelate etc. 

Tendinţa actuală, în consumul de fructe, nedorită sub aspect fiziologic dar impusă de 
alţi factori, este acea de sporire a proporţiei fructelor sub formă prelucrată, în comparaţie cu 
cele proaspete. În ţara noastră, deocamdată,  structura consumului de fructe este de 77% în 
stare proaspătă şi 23% prelucrată (din care 21% conservată, 0,5% congelate şi 1,5% uscate).  
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Importanța agrotehnică a mărului se exercita prin valorificarea eficientă a unor 
terenuri improprii pentru alte culturi. Mărul este adesea întâlnit pe terenuri în pante, cu 
soluri argiloase, în zona dealurilor, cât şi pe nisipurile din sudul şi nord-vestul ţării, terenuri 
improprii pentru culturile de cereale.  

Sistemul radicular al speciilor pomicole, în general şi al mărului, în special,  
valorifică şi astfel de terenuri asigurând, în condiţiile unor tehnologii adecvate, producţii 
eficiente din punct de vedere economic.  

Fondul naţional de germoplasmă, la pomii fructiferi, ȋn general, şi la măr, ȋn 
special, constituie o rezerva inestimabilă de resurse genetice necesare lucrărilor actuale şi 
viitoare de ameliorare a acestor specii. COCIU (1990) citează existenţa, în colecţiile 
pomologice, a peste 943 soiuri şi tipuri autohtone, dintre care la măr 118. La acestea se 
adaugă noile soiuri, create în ultimul timp pe baza programelor de cercetare din unităţile de 
cercetare şi învăţământ (47 omologate),  între care Frumos şi Delicios de Voineşti, Aromat 
de Bistriţa etc. Numărul soiurilor în colecţiile pomologice al ICDP Piteşti-Mărăcineni, 
inclusiv cele străine, se ridică la peste 3 500. 

Importanţa social economică. Suprafaţa însemnată pe care o ocupă plantaţiile de 
pomi şi arbuşti fructiferi, sutele de mii de tone de fructe care se realizează, absorb o parte a 
populaţiei care lucrează, fie direct la aplicarea tehnologiilor în livezi, fie în activităţile 
conexe (industria prelucrătoare, comerţul cu fructe, transporturi, construcţia de maşini şi 
unelte, industria chimică, ambalaje etc.). De asemenea, cu deosebire în ultimul timp, tot mai 
mulţi specialişti cu pregătire medie şi superioară, îşi desfăşoară activitatea în unităţile de 
cercetare şi proiectare, în învăţămîntul superior şi şcolile de nivel mediu cu caracter horticol 
sau chiar pomicol. 

 
1.2. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU MĂR ŞI PRODUCŢIA AFERENTĂ 
ACESTEIA 
 
1.2.1. Producţia de mere pe plan mondial 
 
Ponderea ce mai mare a producţiei se realizează între paralela 30o şi 50o din  

emisfera nordică, care deţine 90% din producţia mondială de mere. Producţia mondială de 
mere totaliza, în anul 2000, conform World Apple Review 2002, o cantitate de 59,4 
milioane tone. 

Din această cantitate, cca. 42,42%  s-a produs în Asia, cel mai mare furnizor de 
mere, urmat de Europa cu 22,89% , de asemenea furnizor important de mere, şi America de 
Nord cu 9,42%. În emisfera sudică se realizează 6,73%, iar în alte ţări 16,0% din totalul 
producţiei. 

Dintre ţări, cea mai mare producătoare de mere s-a dovedit a fi China, care a produs 
20,5 milioane tone, reprezentând 34,5% din totalul producţiei mondiale şi ţările Uniunii 
Europene (UE - 15), care au produs 13,6 milioane tone, reprezentând 16,6% din nivelul 
mondial al anului 2000. 

Ţări mari producătoare de mere ale Uniunii Europene sunt: Franţa, Italia, Germania, 
Spania, Polonia, Belgia, Ungaria ş.a.m.d. Alţi producători importanţi, în Europa, sunt 
Anglia, Rusia, Ucraina, România, Moldova, Turcia etc.  

 
1.2.2. Producţia europeană de mere 
 

  Deşi în ultimii ani Europa a cedat primatul la producţia de mere, totuşi, ei îi revine un 
rol important, deoarece aici se produce 30% din recolta mondială. Dintre principalele trei ţări 
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producătoare de mere, numai Italia a înregistrat o creştere de 20,5%, în Franţa şi Germania 
producţia scăzând cu 318 şi, respectiv, 232 mii t.  

Mari producătoare de mere în Europa sunt şi Polonia, Rusia, Ucraina. În Polonia, 
volumul producţiei de mere în anii 1998-1999 a crescut cu 58%, comparativ cu media anilor 
1978-1979,  în prezent,  în ierarhia ţărilor europene,  această ţară ocupând locul patru după 
Germania (MAKÓSZ P., 1998). 
 

Tabelul 1.2.2.1 
Principalele ţări producătoare de mere din Europa (tone),(Anuarul statistic FAO 2000) 

 
Ţara 

 Country 
Anul / Year 

1997 1998 1999 2000 
Franţa 2.473.000 2.208.800 2.061.100 2.308.000 
Italia 1.835.190 2.115.470 2.115.470 2.120.000 
Germania 1.602.100 2.276.200 2.025.800 2.127.000 
Turcia 1.738.000 1.975.000 2.100.000 2.010.500 
Polonia 2.098.279 1.687.226 1.600.000 1.540.000 
Spania 942.000 719.000 792.000 810.000 
România 664.063 364.619 425.000 420.000 

 
1.3. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU MĂR ŞI PRODUCŢIA AFERENTĂ  
ACESTEIA ÎN ROMÂNIA 

 
În România mărul este cultivat, în principal,  pe dealurile subcarpatice din zona 

pădurilor de stejar şi fag. (MITRE V. 2001). Suprafața ocupată cu măr a manifestat o 
ascensiune accentuată începând cu anii 1955-1960, ajungându-se în 1999 la 79 000 ha din 
care în sistem intensiv 49 278 ha (BRANIŞTE şi DRĂGOI, 1999).  

Producţia medie în anii 1985-1989 a fost 718 900 tone (JURCĂ SIMONA 2006), la 
nivelul anului 1998, România producând doar 365 mii tone de mere faţă de 1000 mii tone în 
anul 1989 (MITRE V., 2001) 

Suprafaţa cultivată cu măr, în anul 2004, era de 71 000 ha (FAO 2004), urmată fiind 
de cea ocupată cu prun, specie pomicolă situată pe locul I privind suprafaţa, în ierarhia 
culturilor pomicole din România. Evoluţia raportului dintre specii situează în schimb pe 
poziţie favorabilă mărul, având în vedere că în anul 1938 acesta ocupa doar 16% în rândul 
speciilor pomicole, iar prunul 62,7% (GLĂMAN 1966 ). 

 
1.4 SORTIMENTUL DE SOIURI 

 
La măr, soiul reprezintă una din verigile de bază ale tehnologiei de producţie şi 

valorificare, fiind totodată un element mobil cu posibilităţi continue de îmbunătăţire 
(COCIU V., 1990).  
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Tabelul 1.3.1. 

Producţia medie (t/ha) şi producţia totală (mii tone) de mere realizată în România în 
perioada 1993-2004 (Anuarul statistic F.A.O. 2004) 

Anul  Producţia 
 medie  (t/ha) 

Producţia totală  
t× 1000 Anul  Producţia 

medie (t/ha) 
Producţia toală  

t× 1000 
1993 10,97 1097,2 1999 3,91 315,00 
1994 5,19 363,04 2000 6,90 490,30 
1995 5,34 457,20 2001 6,95 507,44 
1996 8,07 659,72 2002 6,79 491,50 
1997 8,20 664,06 2003 11,33 811,10 
1998 4,59 364,62 2004 14,96 1097,84 

 
În plantaţiile de măr înfiinţate în ultimii ani în Ţările Comunităţii Europene predomină 

următoarele soiuri: Jonagold, Gala, Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Elstar, 
Braeburn, Fuji, Boskoop şi Cox Orange Pippin. Aceste soiuri sunt caracteristice şi altor ţări 
producătoare de mere ca: Australia, Noua Zeelanda, Chile, Argentina, Brazilia etc. 

La reducerea numărului de soiuri a contribuit şi modernizarea tehnologiei de păstrare 
a fructelor prin utilizarea depozitelor frigorifere cu atmosferă controlată, care oferă 
posibilitatea de a păstra merele în stare proaspătă în decurs de un an, fapt care, într-o oarecare 
măsură, poate reduce ponderea soiurilor de mere cu epoca de coacere a fructelor de vară.  

Situaţia este similară şi în România unde există un bogat fond genetic format atât din 
soiuri autohtone cât şi străine, dar în cultură se găsesc 10-15 soiuri de bază: Golden 
Delicious, Jonathan, Starkrimson, Jonagold, Idared, Prima, Florina etc. precum şi de soiuri 
obţinute la noi în ţară: Romus 1, 2, 3, Generos, Pionier, Voinea, Frumos de Voineşti, 
Rădăşeni, Fălticeni, Roşu de Cluj. 

 
1.5. SISTEME DE ÎNTREŢINERE A SOLULUI ÎN PLANŢIILE POMICOLE 
 
Întreţinerea solului în plantaţiile pomicole are menirea să contribuie la sporirea 

capacităţii lui de acumulare şi reţinere a apei, la stimularea stabilităţii hidrice a agregatelor 
din sol, la combaterea buruienilor şi stimularea activităţii microbiologice în vederea sporirii 
degradării substanţelor organice, a proceselor de nitrificare şi a transformărilor chimice în 
rândul substanţelor minerale. Toate acestea cu influenţă nemijlocită în menţinerea şi 
ridicarea pe mai departe a stării de fertilitate în ansamblu. (OPREA şi ROPAN, 2010).  

Pentru alegerea unui anumit sistem de întreţinere şi lucrare a solului, trebuie avut în 
vedere sistemul de cultură preconizat, condiţiile naturale ale zonei ecoclimatice şi 
ecopedologice, starea de fertilitate naturală a solului şi cerinţele diferenţiate ale pomilor în 
funcţie de soi şi portaltoi. 

 În plantaţiile pomicole din ţara noastră se folosesc frecvent următoarele sisteme de 
întreţinere şi lucrare a solului: ogorul negru (lucrat), ogorul negru întrerupt, ogorul negru 
combinat cu erbicidare, culturile intercalate, culturi pentru îngrăşăminte verzi, înierbarea 
temporară sau permanentă şi mulcirea (ROPAN, 2007). 

Ogorul negru lucrat (clasic), este folosit cu prioritate în plantaţiile pomicole 
intensive şi superintensive. Solul se menţine afânat pe tot parcursul anului, fără crustă şi 
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curat de buruieni, prin mobilizări repetate ale solului cu ajutorul unor mijloace mecanice 
şi/sau manuale pe ȋntreaga suprafață a livezii.  

 
Ogorul negru întrerupt reprezintă o variantă a ogorului negru lucrat şi se practică pe 

terenurile cu pantă mai mică de 4-6%, în zone cu precipitaţii abundente în a doua jumătate a 
perioadei de vegetaţie. Neexecutarea lucrărilor solului în a doua jumătate a perioadei de 
vegetaţie stimulează inierbarea naturală a solului cu efecte favorabile împotriva eroziunii, 
îmbunătăţeşte conţinutul în materie organică favorabil procesului de structurare a solului şi 
de reducere a tasării acestuia. 

Ogorul negru combinat cu erbicidarea se practică în vederea diminuării numărului 
de lucrări mecanice şi manuale şi, implicit, a consumului de energie. Pe rândurile de pomi 
se erbicidează postemergent când buruienile au înălţimea de 10-20 cm ȋntre rânduri solul 
lucrȃndu-se ca la ogorul negru clasic. 

 Culturile intercalate, ca sistem de folosire şi întreţinere a solului în livadă, se 
recomandă în plantaţiile pomicole tinere, când pomii utilizează o suprafaţă mică de teren. 
Pe intervalele dintre rânduri se pot cultiva plante anuale sau perene cu talie redusă şi cu 
înrădăcinare superficială.  

Înierbarea temporară sau permanentă a solului se realizează prin cultivarea 
terenului din plantaţii cu ierburi perene. Se practică în zone cu precipitaţii suficiente, 
amplasate pe teren în pantă supus procesului de eroziune  sau pe terenuri plane, care pot fi 
irigate. Înierbarea poate fi făcută în următoarele variante: 

 a. Pe intervalele dintre rândurile de pomi (pe fiecare sau în mod alternativ), iar pe 
rândurile de pomi o bandă cu lăţimea de 1-2 m se întreţine ca ogor negru.  

 b. Pe întreaga suprafată a livezii, caz mai rar intâlnit in plantaţii comerciale de tip 
intensiv şi superintensiv, dar destul de frecvent în livezile clasice şi în cele de pe lȃngă 
casele gospodarilor.  

Mulcirea este un sistem de întreţinere prin care solul din plantaţiile pomicole se 
menţine acoperit cu diferite materiale care poartă denumirea de mulci. Mulciul utilizat în 
plantaţii poate fi natural sau artificial.  

 
  1.6. OBIECTIVELE URMǍRITE ÎN CERCETARILE AFERENTE TEZEI DE 
DOCTORAT 
 
  Obiectivul principal al cercetărilor, care au stat la baza elaborării prezentei teze de 
doctorat, a fost acela de a stabili măsura în care cinci dintre soiurile noi de măr (Rajka, 
Rubinola, Topaz, Otava şi Goldstar), în curs de extindere în cultură în UE, se pretează 
condiţiilor mediului natural al bazinului pomicol Aleşd – Urvind precum şi condiţiilor 
mediului artificial reprezentat de patru sisteme de întreţinere a solului în livadă (ogorul negru 
lucrat, ogorul negru cu erbicidare pe rândul de pomi, înierbarea livezii prin benzi pe intervalul 
dintre rânduri şi înierbarea totală a livezii) frecvent întâlnite în livezile comerciale din zonă.  
  În scopul realizării acestui obiectiv principal, au fost fixate şi realizate o serie de 
obiective secundare, şi anume: 
  a. Determinarea variabilităţii producţiei totale de fructe şi a producţiei de fructe de 
calităţile “extra” şi a I-a sub influenţa sistemelor de întreţinere  a solului în livadǎ, la cele 
cinci soiuri testate. 
  b. Determinarea variabilităţii principalelor elemente de productivitate sub influenţa 
sistemelor de întreţinere  a solului în livadǎ la soiurile luate în studiu.  
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  c. Cuantificarea măsurii în care producţia de fructe şi elementele de productivitate au 
fost influenţate de condiţiile climatice ale anilor experimentali (2006 – 2008) şi de 
interacţiunea acestora cu genotipul şi sistemul de întreţinere al solului în livadă. 
  d. Determinarea variabilităţii calităţii fructelor (prin analize chimice şi determinări 
organoleptice) sub influenţa sistemelor de întreţinere  a solului în livadǎ, la cele cinci soiuri 
testate. 
  e. Determinarea variabilităţii principalelor elemente de calitate a fructelor sub 
influenţa sistemelor de întreţinere  a solului în livadǎ la soiurile luate în studiu.  
  f. Cuantificarea măsurii în care calitatea fructelor şi elementele de calitate au fost 
influenţate de condiţiile climatice ale anilor experimentali (2006 – 2008) şi de interacţiunea 
acestora cu genotipul şi sistemul de întreţinere al solului în livadă.  
  g. Studiul legăturilor dintre caracterele de dezvoltare vegetativă şi generativă, cu 
ajutorul analizei corelaţiilor şi regresiilor, la cinci soiuri noi de măr cultivate pe patru 
sisteme de întreţinere a solului în livadă. 
  h. Studiul legăturilor dintre elementele de calitate comercială şi cele de calitate 
intrinsecă ale fructului, cu ajutorul analizei corelaţiilor şi regresiilor, la cinci soiuri noi de 
măr cultivate pe patru sisteme de întreţinere a solului în livadă. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11

 
 
 

C a p i t o l u l II 
MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU 

 
 2.1. CADRUL ECOLOGIC ÎN CARE S-AU EFECTUAT CERCETĂRILE 
 

În vederea realizării tematicii de cercetare aferentă prezentei teze de doctorat   
experienţele de câmp au fost amplasate în cadrul fermei pomicole Urvind, jud Bihor, din 
cadrul S.C. Delifood S.R.L. România. Din punct de vedere geografic şi ecologic, acest 
amplasament corespunde culturii mărului, dovada cea mai bună fiind lanţul de ferme 
pomicole înşirate la nord-vest de localitatea Aleşd. 

 
2.2. SOLUL PE CARE A FOST AMPLASATĂ EXPERIENŢA 
 
Experienţa a fost amplasată pe partea sud-estică a unui versant cu panta de 2-3o, pe 

un sol brun argilo-iluvial caracterizat prin profil de tip Ao-Bt-C. 
Orizontul A ocric, are grosimea de 20-25 cm, deschis la culoare, brun sau brun-

deschis, devine masiv şi dur în perioada uscată a anului. 
Orizontul Bt este gros de 75 cm şi are în partea superioară nuanţe de culori de 10 YR 

şi mai galbene cu valori şi crome mai mari de 3,5 la materialul în stare umedă. 
Orizontul C este reprezentat de o rocă neconsolidată. 
În privinţa compoziţiei granulometrice, solul este luto-argilos cu o slabă diferenţiere 

texturală pe profil. În stratul desfundat, greutatea volumetrică înregistrată prezintă valori 
mai reduse (1,4 g/cm3) iar porozitatea are valori mai mari de 48%. În profunzime, creşte 
greutatea volumetrică şi descreşte porozitatea. 

Solul este caracterizat printr-o reacţie uşor acidă având un pH cuprins între 5,8-6,3 
de la orizontul Ao la Bt. Conţinutul în humus este peste 1% până în profunzime la 80 cm. 

Suma bazelor schimbabile. în stratul de suprafaţă variază între 20,25 şi 22,29 mE la 
100 g sol. cu modificări nesemnalate în profunzime. Structura este grăunţoasă, relativ bine 
dezvoltată în orizontul superior şi prismatică în orizontul Bt. 

 
2.3. REGIMUL TERMIC ŞI CEL PLUVIOMETRIC 
 
Cerinţele mărului faţă de temperatură sunt, de asemenea, satisfăcute la Urvind unde 

temperatura medie este de 10,5°C, iar suma gradelor de temperatură în perioada de vegetaţie 
a pomilor este de 3866°C. Datele concrete privind regimul termic la Urvind, pe parcursul 
celor trei ani experimentali (2006 – 2008), cu abaterile de la normală, sunt prezentate în 
tabelul 2.4.5.1.  

Din datele tabelului 2.4.5.1. se observă că cei trei ani experimentali au avut, în linii 
mari, temperaturi medii lunare şi sume ale precipitațiilor apropiate de normalele pe 77 de 
ani, cu precădere în perioada de vegetaţie a pomilor.  

Pe baza acestor date se poate considera că cei trei ani pot fi clasificaţi, din punctul de 
vedere al regimului termic şi pluviometric, astfel: 

- anul 2006, mediu favorabil, cu abateri minore de la normală, ploios ȋn august; 
- anul 2007, puţin favorabil, cu abateri accentuate de la normală, secetos ȋn iunie; 
- anul 2008, foarte favorabil, fără abateri notabile de la normală. 
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2.4. MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT ÎN EXPERIENŢǍ 
 

 Au fost studiate, sub aspectul mai multor particularităţi ale dezvoltării pomilor, ale 
productivităţii şi calităţii fructelor, cinci soiuri de măr mai puţin răspândite în cultură în 
România dar larg răspândite în ţările Comunităţii Europene. Aceste soiuri sunt: Rajka, 
Rubinola, Topaz, Otava şi Goldstar, ele existând în plantaţia SC. Delifood S.R.L. din 
localitatea Urvind, judeţul Bihor.  

Plantaţia a fost înfiinţată în anul 1999, cu pomi altoiţi pe portaltoi M9. La distanţele 
de plantare utilizate, 4 x 1,20 m, s-a realizat o  densitate de 2083 pomi/ha. 

 
2.5. METODA DE LUCRU 
 
2.5.1. Modelul experimental. Experienţa realizată a fost bifactorială şi a cuprins: 

Factorul A - sistemele de întreţinere a solului, cu graduările: 
  a1 - ogor negru clasic, cu lucrarea solului pe întreaga suprafaţă a livezii; 
  a2 - ogor negru cu erbicidare pe rândul de pomi; 
  a3 - benzi înierbate între rânduri şi lucrat pe rândul de pomi; 
  a4 - înierbare totală a solului livezii.  

Factorul B – soiul cu graduările: b1 Rajka; b2 Rubinola; b3 Topaz; b4 Otava şi b5 Goldstar. 
 Au rezultat un număr de 20 variante care au fost amplasate după metoda blocurilor 
lineare, în trei repetiţii, fiecare repetiţie cuprinzând un număr de 10 pomi.  

Tehnologia de cultură a fost cea standard aplicată în livezile intensive de măr, cu 
modificări aduse de şeful de fermă în funcţie de destinaţia principală a producţiei de fructe 
(industrializare). 

 
2.5.2. Observaţii şi măsurători 
 

1. Fenofazele organelor de rod şi ale celor vegetative. 
2. Suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului la 25 de cm de la puctul de altoire, anual 

prin măsurarea diametrului cu şublerul pe direcţia rândului şi perpendicular pe rând şi 
aplicarea formulei пR2, exprimarea fiind în cm2. 

3. Volumul coroanei prin măsurarea celor două diametre pe direcţia rândului şi 
perpendicular pe rând, a înălţimii pomilor şi aplicarea formulei conului 1/3 пR2 x h, 
exprimarea făcându-se în m3. 

4. Creşterea medie anuală a lăstarilor prin măsurarea tuturor creşterilor mai mari de 5 cm şi 
împărţirea la numărul lor, exprimarea făcându-se în cm. 

5. Producţia de fructe, prin cântărirea lor pe fiecare pom. Producţia parcelei repetiţie s-a 
calculat prin însumarea producţie/pom doar la opt din cei 10 pomi ai parcelei 
(eliminarea influenţei vecinilor) şi transformarea ei în t/ha. 

6. Determinări privind caracteristicile fizico- chimice ale fructelor ca: mărimea fructelor pe 
eşantioane de 25 de fructe, măsurând cu şublerul diametrul mare (D), diametrul mic (d) 
şi înălţimea, apoi aplicând formula (D+d+h)/3, exprimarea fiind în mm. 

7. Zahărul determinat cu refractometrul, exprimat în procente %. 
8. Aciditatea, determinată prin titrare cu NaOH 0,1N, în prezenţa fenolftaleinei,     

exprimată procentual (%) prin înmulţirea g/kg  cu 0,067, echivalent acid malic. 
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9. Aprecierea organoleptică a calităţii fructelor prin degustare, executată de grupe de 
studenţi ai Facultăţii de Protecţia Mediului de la Universitatea din Oradea, specializarea 
Horticultură, conform Buletinului de analiză STAS.  

2.5.3. Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute 
 
 Calcularea şi interpretarea rezultatelor experimentale s-a făcut, în principal, cu 
ajutorul analizei varianţei aplicată seriei de experienţe polifactoriale de tipul A x B x ani. 
Pentru stabiliarea semnificaţiei între performanţele variantelor testate s-a utilizat testul 
comparaţiilor multiple (Duncan, Tuckey), valorile DS5% fiind calculate pe baza s2

AxBxani 
pentru a se putea reliefa constanţa în timp  a rezultatelor analizate. Modelul analizat a fost 
cel prezentat de ARDELEAN et al., 2002. 
 Coeficienţii de heritabilitate ai unor caractere cantitative, de interes pentru 
diferenţierea cultivarelor studiate în privinţa măsurii în care au valorificat condiţiile 
mediului natural şi ale celui artificial (sistemele de întreţinere ale solului în livadă) au fost 

calculaţi ca raport între varianţa genetică şi varianţa fenotipică totală (H = 2

2

P

G

s
s ), date 

existente parţial ca urmare a aplicării analizei varianţei. 
 Pentru determinarea varianţei fenotipice totale a mediilor caracterelor analizate în 
seria de experienţe A x B x ani, s-a utilizat formula propusă de ALLARD (1966): 

Determinarea coeficienţilor de corelaţie simplă (rxy), parţială (rxy.z) şi multiplă (Rx.yz) 
precum şi a coeficientului de regresie liniară bxy şi pătratică (

yx
c 2 ) s-a făcut utilizându-se 

modelele prezentate de ARDELEAN (2010). 
În toate cazurile, calculele au fost efectuate utilizându-se programul Microsoft Excel. 
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Capitolul III 
REZULTATE ŞI DISCUȚII 

 
3.1. VARIABILITATEA PRODUCŢIEI DE FRUCTE ŞI A ELEMENTELOR DE 
PRODUCTIVITATE SUB INFLUENŢA SISTEMELOR DE ÎNTREŢINERE  A 

SOLULUI ÎN LIVADǍ 
 

3.1.1. Producţia de fructe 

 Şi la măr, ca la majoritatea speciilor pomicole, producţia de fructe la unitatea de 
suprafaţă rămâne, în continuare, principalul criteriu de evaluare a eficienţei unei tehnologii 
de cultură sau de ierarhizare a unor cultivare privind pretabilitatea lor la tehnologiile 
respective, în condiţii cât mai variate ale mediului natural (NEGRILĂ, 1964; GHENA et 
al., 1977; COCIU, 1977; MITRE et al., 2007; ROPAN, 2000). 

Rezultatele obţinute în seria de experienţe de tip A x B x ani, la Urvind, în perioada 
2006-2008, s-au referit, cu precădere, la producţia de fructe la unitatea de suprafaţă precum 
şi la modul în care diferitele elemente de productivitate au răspuns la acţiunea factorilor 
experimentali analizaţi, pe de o parte, şi la interacţiunea dintre aceşti factori şi condiţiile 
anilor experimentali, pe de altă parte. 

Analiza datelor cuprinse în tabelul 3.1.1.1. scoate în evidenţă faptul că atât soiurile 
cât şi sistemele de întreţinere ale solului au influenţat în mod seminificativ performanţele de 
producţie (t/ha) înregistrate în experienţele noastre. 
 Dintre soiuri, se evidenţiază ca foarte productive Topaz şi Rubinola care, în medie pe 
trei ani şi pe cele patru sisteme de întreţinere a solului, înregistrează producţii totale de 
fructe de 26,2 t/ha (Topaz) şi 25,7 t/ha (Rubinola). Cele mai puţin productive s-au dovedit 
soiurile Goldstar (21,5 t/ha) şi Otava (21,6 t/ha), în timp ce soiul Rajka poate fi considerat 
ca mediu productiv (23,6 t/ha) în condiţiile de la Urvind, judeţul Bihor. 
 

Tabelul 3.1.1.1.  
Influenţa soiului şi a sistemului de lucrare a solului asupra producţiei de fructe (t/ha) în 

 seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani  (Urvind, 2006 -2008) 
Soiul/Cultivar  

 
 
Sistem de  
lucrare a solului  
Tillage system 

Rajka 
 

Rubinola 
 

Topaz 
 

Otava 
 

Goldstar 
 

Media 
sistem 
cultură 

Mean of 
tillage 
system 

Ogor negru/Bare fallow 27,4 A 26,1 c 27,0 a 24,9 d 24,6 d 26,0 A 
Ogor negru+erbicidat 
/ Bare fallow+herbicides 25,7 C 26,2 b 26,2 b 24,3 d 22,8 ef 25,0 A 

Benzi înierbate /Turf strips 22,6 F 24,4 d 23,5 e 21,3 g 20,6 g 22,5 B 
Inţelenit/Turf 18,8 I 17,5 j 19,0 h 15,9 k 18,0 ij 17,8 C 
Media soi/Mean of cultivar  23,6 N 25,7 M 26,2 M 21,6 P 21,5 P     
DS/SD5% pentru două medii A/for two means of A = 2,4 – 2,6 t/ha 
DS/SD5% pentru două medii B/for two means of B = 1,5 – 1,7 t/ha 
DS/SD5% pentru două medii AxB/for two means A × B = 0,8 – 0,9 t/ha 
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N.B. Diferenţa dintre oricare două valori, urmate de cel puţin o literă comună, este nesemnificativă 
        The differrence between any two values, followed by at least a common letter, is not significant 

 
În ceea ce priveşte efectul sistemelor de întreţinere asupra producţiei de fructe, datele 

din ultima coloană a tabelului 3.1.1.2. situează pe primul loc ogorul negru (25,0-26,0 t/ha) 
urmat de sistemul cu lucrarea solului doar pe rândul de pomi (22,5 t/ha). De remarcat că 
diferenţa dintre cele două sisteme este semnificativă ceea ce ne permite să remarcăm 
eficienţa economică ridicată a ogorului negru, indiferent că este “clasic” sau cu erbicidare 
pe rândul de pomi. 

 
3.1.2. Producţia de fructe de calitatea “EXTRA” şi a I-a 

 
 Rezultatele obţinute în seria de experienţe de tip A x B x ani, la Urvind în perioada 
2006-2008, s-au referit nu numai la producţia totală de fructe la unitatea de suprafaţă ci şi la 
modul în care producţia de fructe de calitatea extra şi a I-a a fost influenţată de acţiunea 
factorilor experimentali analizaţi, pe de-o parte, şi de interacţiunea dintre aceşti factori şi 
condiţiile anilor experimentali, pe de altă parte. 

Rezultatele prezentate în tabelul 3.1.2.1. scot în evidenţă faptul că atât soiurile cât şi 
sistemele de întreţinere ale solului au influenţat în mod semnificativ producţia de fructe de 
calitaţile “extra” şi a I-a înregistrate în experienţele aferente tezei. 

Se remarcă drept foarte valoroase, sub aspectul caracterului analizat, soiurile Topaz 
şi Rubinola care, în medie pe trei ani şi pe cele patru sisteme de întreţinere ale solului, 
înregistrează producţii de fructe de calităţile “extra” şi a I-a de 19,4 – 18,9t/ha, reprezentând 
72,1% - 74,4% din producţia totală de fructe. Mai puţin valoroase s-au dovedit soiurile 
Goldstar (13,8 t/ha) şi Otava (14,0 t/ha) în timp ce soiul Rajka poate fi considerat ca 
mijlociu valoros (15,5 t/ha) în privinţa producţiei de fructe de calităţile “extra” şi a I-a. 

 
Tabelul 3.1.2.1.   

Influenţa soiului şi a sistemului de lucrare a solului asupra producţiei de fructe (t/ha) de 
calităţile Extra şi a I-a în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani  

(Urvind, 2006 -2008) 
Soiul/Cultivar  

 
 
Sistem de  
lucrare a solului  
Tillage system 

Rajka 
 

Rubinola 
 

Topaz 
 

Otava 
 

Goldstar 
 

Media 
sistem 
cultură 

Mean of 
tillage 
system 

Ogor negru/Bare fallow 22,1 a 20,8 b 21,4 ab 19,9 c 19,6 cd 20,7 A 
Ogor negru+erbicidat 
/Bare fallow+herbicides 

19,4 cd 18,9 d 19,0 d 17,5 e 16,4 f 18,3 B 

Benzi înierbate /Turf strips 12,2 h 13,2 g 12,4 h 11,8 hi 11,2 i 12,2 C 
Inţelenit/Turf 8,1 j 7,9 j 8,1 jk 6,9 k 7,8 j 7,8 D 
Media soi/Mean of cultivar  15,5 N 19,4 M 18,9 M 14,0 NP 13,8 P   
DS/SD5% pentru două medii A/for two means of A = 1,5 – 1,7 t/ha; 
DS/SD5% pentru două medii B/for two means of B = 1,6 – 1,8 t/ha; 
DS/SD5% pentru două medii AxB/for two means A × B = 0,8 – 0,9 t/ha; 
 
N.B. Diferenţa dintre oricare două valori, urmate de cel puţin o literă comună, este nesemnificativă 
        The differrence between any two values, followed by at least a common letter, is not significant 
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În ceea ce priveşte efectul sistemelor de întreţinere a solului asupra producţiei de 
fructe de calitatea “extra” şi a I-a, datele din ultima coloană a tabelului 3.1.2.1. situează pe 
primul loc ogorul negru (20,7 t/ha) urmat, la diferenţe semnificative, de celelalte trei 
sisteme de întreţinere a solului încercate. De remarcat că diferenţa dintre ultimele trei 
sisteme este semnificativă ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind pretabilitatea 
livezilor complet înţelenite (de tip organic) pentru producerea unor fructe cu calitate 
comercială ridicată, la măr. 

Analiza efectului interacţiunii genotip x sistem întreţinere (G x S) relevă faptul că 
acesta are consecinţe extrem de vizibile privind diferenţierea celor 20 de variante 
exprimentale. Cea mai ridicată producţie de fructe de calităţile “extra” şi a I-a s-a înregistrat 
la soiul Rajka (22,1 t/ha) în sistem ogor negru de întreţinere a solului în livadă, la diferenţe 
semnificative de toate celelalte variante. La diferenţe mici, dar semnificative se situează 
soiurile Topaz şi Rubinola, atât în sistem ogor negru cât şi în sistemul ogor negru cu 
erbicidare pe rândul de pomi (19,0 t/ha). Cele mai scăzute producţii de fructe de calitatea 
“extra” şi a I-a au fost obţinute în sistemul înţelenit (înierbat) pe toată suprafaţa livezii, la 
toate soiurile şi cu precădere la soiul Otava la care acest tip de producţie (6,9 t/ha) a fost 
semnificativ inferioară restului variantelor experimentale testate. 
 

3.1.3. Variabilitatea elementelor de productivitate 
  
La măr, ca la majoritatea speciilor pomicole seminţoase, elementele de productivitate 

(numărul de fructe/pom, masa fructului, suprafața secțiunii fructului, lungimea ramurilor 
anuale, indicele de productivitate) sunt reglate de factori genetici, fiziologici precum şi 
factori tehnologici. Dintre factorii fiziologici, un rol hotărâtor îl au numărul de fructe legate 
în urma fecundării şi intensitatea căderii fiziologice iar dintre factorii tehnologici, pe primul 
loc se situează tăierile de rodire şi normarea încărcăturii de rod prin rărirea fructelor 
(chimică sau manual). 

Expresia fenotipică a elementelor de productivitate, este hotărâtoare pentru realizarea 
producţiei totale de fructe la unitatea de suprafaţă (COCIU et. al., 1997), motiv pentru care 
am considerat util să vedem în ce măsură factorii experimentali şi graduările acestora au 
influenţat manifestarea fonotipică a acestor caractere. Variabilitatea caracterelor ce 
constituie elemente de productivitate, la măr, evidențiat în seria de experienţe bifactoriale 
de tip A×B× ani la Urvind, este prezentată ȋn tabelul 3.1.3.1. Pentru economie de spațiu, s-a 
recurs la prezentarea doar a efectelor interacțiunii celor doi factori experiementali (sistemul 
de ȋntreținere al solului ȋn livadă şi cultivarul) asupra variabilității elementelor de 
productivitate cu atȃt mai mult cu cȃt, pentru marea majoritate a acestor caractere, efectele 
fiecărui factor experimental ȋn parte au fost semnificative doar ȋntre sistemele de lucrare a 
solului şi foarte rar ȋntre cultivare. 

Analiza datelor din prima coloană a tabelului 3.1.3.1.ne permite să afirmăm că 
interacţiunile dintre graduările celor doi factori experimentali au produs cea mai mare 
variabilitate a numărului de fructe/pom, limitele acestei variabilităţi fiind de 37,5 şi 66,8 
fructe/pom. Soiurile Rajka şi Rubinola, în sistem de ogor negru de lucrare a solului în 
livadă, înregistrează cel mai mare număr de fructe recoltabile/pom (63,1– 66,8), la diferenţe 
semnificative de orice altă combinaţie dintre graduările celor doi factori experimentali. 
Soiurile Topaz, Otava şi Rubinola sunt, practic, identice în privinţa reacţiei lor la diferitele 
sisteme de întreţinere a solului în livadă, dar la diferenţe mari şi semnificative faţă de Rajka 
şi Rubinola.  
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 Cele mai reduse numere de fructe/pom au fost înregistrate, la toate soiurile, în 
sistemul înţelenit, cu diferenţe nesemnificative între patru dintre cele cinci soiuri testate. 
Doar între Rajka şi Goldstar, diferenţa în ceea ce priveşte numărul de fructe/pom este 
semnificativă, ceea ce sugerează că, din punctul de vedere al acestui caracter, cele două 
genotipuri au capacităţi diferite de adaptare la condiţiile de cultură mai puţin favorabile 
oferite de sistemul cu înţelenire totală a livezii. 

Datele prezentate pentru  acest element de productivitate ne permit să conchidem că 
soiurile noi de măr încercate, larg răspândite în UE, prezintă diferenţieri evidente în ceea ce 
priveşte reacţia lor la sistemul de întreţinere a solului, exprimată prin numărul de 
fructe/pom. Rajka şi Rubinola se plasează pe primele locuri în privinţa acestui caracter 
atunci când sunt cultivate în sistem de ogor negru clasic sau cu erbicidare pe rândul de 
pomi. 

Datele tabelului 3.1.3.1.ilustrează şi ele faptul că, inclusiv la soiurile noi de măr, larg 
răspândite în UE, variabilitatea greutăţii medii a fructelor este destul de mare (140,7–205,2 
g), ea fiind semnificativ influenţată atât de fiecare din cei doi factori experimentali luaţi în 
studiu cât şi de interacţiunea dintre aceştia (datele din coloana a doua a tabelului). 
Cultivarele studiate s-au comportat destul de uniform pe cele patru sisteme de întreţinere a 
solului, între soiurile Rajka, Rubinola, Topaz şi Goldstar neexistând, practic, diferenţe 
semnificative în ceea ce privşte greutatea medie a fructului (176,5 – 186,4 g).  

Excepţie face soiul Otava la care media greutăţii fructului (152,2 g) este semnificativ 
mai mică decât la celelalte patru soiuri, indiferent de sistemul de întreţinere a solului în 
livadă. 

Tabelul  3.1.3.1. 
Influenţa soiului şi a sistemului de lucrare a solului asupra elementelor de productivitate  

în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani  (Urvind, 2006 -2008) 

Nr. 
var 

Denumirea variantei Nr.fructe pe 
pom 

Masa 
fructului 

g 

Secțiunea 
trunchiului 

cm2 

Lungimea 
ramurilor 

anuale (cm) 

Indice de 
productiv. 

kg/cm2 

1 Ogor negru/Rajka 66,8 a 205,2 a 38,3 a 39,8 a 0,43 a 
2 Ogor negru/Rubinola 63,1 a 192,9 b 39,5 a 34,6 bc 0,42 ab  
3 Ogor negru/Topaz 51,1 bcd 164,1 de  39,5 a  28,0 efg 0,42 ab 
4 Ogor negru/Otava 50,0 bcd 162,7 de 33,0 bcd 38,8 ab 0,40 ab 
5 Ogor negru/Goldstar 55,1 b  187,5 b 29,0 fgh 41,1 a 0,40 ab  
6 Ogor n.+erbicid/Rajka 55,3 b 185,0 b 35,2 bc 38,1 c 0,38 abc  
7 Ogor n.+erbicid /Rubinola 52,7 bc 186,4 b 35,6 b 37,1 b 0,37 abc  
8 Ogor n.+erbicid /Topaz 48,7 bcd 157,1 cd 33,9 bcd 26,9 efgh 0,36 abc 
9 Ogor n.+erbicid /Otava 47,5 cd 147,5 gh 33,0 efg 31,3 cde 0,36 abc 
10 Ogor n.+erbicid /Goldstar 42,5 de  175,6 bc 27,0 hi 31,3 cde 0,36 abc 
11 Benzi ȋnierbate/Rajka 51,2 bcd 168,4 de 32,3 cde 33,5 f 0,35 abc 
12 Benzi ȋnierbate /Rubinola 46,2 cde 162,3 de 32,7 cde 32,4 cd 0,34 abc 
13 Benzi ȋnierbate /Topaz 44,9 de 140,7 h 32,0 def 24,4 hj 0,33 bc 
14 Benzi ȋnierbate /Otava 46,2 cde 150,7 fg 32,5 cde 28,9 ef 0,33 bc 
15 Benzi ȋnierbate /Goldstar 37,5 e 173,2 c 24,7 ij 30,0 de 0,32 cd 
16 Ȋnțelenire totală/Rajka 48,2 cd 167,9 cd 32,1 def 28,2 i 0,32 cd 
17 Ȋnțelenire totală /Rubinola 42,9 de 164,3 de 29,1 fgh 27,3 efgh 0,32 cd 
18 Ȋnțelenire totală /Topaz 44,4 de 141,5 gh 28,1 gh 22,0 i 0,30cd 
19 Ȋnțelenire totală /Otava 45,6 cde 147,8 gh 25,7 i 25,7 hi  0,29 cd 
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DS5% pentru două medii AxB  =                     2,7 – 3,2             7,3 – 8,7 g         2.7 – 3.2 cm2      3.6 – 4,3 cm       0,09-0,1 
kg/cm   N.B. Diferenţa dintre oricare două valori, urmate de cel puţin o literă comună, este nesemnificativă 

 
Datele prezentate în cea de a doua coloană a tabelului 3.1.3.1. scot în evidenţă şi  

faptul că interacţiunea cultivar x sistem de întreţinere a produs cea mai mare variabilitate a 
greutăţii medii a fructelor. În mod evident, soiul Rajka are cele mai mari fructe când e 
cultivat în ogor negru (205,2 g), la diferenţe semnificative faţă de toate celelalte combinaţii 
ale factorilor experimentali. La polul opus se situează soiurile Topaz şi Otava, cultivate în 
sistemele cu benzi înierbate şi în cel cu înţelenire totală (140,7 – 147,8 g). 
 O menţiune aparte trebuie făcută pentru soiul Otava care chiar şi în condiţiile 
ogorului negru cu erbicidare pe rând realizează greutăţi medii ale fructelor mici, egale cu 
cele pe care le realizează în sistemul cu înţelenire totală. Aceasta este o dovadă în plus că, 
cel puţin la acest soi, greutatea medie a fructului este puternic fixată în baza ereditară şi mai 
puţin influenţată de interacţiunea acesteia cu condiţiile mediului natural şi tehnologic. Sub 
aspectul acestui caracter, soiul Otava este mai puţin adaptat condiţiilor de la Urvind. 

Rezultatele experimentale prezentate în teză (tabelul 3.1.4.2., neinclus în rezumat) 
relevă faptul că atât între cultivare cât şi între sistemele de întreţinere al solului în livadă 
există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte suprafaţa secţiunii trunchiului.  

Soiurile se grupează, în privinţa acestui caracter, la doi poli opuşi: cu suprafaţa mare 
a secţiunii trunchiului (34,5 – 35,6 cm2,) la soirile Rajka, Rubinola şi Topaz, şi cu suprafaţă 
mai redusă a secţiunii trunchiului (25,8 – 30,3 cm2), la soiurile Otava şi Goldstar, 
diferenţele dintre cele două grupe de cultivare fiind asigurate statistic. 

Cea mai mare variabilitate a suprafeţei secţiunii trunchiului s-a înregistrat în cazul 
interacţiunii cultivar x sistem de întreţinere, aşa cum reiese din analiza rezultatelor 
prezentate în interiorul tabelului 3.1.4.2., limitele acestei variabilităţi fiind cuprinse între 
39,5 şi 22,7 cm2. Soiurile Rubinola, Topaz şi Rajka, în ogor negru clasic, realizează cea mai 
mare suprafaţă a secţiunii trunchiului (38,3 – 39,5 cm2) diferenţele între aceste trei soiuri 
fiind nesemnificative. În schimb, diferenţele dintre aceste trei soiuri în ogor negru şi toate 
celelalte combinaţii cultivar x sistem de întreţinere sunt asigurate statistic ceea ce pune în 
valoare atât cultivarele respective cât şi ogorul negru, ca sistem de întreţinere al solului în 
livezile intensive, capabil să asigure o bună dezvoltare vegetativă a pomilor. Soiurile Otava 
şi Goldstar se situează la celălalt pol al clasamentului, cu suprafeţe mijlocii şi mici ale 
secţiunii trunchiului, cu precădere atunci când s-a utilizat sistemul de înţelenire totală a 
livezii. 

Pe baza considerentelor prezentate mai sus, socotim că este oportună prezentarea 
detaliată a coeficientului de heritabilitate în sens larg (H) pentru producţia de fructe şi 
elementele de productivitate, inclusiv suprafaţa secţiunii trunchiului. Acest coeficient ne va 
arăta mai exact ce proporţie a acestor caracteristici se datoreşte bazei ereditare a 
genotipurilor (cultivarelor) şi, respectiv, condiţiilor de mediu natural şi artificial oferite 
acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 Ȋnțelenire totală /Goldstar 39,4 e 169,6 cd 22,7 j 25,6 ghi 0,29 cd 
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Tabelul 3.1.3.2. 
Coeficienţii de heritabilitate (H) ai producţiei şi elementelor de productivitate  

în seria de experienţe soi x sistem de întreţinere x ani (Urvind, 2006-2008) 
Caracterul 
Character H Mediul/Environment 

Total Natural Artificial 
Producţia de fructe t/ha 
Fruit yield 0,37 0,63 0,16 0,47 

Număr fructe/pom 
No. fruits/tree 0,40 0,60 0,33 0,27 

Greutate fruct (g) 
Fruit weight 0,33 0,67 0,29 0,38 

Suprafaţa secţ. trunchiului (cm2) 
Area of trunk cross section 0,44 0,56 0,27 0,29 

 
 O analiză detaliată a datelor tabelului 3.1.3.2. ne permite să afirmăm că, la cele cinci 
soiuri de măr testate pe diferite sisteme de întreţinere a solului, contribuţia genotipului  la 
realizarea producţiei de fructe şi a indicelui de productivitate este mică spre mijlocie (între 
0,35 – 0,45). Contribuţia mediului este reprezentată de valori mult mai mari (0,56 – 0,67) 
dar dintre aceasta, la toate caracterele, mediul artificial, reprezentat de sistemele de 
întreţinere, are cea mai mare pondere. 
 O menţiune aparte merită făcută pentru greutatea medie a fructului şi suprafaţa 
secţiunii trunchiului pomilor la care contribuţiile mediului natural şi ale celui artificial sunt 
sensibil apropiate. Pe de altă parte este de remarcat faptul că, în cazul numărului de 
fructe/pom, contribuţia mediului natural pare a fi cea mai importantă, foarte apropiată ca 
valoare de efectul genotipului asupra acestui caracter. Dimpotrivă, în cazul producţiei totale 
de fructe (t/ha), efectele mediului artificial (sistemele de întreţinere a solului) sunt de trei ori 
mai mari decât cele ale mediului natural şi, de asemenea, sensibil mai mari decât cele ale 
genotipului (cultivarului). 

Indicele de productivitate, exprimat în kg fructe/cm2 de secţiune a trunchiului, a fost 
considerat multă vreme, la măr, un indicator fidel al capacităţii de producţie a unui cultivar, 
sau a unei verigi tehnologice aplicate solului sau asupra pomilor. Lucrări mai recente 
(MITRE, 2007; FLACHOWSKY et al., 2011) relevă faptul că afirmaţia de mai sus a fost şi 
rămâne valabilă doar pentru livezile de măr clasice şi cele semiintensive. La soiurile noi, 
moderne, cu vigoare redusă de creştere şi altoite pe portaltoi de vigoare slabă, se utilizează 
densităţi de plantare mult mai mari (2000 – 3000 pomi/ha,) ceea ce face ca legătura dintre 
suprafaţa secţiunii trunchiului şi producţia de fructe (indicele de productivitate) să se 
manifeste exclusiv în primii 4-6 ani de viaţă ai pomului, perioadă în care acesta ajunge, 
practic, la capacitatea de rodire deplină (HANKE MAGDA et al., 2007). 

Rezultatele obţinute de noi, în experienţele de la Urvind, în perioada 2006-2008, 
privind variabilitatea indicelui de productivitate (kg/cm2), la cele cinci soiuri de măr 
cultivate pe patru sisteme de întreţinere a solului în livadă, sunt prezentate în ultima coloană 
a tabelului 3.1.3.1.  Este evidentă lipsa de diferenţiere atât a efectelor separate ale celor doi 
factori experimentali cât si a efectelor interacţiunii acestora. Practic, diferenţe cu adevărat 
semnificative se înregistrează doar între toate soiurile în sistem ogor negru şi, respectiv, în 
sistem cu înierbare totală a livezii. Este încă o dovadă a faptului că, la soiurile noi de măr, 
altoite pe portaltoi de vigoare slabă şi foarte slabă şi plantate la densităţi mari (peste 2000 
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pomi/ha), indicele de productivitate are doar o valoare relativă, cu caracter orientativ mai 
ales în primii ani de rodire normală a pomilor. 

 
3.2. VARIABILITATEA ELEMENTELOR DE CALITATE  ŞI A CALITĂŢII 

GUSTATIVE A FRUCTELOR SUB INFLUENŢA CULTIVARULUI ŞI A 
SISTEMELEOR DE ÎNTREŢINERE A SOLULUI ÎN LIVADǍ 
 

 Literatura de specialitate este destul de bogată în rezultate experimentale care leagă 
în mod direct calitatea fructelor de elemente cheie ale tehnologiei de cultură aplicată în 
livezile de măr (KRUCZYNSKA et al., 2006, GODEC, 2004 şi KELLERHALS, 2004) scot 
în evidenţă faptul că, dintre componentele tehnologiei de cultură, protecţia fitosanitară şi 
modul de întreţinere a solului în livadă au avut cea mai mare influenţă asupra calităţii 
fructelor la câteva din noile soiuri de măr (Rajka, Rubinola Topaz) larg cultivate în ţările 
UE şi nu numai. Lucrările publicate la noi, pe această temă, se referă la soiurile mai vechi 
de măr (Jonathan, Golden Delicious, Starkrimson) dar şi acestea semnalează dependenţa 
strânsă dintre calitatea fructelor şi sistemul de întreţinere a solului în livadă care, indirect, 
afectează gradul de atac cu mană şi făinare notat în fiecare din aceste sisteme, la soiurile 
respective (DUMITRACHE et al., 1990; COCIU et al., 1999). 
 Dintre caracterele considerate ca elemente de calitate, la măr, conţinutul în substanţă 
uscată (SU %), în zahăr (%), în aciditate totală (%) ca si raportul zahăr/aciditate (Z/A %) al 
fructelor sunt considerate, de multă vreme, indici de calitate esenţiali la această specie. 
Valoarea merelor, ca fructe de desert pe de-o parte, dar şi ca materie primă în prelucrarea 
casnică şi industrială, depinde în mod direct de caracterele enumerate mai sus la care se 
adaugă, în mod sigur, punctajul acordat fructului prin analiza de calitate organoleptică. 
 Variabilitatea conţinutului în substanţă uscată (SU %) al merelor este mare şi ea 
depinde de o multitudine de factori ca: genotipul considerat, condiţiile climatice ale anului, 
tehnologia de cultură aplicată, epoca de recoltare a fructelor, condiţiile şi durata păstrării 
acestora etc. 

În funcţie de toţi aceşti factori, conţinutul în SU % al merelor poate varia între 8 – 
37% şi, în mod evident, fructele de cea mai bună calitate au SU % cu valori plasate în jurul 
mediei extremelor prezentate mai sus. 
 Datele din prima coloană a tabelului 3.2.1. grupează cele cinci cultivare de măr 
testate într-o singură clasă de  calitate, toate plasate între valori ale SU % ce conferă 
merelor o suculenţă şi o fermitate echilibrate, agreate de consumatori (22,0 – 22,5 %). 
Deoarece diferenţa de conţinut în SU % nu este asigurată statistic între cele cinci cultivare, 
trebuie să conchidem că toate soiurile (Rajka, Rubinola, Topaz, Otava şi Goldstar) au 
prezentat, în condiţiile de la Urvind, o suculenţă apreciată de consumatori. Chiar şi soiul 
Goldstar care este considerat un “măr sec” este suficient de suculent şi, foarte probabil, mai 
adecvat pentru păstrarea peste iarnă în condiţii de atmosferă controlată şi/sau în condiţii 
obişnuite (gospodăreşti). 
 Interacţiunea cultivar x sistem de întreţinere al solului în livadă are, conform datelor 
prezentate în tabelul 3.2.1. cea mai evidentă influenţă asupra variabilităţii conţinutului de 
substanţă uscată în fruct. Limitele de variabilitate ale caracterului (19,6 – 26,4 %), sub 
influenţa interacţiunii soi x sistem de întreţinere al solului, sunt mult mai pronunţate decât 
cele semnalate pentru efectele fiecărui factor experimental considerat separat (21,7 – 22,5 
% şi respectiv 20,1 – 24,4 %). În mod constant şi cvasigeneral, conţinutul în SU % este mai 
ridicat în fructele recoltate de pe pomii cultivaţi în ogor negru (cu lucrări ale solului sau cu 
erbicidare pe rând) faţa de sistemul cu benzi înierbate pe intervalul dintre rânduri şi 
înţelenirea totală. Rezultatele sunt, într-un fel, surprinzătoare deoarece se poate considera că 
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vegetaţia ierboasă din ultimele două variante de întreţinere a solului consumă o bună parte a 
elementelor nutritive, din care se sintetizează substanţa uscată. Acest lucru este adevărat 
însă, la fel de real este şi faptul că mulciul rezultat din cosirea vegetaţiei ierboase asigură o 
mai eficientă păstrare a rezervei de apă în sol ceea ce, în mod firesc, duce la o acumulare 
mai accentuată a apei în fructe reducându-se astfel conţinutul în SU %. 
 În mod sigur, conţinutul în zahăr al fructelor de măr (tabelul 3.2.1, coloana 2) 
constituie un element de calitate hotărâtor, fapt relevat încă din primele cercetări sistematice 
efectuate la această specie (NEGRILĂ, 1964; GHENA et al., 1977) dar şi de cercetări mai 
recente (COCIU et al., 1999). Este general acceptat faptul că, la măr, conţinutul în zahăr 
este cel care conferă fructelor gustul dulce care, combinat cu aciditatea fructelor duce la 
obţinerea unui măr cu un gust mai mult sau mai puţin echilibrat (dulce-acrişor). 
 În mod evident, interacţiunea dintre cei doi factori experimentali pare a avea cea mai 
mare influenţă asupra expresiei fenotipice a conţinutului procentual în zahăr al fructelor, la 
cele cinci soluri testate. Cele mai dulci fructe, în medie pe trei ani, au fost notate la soiul 
Rubinola (13,77 % zahăr) cultivat în ogor negru, urmate de fructele soiurilor Rajka şi Topaz 
(13,21 – 13,63 % zahăr) cultivate, de asemenea, în ogor negru . La polul opus se situează 
soiurile Otava şi Goldstar (10,55 – 11,46 % zahăr) atunci când sunt cultivate în livezi 
complet înţelenite sau în sistem cu benzi înierbate şi lucrarea solului doar pe rândul de 
pomi. 
 

Tabelul 3.2.1. 
Influenţa soiului şi a sistemului de lucrare a solului asupra elementelor de calitate 

comercială şi intrinsecă  a fructelor,  în seria de experienţe bifactoriale  
de tip A x B x ani (Urvind, 2006-2008) 

Nr. 
var Denumirea variantei 

Conținut 
SU % 

Conținut 
zahăr  

% 

Conținut 
aciditate 

titrabilă % 

Raport 
Z/A 
% 

% fructe  
cu ø > 

70 
mm 

Punctaj 
analize 

organolept
. 

1 Ogor negru/Rajka 26,4 a 13,63 ab 0,707 cde 19,3 cde 60,3 fg 37,0 ab 
2 Ogor negru/Rubinola 24,4 ab 13,77 a 0,695 def 19,3 c 77,1 c 37,0 ab 
3 Ogor negru/Topaz 24,0 bc 13,21 abc 0,709 cde 18,6 de 87,8 ab 37,1 ab 
4 Ogor negru/Otava 23,5 bc 12,51 cde 0,675 ef 18,6 de 58,3 fg 37,6 a 
5 Ogor negru/Goldstar 23,5 bc 12,58 cde 0,529 h 23,8 a 91,4 a 35,0 bc 
6 Ogor n,+erbicid/Rajka 22,2 bcd 13,29 ab 0,728 cde 18,3 e 57,2 g 37,3 ab 
7 Ogor n,+erbicid /Rubinola 23,0 bcd 12,96 abc 0,710 cde 18,3 e 75,5 c 37,1 ab 
8 Ogor n,+erbicid /Topaz 23,5 bc 12,72 bcd 0,781 bcd 16,3 gh 86,3 ab 35,4 abc 
9 Ogor n,+erbicid /Otava 23,4 bcd 11,97 def 0,706 cde 17,0 fg 56,4 g 36,0 ab 
10 Ogor n,+erbicid /Goldstar 21,9 cde 11,92 def 0,552 gh 21,6 b 88,0 ab 36,0 ab 
11 Benzi înierbate/Rajka 21,0 de 13,03 abc 0,772 cde 16,9 fgh 50,2 h 35,9 abc 
12 Benzi înierbate /Rubinola 21,7 cde 12,93 abc 0,745 cde 17,4 f 68,4 de 37,2 ab 
13 Benzi înierbate /Topaz 21,1 de 12,51 cde 0,880 a 14,3 i 73,7 cd 33,3 cd 
14 Benzi înierbate /Otava 21,4 de 11,13 fgh 0,794 abc 14,1 i 48,8 h 33,1 de 
15 Benzi înierbate /Goldstar 21,8 cde 10,55 h 0,631 fg 17,2 fg 83,9 ab 36,2 ab 
16 Înțelenire totală/Rajka 20,5 e 11,99 def 0,748 cde 16,2 h 35,2 j 35,0 bc 
17 Înțelenire totală /Rubinola 20,4 e 11,74 efg 0,716 cde 16,5 gh 56,2 g 36,3 ab 
18 Înțelenire totală /Topaz 20,1 e 11,79 efg 0,875 ab 13,5 j 63,8 ef 32,5 e 
19 Înțelenire totală /Otava 19,8 e 11,46 fg 0,712 cde 16,2 h 41,4 i 35,3 abc 
20 Înțelenire totală /Goldstar 19,6 e 10,89 gh 0,631 fg 17,3 f 69,6 d 35,3 abc 
 
DS5% pentru două medii AxB =          2,3 – 2,7 %     0,79-0,94%     0,078-0,088%    0,8-0,9%        5,5 – 6,6%         2,1 - 2,5 
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Considerăm că o menţiune aparte trebuie făcută în legătură cu manifestarea acestui 
caracter la soiul Rajka. La acest soi, conţinutul fructelor în zahăr este foarte mare (13,03 –  
13,63 %) pe trei sisteme diferite de întreţinere a solului în livadă: ogorul negru, ogorul 
negru cu erbicidare pe rândul de pomi şi benzile înierbate cu lucrarea solului pe rândul de 
pomi. Rezultatul sugerează în mod clar că, prin lucrări de ameliorare adecvate, se pot obţine 
cultivare de măr care să fie capabile să acumuleze cantităţi mari de zahăr în fructe chiar şi 
în sisteme mai puţin favorabile de întreţinere a solului în livadă. În orice caz, limitându-ne 
la cele cinci soiuri de măr studiate, recomandăm soiul Rajka pentru cei ce intenţionează să 
înfiinţeze plantaţii de măr în care să obţină fructe cu un conţinut mare de zahăr, pretabile 
atât pentru valorificarea ca fructe de desert cât şi ca materie primă pentru prelucrarea 
casnică şi industrială. 

Datele din coloana 3 a tabelului 3.2.1.. scot în evidenţă faptul că aciditatea cea mai 
mare a fructelor a fost găsită în merele cultivate în sistemul cu înţelenire totală a livezii şi în 
cel cu benzi înierbate pe rândul de pomi (0,736 – 0,764 %). Pe ogorul negru, fie că a fost 
realizat prin lucrări mecanice pe toată suprafaţa fie prin erbicidarea rândului de pomi, s-au 
obţinut fructe cu o aciditate titrabilă semnificativ mai redusă (0,663 – 0,695 %), în medie pe 
cele cinci genotipuri şi în cei trei ani experimentali. 

Interacţiunea dintre genotip şi sistemul de întreţinere al solului a avut cea mai 
pregnantă influenţă asupra acidităţii fructelor. La soiul Topaz, pe sistemele cu benzi 
înierbate şi cu înţelenire totală, aciditatea tittrabilă a fructelor a avut valori ce pot fi 
considerate ca mari (0,875 - 0,880 %) în timp ce soiul Goldstar, pe ogor negru, a dat 
fructele cu cea mai scăzută aciditate (0,529 %). Celelalte soiuri au prezentat valori 
intermediare între aceste extreme dar, la toate, a existat o tendinţă vizibilă de creştere, 
uneori concretizată în diferenţe semnificative ale valorilor acidităţii titrabile a fructelor 
recoltate de pe pomii întreţinuţi în sistem ogor negru faţă de cele recoltate de pe pomii 
cultivaţi în sisteme cu înţelenire totală sau cu benzi înierbate. 

Deoarece modelul variabilităţii acidităţii titrabile a fructelor a diferit în mod vizibil 
de cel înregistrat pentru conţinutul merelor în zahăr, foarte probabil că o imagine, mai 
aproape de realitate privind influenţa celor doi factori experimentali asupra calităţii 
fructelor la noile soiuri de măr, poate fi realizată prin analiza raportului zahăr/aciditate şi a 
datelor din buletinele de analiză organoleptică a calităţii merelor, date ce vor fi prezentate în 
continuare. 

Majoritatea covârşitoare a manualelor şi tratatelor de pomicultură sunt de acord că 
gustul fructelor, la măr, este dat în principal de raportul dintre conţinutul în zahăr şi cel în 
aciditate titrabilă (NEGRILĂ, 1964; GHENA et al., 1977; ROPAN, 2000; MITRE, 2006). 
În mod logic, se poate afirma că în lipsa unuia dintre aceşti doi componenţi, fructele ar avea 
fie un gust dulce, fad, fie un gust acru, neplăcut. 

Raportul zahăr/aciditate variază mult în funcţie de gradul de maturitate tehnică a 
fructului şi de durata păstrării acestuia. KVIKLIENE et al.,(2006)  consideră că, atunci când 
măsurarea celor doi componenţi este proporţională (în %), o scară foarte largă de nuanţe ale 
gustului pulpei se poate elabora pornindu-se de la valori ale raportului Z/A de 12 – 15 %  
pentru gust acrişor, 15 – 18 % pentru gust echilibrat şi 18 – 20 % pentru gust dulce. 

Datele cuprinse în coloana 4 a tabelului de sinteză 3.2.1.scot în evidenţă faptul că, 
sub aspectul raportului Z/A, două din soiurile testate (Rajka şi Otava) au înregistrat valori 
de 16,5 - 17,7 % ce le plasează în categoria soiurilor având mere cu gust echilibrat (dulce, 
uşor acrişor). Celelalte soiuri (Rubinola, Topaz şi Goldstar) au prezentat valori ale 
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raportului Z/A cuprinse între 18,3 – 20,0 plasându-le astfel în grupa soiurilor de măr cu 
fructe dulci.  

Merită relevat faptul că raportul Z/A realizat de fructele soiului Goldstar este 
semnificativ mai mare decât cel determinat la soiurile Rubinola şi Topaz ceea ce sugerează 
că Topaz a avut fructe cu un gust excesiv de dulce, care nu este agreat la măr. 

Efectul sistemelor de lucrare a solului în livadă, împarte graduările acestui factor 
experimental în două grupe distincte, şi anume: 

- Sisteme ce permit o mai mare acumulare de zahăr în fructe, ceea ce duce la valorile 
raportului Z/A cuprins între 18 – 20, aşa cum sunt ogorul negru clasic şi ogorul negru cu 
erbicidarea rândului de pomi. La toate soiurile testate fructele au avut tendinţa de a fi dulci 
şi foarte dulci, în aceste două sisteme de întreţinere a solului. 

- Sisteme ce permit o mai slabă acumulare de zahăr în fruct, concretizată prin 
rapoarte Z/A cuprinse între 15 – 18 (benzile înierbate şi înţelenirea totală a solului livezii). 
În aceste sisteme de întreţinere a solului livezii, toate soiurile au dat fructe cu un gust 
echilibrat, dulce, uşor acrişor. 

Valorile raportului Z/A prezentate pe întreaga coloană 4 a tabelului 3.2.1. arată 
măsura în care acest caracter a fost influenţat de interacţiunea cultivar x sistem de 
întreţinere al solului. Cele mai mari valori ale acestui raport s-au înregistrat la soiul 
Goldstar, cultivat în ogor negru (21,6 – 23,8) ceea ce sugerează că, în acest sistem, unele 
soiuri pot avea un conţinut de zahăr foarte ridicat concomitent cu o aciditate mai redusă în 
fruct, ceea ce poate avea efecte negative asupra pretabilităţii merelor ca fructe de desert. 
Soiul Topaz, cu raport Z/A de 13,5 – 14,3 în sistemele cu benzi înierbate şi în cele cu 
înţelenire totală, ca şi Otava în sistemul cu benzi înierbate (raport Z/A = 14,1) au avut 
tendinţa de a produce fructe cu o aciditate ridicată şi un conţinut mai redus de zahăr, 
exteriorizând un gust pronunţat acru. Celelalte combinaţii soi x sisteme de întreţinere au dat 
fructe al căror raport Z/A le plasează în categoria soiurilor având fructe cu gust echilibrat. 

Rezultatele obţinute în seria de experienţe de tip A x B x ani, la Urvind, în perioada 
2006-2008, s-au referit nu numai la caracteristicile de calitate intrinsecă a merelor ci şi la 
modul în care proporţia de fructe cu Ø > 70 mm, element deosebit de important al calităţii 
comerciale, a fost influenţată de acţiunea factorilor experimentali analizaţi, pe de-o parte, şi 
la interacţiunea dintre aceşti factori şi condiţiile anilor experimentali, pe de altă parte. 
 Baremele de calitate comercială, la măr, diferă de la o ţară la alta dar, în mod 
aproape general se admite că fructele cu diametrul mai mare de 70 mm se încadrează,  în 
marea lor majoritate, în calităţile “extra” şi a I-a. 

Rezultatele prezentate în tabelul 3.2.1., coloana 5, scot în evidenţă faptul că atât 
soiurile cât şi sistemele de întreţinere ale solului au influenţat în mod semnificativ proporţia 
de fructe cu  diametrul mai mare de 70 mm, înregistrată în experienţele aferente tezei. 

Se remarcă ca foarte valoroase, sub aspectul caracterului analizat, soiurile Topaz şi 
Goldstar care, în medie pe trei ani şi pe cele patru sisteme de întreţinere ale solului, 
înregistrează proporţii de fructe cu  diametrul mai mare de 70 mm de 75,5– 83,2 %. Mai 
puţin valoroase, sub aspectul proporţiei de fructe cu  diametrul mai mare de 70 mm,  s-au 
dovedit soiurile Rajka (50,7%), Otava (51,2 %) în timp ce soiul Rubinola poate fi 
considerat ca mijlociu valoros (57,2 %) în privinţa performanţelor aacestui caracter. În ceea 
ce priveşte efectul sistemelor de întreţinere asupra proporţiei de fructe cu  diametrul mai 
mare de 70 mm, datele din coloana 5 a tabelului  3.2.1. situează pe primul loc ogorul negru 
clasic şi cel cu erbicidare pe rândul de pomi (74,9 – 72,7 %), la diferenţe semnificative 
urmând celelalte două sisteme de întreţinere ale solului încercate (benzile inierbate şi 
înţelenirea totală a livezii). 
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Analiza efectului interacţiunii genotip x sistem întreţinere (G x S) ne arată că acesta 
are consecinţe extrem de vizibile privind diferenţierea celor 20 de variante exprimentale. 
Cea mai ridicată proporţie de fructe cu  diametrul mai mare de 70 mm s-a înregistrat la 
soiurile Goldstar  şi Topaz (91,4 – 86,3 %) în sistemele cu ogor negru clasic sau cu 
erbicidare pe rândul de pomi, la diferenţe semnificative de toate celelalte variante rezultate 
din combinarea graduărilor celor doi factori experimentali. Cele mai scăzute proporţii de 
fructe cu  diametrul mai mare de 70 mm au fost notate în sistemul înţelenit (înierbat) pe 
toată suprafaţa livezii, la soiurile Rajka (35,2 %)şi Otava (41,4 %) la care acest caracter a 
avut valori semnificativ inferioare restului variantelor experimentale testate. 
 Pentru consumatorul de fructe poaspete, aspectul comercial al acestora (determinat 
vizual) precum şi calităţile lor gustative au, adesea, o importanţă mai mare decât alte 
elemente de calitate cum ar fi valoarea nutritivă şi valoarea energetică a fructelor 
respective. În schimb, pentru anumite categorii de consumatori (diabetici, obezi, suferinzi 
de diferite forme de ulcer stomacal etc.), valoarea alimentară şi valoarea calorică a fructului 
primează în defavoarea aspectului comercial, a gustului şi aromei. 
  Aprecierea calităţii unui măr se face, de către consumator, prin simţurile sale 
(văz, pipăit, miros, gust). Aceasta înseamnă că şi producătorul de mere va trebui să facă o 
apreciere a calităţii fructelor produse tot pe baza unor criterii vizuale, de pipăit, de miros şi 
de gust. În acest sens, Ordinul 640/2001 al MAPDR menţine criteriile de apreciere 
organoleptică a calităţii fructelor cuprinse în STAS 6441/88. Pentru mere, aceste criterii 
sunt cuprinse în “Buletinul pentru aprecierea calităţii fructelor prin degustare” (anexa 1 din 
teză). 
 Influenţele genotipului (soiului) şi a sistemelor de întreţinere ale solului în livadă 
asupra calităţii organoleptice a fructelor, prezentate în ultima coloană a tabelului 3.2.1., sunt 
foarte puţin diferenţiate de la un soi la altul şi de la un sistem de întreţinere a solului la altul. 
Un astfel de rezultat era previzibil dacă se ia în considerare faptul că aceste soiuri noi de 
măr au fost lansate în producţie şi s-au extins rapid în ţările UE tocmai datorită 
productivităţii lor ridicate şi a unei foarte bune calităţi a fructelor. 
 În mod concret, toate cele cinci soiuri testate, în medie pe cele patru sisteme de 
întreţinere ale solului şi trei ani experimentali, au fost notate cu un punctaj cuprins între 
34,6 şi 36,9 (fructe de calitatea “extra”). Diferenţele de punctaj sunt semnificative doar între 
Rubinola şi Topaz (±d = 2,3) ceea ce sugerează că, la Rubinola, frecvenţa fructelor de 
calitatea “extra” ar putea fi mai mare decât la Topaz, în funcţie de condiţiile climatice ale 
anilor experimentali. 
 Se poate conchide, pe baza acestor rezultate, că aprecierea calităţii fructelor prin 
degustare, prin punctajul acordat în buletinul de analiză, are doar o valoare orientativă 
pentru diferenţierea efectelor cultivarului şi sistemului de întreţinere a solului în livadă, mai 
ales în condiţiile unor ani experimentali cu condiţii climatice asemănătoare ca favorabilitate 
şi cu abateri mici de la normala multianuală. 
 

3.3. STUDIUL LEGĂTURILOR DINTRE CARACTERELE DE DEZVOLTARE  
       VEGETATIVĂ ŞI GENERATIVĂ, CU AJUTORUL ANALIZEI  
       CORELAŢIILOR ŞI REGRESIILOR, LA CINCI SOIURI NOI DE MĂR  
       CULTIVATE PE PATRU SISTEME DE INTREŢINERE A SOLULUI IN  
       LIVADĂ 

  
 Analiza corelaţiilor şi regresiilor constituie metode statistice eficiente de evidenţiere 
a legăturilor ce există între variabilitatea caracterelor de interes la speciile pomicole. 
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Cunoaşterea direcţiei şi intensităţii unor astfel de legături este importantă atât pentru 
programele de ameliorare a plantelor cât şi pentru practica pomicolă curentă. 
  

În experienţele noastre, organizate la Urvind, jud. Bihor, în perioada 2006 – 2008, au 
fost obţinute rezultate interesante care au permis reliefarea existenţei/lipsei de legătură între 
diferitele caractere studiate la cele cinci soiuri de măr cultivate pe patru sisteme de 
întreţinere a solului în livadă. Intensitatea şi direcţia acestor legături a fost exprimată 
statistic prin coeficienţi de corelaţie (R2 şi rxy) şi prin coeficienţi de regresie lineară (bxy) şi 
cei de regresie pătratică (cx2 y). 
 
 3.3.1. Legătura dintre masa fructului şi producţia totală de fructe 
 
 La măr, în mod aproape automat, se consideră că pe măsură ce creşte masa medie a 
fructelor creşte şi producţia totală de fructe la unitatea de suprafaţă dar, din păcate, această 
legătură este departe de a fi adevărată. Încă din 1975 BROWN, pe baza unor cercetări 
riguroase, a formulat teoria conform căreia, la soiurile moderne de măr, creşterea greutăţii 
fructului duce la creşteri ale producţiei totale de fructe, dar numai între anumite limite de 
greutate a fructului. Autorul mai sus citat relevă faptul că, la soiurile moderme de măr, 
cultivate în sistem intensiv şi superintensiv, cu pomi de vigoare mică şi foare mică, 
creşterea greutăţii fructelor peste nivelul mediu (160 – 220 g/gruct) duce, în mod inerent la 
scăderea numărului de fructe/pom, cu consecinţe evidente asupra producţiei totale de fructe.

   
Fig. 3.3.1.1. Legătura dintre masa fructului (dg) şi producţia totală de fructe (t/ha) în seria 

de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
 

 Datele din figura 3.3.1.1, obţinute prin analiza regresiei lineare, confirmă faptul că, 
indiferent de cultivar şi de tipul de întreţinere al solului în livadă, creşterea greutăţii 
fructului a dus la creşteri semnificative ale producţiei de fructe, coeficientul bxy având 
valoarea de 0,924. Semnificaţia acestui coeficient de regresie este foarte puţin deasupra 
nivelului t5% = 2,10. În mod concret, t = 2,15 > 2,10. Aceste date confirmă faptul că, pentru 
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intervalele de variabilitate ale celor două caractere, legătura este reală şi semnificativă la 
limită. 
  

Dacă se urmăreşte modul de grupare a valorilor individuale ale producţiei totale de 
fructe, în funcţie de masa fructului, se poate afirma că nu există tendinţe evidente de plasare 
a valorilor producţiei într-o anumită zonă a graficului, în funcţie de tipul de întreţinere a 
solului din care provine. Este încă o dovadă că, în cazul soiurilor şi tipurilor de întreţinere a 
solului luate în studiu, există o tendinţă evidentă ca la creşterea greutăţii medii a fructului să 
se înregistreze o creştere semnificativă a producţiei totale de fructe. 
 

3.3.2. Legătura dintre numărul de fructe/pom şi producţia totală de fructe 
 

Aşa cum s-a menţionat în subcapitolul 3.3., numărul de fructe/pom, la măr, 
influenţează producţia totală dar, foarte probabil, acest tip de efecte se manifestă numai în 
concordanţă cu alte elemente de productivitate dintre care cele mai importante ar fi: 
lungimea ramurilor anuale, numărul de inflorescenţe pe ramura de rod şi masa fructului. La 
cele cinci soiuri de măr, larg răspândite în UE, testate la Urvind în perioada 2006-2008, am 
considerat suficient ca, pentru necesităţile de informare a producătorilor de mere, să 
analizăm legătura doar dintre producţie şi cele două componente de bază ale producţiei: 
masa fructului şi numărul de fructe/pom. 

În figura 3.3.2.1. sunt prezentaţi coeficienţii de corelaţie şi cei de regresie între 
numărul de fructe/pom şi producţia totală de fructe. 
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Fig. 3.3.2.1. Legătura dintre nr. de fructe/pom şi producţia totală de fructe (t/ha) în  

seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008. 
 
Pe baza coeficienţilor de corelaţie simplă (rxy = 0,51, R2 = 0,26), este evident faptul 

că între cele două caractere există o legătură directă şi pozitivă, asigurată din punct de 
vedere statistic (rP5% = 0,44). Un astfel de rezultat era, de altfel, previzibil deoarece 
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majoritatea pomicultorilor acceptă că o producţie mare de mere se poate obţine numai în 
condiţiile asigurării unei încărcături de rod optime pentru fiecare soi. În mod sigur, nivelul 
optim al încărcăturii de rod diferă de la un cultivar la altul şi de la un sistem tehnologic la 
altul. În acest sens sunt relevante rezultatele obţinute de MEHLENBACHER (1991) care 
constată că la soiurile de măr cu înflorire timpurie, pentru atingerea capacităţii de producţie 
maximă, sunt necesare măsuri tehnologice care s-a asigure de 1,5 ori mai multe fructe/pom 
decât la soiurile cu înflorire tardivă. 

Analiza datelor din fig. 3.3.2.1. confirmă, în mare măsură, cele discutate mai sus. Pe 
media celor cinci soiuri şi patru sisteme de întreţinere a solului se obţine o linie de regresie 
cu pantă pozitivă, ascendentă. Coeficientul de regresie (txy = 2,04 < 2,10) este foarte 
aproape de limita semnificaţiei pentru P5% şi, foarte probabil că, doar împrăştierea 
accentuată a datelor de producţie la valori mici ale numărului de fructe/pom a dus la această 
lipsă de semnificaţie statistică a regresiei liniare dintre cele două caractere. Pe de altă parte, 
nu trebuie uitat faptul că o creştere foarte mare a numărului de fructe/pom, la soiurile noi 
care, de regulă, au vigoare slabă şi sunt altoite pe portaltoi de vigoare mică pentru a se preta 
livezilor intensive şi superintensive, un număr mare de fructe/pom duce, inerent, la scăderea 
drastică a greutăţii medii a fructelor cu consecinţe nefavorabile asupra producţiei totale de 
fructe. 
 

3.3.3. Legătura dintre numărul de fructe/pom şi masa fructului 
 
Din analiza datelor prezentate în subcapitolele 3.3.1 şi 3.3.2. a reieşit că, dintre 

elementele de productivitate, la noile soiuri de măr larg răspândite şi apreciate în UE, cel 
mai important efect asupra producţiei totale de fructe l-a avut masa fructului în timp ce 
numărul de fructe/pom a prezentat un coeficient de regresie pozitiv dar nesemnificativ. 
 Rezultatele obţinute de noi în privinţa legăturii ce există între numărul de fructe/pom 
şi masa fructului, la cele cinci soiuri noi de măr, indică existenţa unei corelaţii negative, 
directe (R2 = 0,76**; r = 0,87***) şi asigurată statistic la nivelul de P1% şi P0,1%. Aceasta 
înseamnă, că la aceste soiuri noi, creşterea peste anumite limite a numărului de fructe/pom 
va duce la obţinerea unor fructe cu dimensiuni şi greutate mai mici ceea ce, în mod implicit, 
va afecta cantitatea producţiei destinată valorificării ca fructe de desert (fig. 3.3.3.1.). 

Regresia dintre numărul de fructe/pom şi masa fructului este şi ea negativă, valorile 
individuale fiind dispuse destul de strâns în jurul dreptei de regresie. Cele mai multe valori 
mijlocii şi mici ale masei fructului se obţin la creşterea numărului de fructe/pom peste 50. 
Coeficientul de regresie b = – 0,482 este semnificativ pentru P5%. 

Din datele tabelului 3.3.3.2. reiese că, cel puţin la nivelul corelaţiilor directe, simple, 
atât masa fructului cât şi numărul de fructe pe pom sunt corelate pozitiv şi semnificativ sau 
distinct semnificativ cu producţia totală de fructe (t/ha). Aceasta înseamnă că, teoretic, 
creşterea numărului de fructe/pom sau a greutăţii medii a fructelor duce la sporuri 
semnificative ale producţiei totale. Întrebarea firească este următoarea: până la ce nivele pot 
să crească masa fructului şi numărul de fructe/pom? 
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Fig. 3.3.3.1. Legătura dintre nr. de fructe/pom şi masa fructului (dg) în seria de 

experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
 
 
Răspunsul este dat de valorile corelaţiilor parţiale care sunt semnificative numai 

pentru  rxy.z = 0,53*. Aceasta înseamnă că legătura (corelaţia) dintre x = numărul de 
fructe/pom şi y =  masa medie a fructului influenţează în mod real şi semnificativ producţia 
totală de fructe. Cum această corelaţie s-a dovedit a fi negativă şi semnificativă (v. fig. 
3.3.3.1.) rezultă că există, pentru soiurile testate, intervale optime între care nivelele masei 
fructului şi ale numărului de fructe/pom vor determina creşteri semnificative ale producţiei 
totale. 

Datele tabelului 3.3.3.2., şi valoarea corelaţiilor parţiale confirmă, în mod firesc, 
faptul că legătura directă dintre numărul de fructe/pom şi producţia totală nu influenţează 
masa fructului tot aşa cum corelaţia dintre masa fructului şi producţia totală nu influenţează 
numărul de fructe/pom (rxz.y = 0,21 ; ryz.x = 0,05). 

Tabelul 3.3.3.2. 
Corelaţii simple, parţiale şi multiple între masa fructului, numărul de fructe/pom şi 

producţia totalǎ de fructe în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani.  
Urvind, 2006 -2008 

Corelaţii simple 
Simple correlations r2 1-r2 Corelaţii parţiale 

Partial correlations 
Corelaţii multiple 

Multiple correlations 
rx y = 0,66** 0,44 0,56 rxy.z = 0,53* Rx.yz = 0,78** 
rxz  = 0,67** 0,45 0,55 rxz.y = 0,21 Ry.xz = 0,66** 
ryz  =  0,47* 0,22 0,78 ryz.x = 0,05 Rz.xy  = 0,67** 
rP5% = 0,44 
 
Corelaţiile complete sunt, toate, pozitive şi distinct semnificative ceea ce 

demonstrează că fiecare din cele trei caractere luate separat influenţează interacţiunea dintre 
celelalte două, neluate în considerare.  
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3.3.4. Legătura dintre lungimea lăstarilor de un an şi producţia totală de fructe 
 
Deşi este considerat un caracter de dezvoltare vegetativă, lungimea lăstarilor de un 

an, la măr, influenţează producţia totală de fructe dar, foarte probabil, acest tip de efecte se 
manifestă numai în concordanţă cu alte elemente de productivitate dintre care cele mai 
importante ar fi: numărul de inflorescenţe pe ramura de rod şi numărul de fructe legate pe 
ramura respectivă.  

În figura 3.3.4.1. sunt prezentaţi coeficienţii de corelaţie şi cei de regresie între 
lungimea lăstarilor de un an şi producţia totală de fructe. De la început trebuie remarcat 
faptul că, pe baza coeficienţilor de corelaţie simplă (r = 0,47*, R2 = 0,22), este evident 
faptul că între cele două caractere există o legătură directă şi pozitivă, asigurată din punct 
de vedere statistic (rP5% = 0,44). Un astfel de rezultat era, de altfel, previzibil deoarece 
majoritatea pomicultorilor acceptă că o producţie mare de mere se poate obţine numai în 
condiţiile asigurării unei încărcături de rod optime pentru fiecare soi. 

Analiza datelor din figura 3.3.4.1. confirmă, în mare măsură, cele discutate mai sus. 
Pe media celor cinci soiuri şi patru sisteme de întreţinere a solului se obţine o linie de 
regresie cu pantă pozitivă, ascendentă. Coeficientul de regresie bxy  cu t= 2,17 > 2,10, este 
asigurat statistic pentru limita semnificaţiei de P5% şi, foarte probabil, că doar împrăştierea 
accentuată a datelor de producţie la valori mai mici ale lungimii lăstarilor de un an a dus la 
această semnificaţie  doar uşor peste P5% a regresiei liniare dintre cele două caractere. 

Pe baza datelor prezentate se poate conchide că la soiurile noi de măr, larg cultivate 
în UE, sunt necesare verigi tehnologice specifice care să permită reglarea optimă a 
încărcăturii de rod prin tăieri de rodire judicioase aplicate ramurilor anuale, tăieri ce pot fi 
executate în mod eficient numai dacă ramurile de un an au o dezvoltare bună şi foarte bună. 

 
 

 
 
 

Fig. 3.3.4.1. Legătura dintre lungimea lăstarilor de un an (cm) şi producţia totală de fructe 
(t/ha) în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
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3.3.5. Legătura dintre lungimea lăstarilor anuali şi numărul de fructe/pom 
 
Din practica tehnologică pomicolă (MITRE, 2007; ARDELEAN et al., 2007; 

MITRE, 2011 comunicare personală) se cunoaşte faptul că soiurile de măr care se pretează 
pentru livezi superintensive (2000 – 3000 pomi/ha), ajunse la maturitate (8 – 12 ani) au 
tendinţa de a forma cea mai mare parte a rodului (cca. 60%) pe formaţiuni de rod lungi şi 
doar 40% din rod se formează pe formaţiuni de rod scurte. Practic, aceasta înseamnă că 
60% din numărul de fructe/pom se va forma pe ramurile de un an, ceea ce relevă rolul cu 
adevărat determinant al lungimii ramurilor anuale în realizarea unui număr optim de 
fructe/pom. 

Datele prezentate în figura 3.3.5.1. relevă, de la început, faptul că, într-adevăr, 
lungimea ramurilor anuale, la soiurile de măr, deşi pare la prima vedere un caracter de 
dezvoltare vegetativă, este în realitate un element de productivitate extrem de important 
deoarece de el depinde, într-o măsură însemnată, numărul de fructe/pom care, la măr, este 
un element de productivitate esenţial. Importanţa lungimii ramurilor anuale este dată de 
legătura directă şi pozitivă a acesteia (R2 = 0,47* şi rxy = 0,69**), asigurată statistic la 
probabilităţi de transgresiune de P5% şi P1%.  

Coeficientul de regresie b = 0,894** este şi el distinct semnificativ şi pozitiv 
sugerând că, cel puţin între limitele de lungime a ramurilor anuale găsite la cele cinci soiuri 
în cei trei ani experimentali, orice creştere a lungimii acestor ramuri va fi însoţită de o 
creştere a numărului de fructe/pom şi, implicit, a producţiei totale de fructe. 

 
Fig. 3.3.5.1. Legătura dintre lungimea lăstarilor de un an (cm) şi numǎrul de fructe/pom 

în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
 

Se poate, deci, conchide că în aplicarea tăierilor de rodire la noile soiuri de măr este 
obligatoriu să se ţină cont de sistemul de întreţinere al solului existent în livadă. În mod 
sigur, soiurilor respective cultivate în ogor negru li se vor putea lăsa, prin tăieri, un număr 
mai mare de ramuri anuale lungi (15-20), iar celor cultivate în sistemul cu benzi înierbate 
sau în livadă înţelenită, un număr mai mic de astfel de ramuri (10-15).  
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3.3.6. Legătura dintre indicele de productivitate şi producţia de fructe 
 
Rezultatele obţinute de noi, în experienţele de la Urvind, în perioada 2006-2008, 

privind legătura dintre indicele de productivitate şi producţia de fructe (t/ha), la cinci soiuri 
de măr cultivate pe patru sisteme de întreţinere a solului în livadă, sunt prezentate în figura 
3.3.6.2. 

Din această figură se observă că, într-adevăr, datele medii pe trei ani permit 
calcularea celor doi indici de regresie (bxy şi cx

2
y) cu multă acurateţe, curba rezultată fiind 

foarte aproape de o parabolă. Semnificaţia celor doi indici de regresie este asigurată pentru 
F0,1% dar şi din motive de estetică a reprezentătii grafice s-a preferat notarea doar a 
semnificaţiei pentru F5%. Aceasta înseamnă că atât regresia liniară cât şi cea pătratică au 
influenţat în mod real legătura dintre cele două caractere analizate.  

Rezultatele obţinute cu ajutorul analizei regresiei pătratice sunt mult mai aproape de 
legăturile reale existente, la noile soiuri de măr, între indicele de productivitate şi producţia 
totală. Se observă că la indici mici de productivitate (0,29 – 0,34 kg/cm2), legătura este, 
practic lineară şi pozitivă şi este caracteristică pentru primii ani de viaţă ai pomului când 
dezvoltarea vegetativă este însoţită de o creştere, mai mult sau mai puţin proporţională, a 
producţiei totale de fructe.  

  

 
 

Fig. 3.3.6.2. Legătura dintre indicele de productivitate şi producţia totală (t/ha) în seria de 
experienţe bifactoriale de tip A x B x ani exprimatǎ de  regresia linearǎ.Urvind, 2006 -2008 

 
După atingerea maturităţii optime de rodire, eventualele creşteri vegetative (ex. 

diametrul trunchiului) nu mai duc la creşterea producţiei totale de fructe, aceasta 
menţinându-se aproximativ constantă pe toată perioada de rodire deplină. 
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3.3.7. Legătura dintre producţia totală si producţia de calităţile Extra şi I-a 
 
Spre deosebirre de soiurile vechi (clasice) de măr la care, aproape inevitabil, 

producţia mare şi foarte mare de fructe la unitatea de suptafaţă era corelată negativ cu 
producţia de calităţile Extra şi a I-a, la soiurile noi, moderne, această relaţie s-a inversat 
având, aproape la modul general, o tendinţă pozitivă, adesea semnificativ ascendentă.  

Rezultatele înregistrate în seria de experienţe bifactoriale, executate la Urvind, în 
perioada 2006-2008, privind legătura ce există între producţia totală de fructe şi producţia 
de calităţile Extra şi a I-a, sunt prezentate în figura 3.3.7.1. După cum era de aşteptat, la cele 
cinci soiuri noi cultivate pe patru sisteme de întreţinere ale solului, legătura dintre cele două 
caractere este directă, pozitivă şi foarte semnificativă (R2 = 0,90; rxy = 0,95***). În mod 
asemănător, regresia dintre cele două caractere este lineară, pozitivă (bxy = 1,468***) şi 
foarte semnificativă, (tcalc .= 14,97 >tteor.0,5% = 3,92) sugerând că la o creştere a producţiei 
totale, în limitele de la 15 la 30 t/ha, ne putem aştepta la o creştere semnificativă a 
producţiei de calităţile Extra şi a I-a. 

O analiză de detaliu a datelor din figura 3.3.7.1. nu contrazice afirmaţiile de mai sus 
dar arată că, de fapt, coeficienţii de corelaţie şi de regresie semnificativi  au fost obţinuţi, în 
principal, prin reacţia foarte diferenţiată a celor cinci soiuri la sistemul de întreţinere a 
solului în livadă. În mod concret, toate soiurile testate au prezentat proporţii mari şi foarte 
mari de fructe de calităţile Extra şi a I-a din producţia totală, aceste proporţii crescând 
considerabil de la înierbarea totală la sistemul cu benzi înierbate şi, la nivele cu adevărat 
eficiente din punct de vedere economic, în sistemele ogor negru (classic şi cu erbicidare).  

 

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

Productia totala fructe/Total fruit yield (t/ha)

Pr
od

uc
tia

 fr
uc

te
 c

al
. E

 +
  I

 (t
/h

a)

y = - 18,08 + 1,468*** x
R2 = 0,90; t = 14,97>3,92

 14,0           16,0            18,0            20,0             22,0             24,0             26,0         

 
Fig. 3.3.7.1. Legătura dintre producţia totală de fructe şi producţia de fructe calităţile  Extra 

şi a I-a, în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
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3.3.8. Legătura dintre producţia de fructe de calităţile Extra şi a I-a şi 
elementele de productivitate  
 
Elementele de productivitate au fost corelate cu producția de fructe de calitățile Extra 

şi a I-a ȋn mod foarte asemănător cu ceea ce s-a constatat ȋn cazul legăturilor dintre 
elementele de productivitate şi producția totală de fructe, motiv pentru care nu am mai 
prezentat grafic aceste legături ci doar le-am comentat, pe scurt. 

Chiar de la început trebuie remarcat faptul că între cele două modalităţi de exprimare 
a calităţii comerciale a producţiei, la măr (producţia de fructe de calităţile Extra şi a I-a şi 
proporția de fructe cu Ø > 70 mm) am găsit, în experienţele executate la Urvind, în perioada 
2006-2008, o legătură asigurată statistic doar prin analiza corelaţiilor (R2 = 0,24 şi rxy = 
0,48*). Analiza regresiilor a produs o valoare bxy = 1,59 cu un tcalc  de 1,95< t5% = 2,10, deci 
o lipsă de semnificaţie a coeficientului de regresie. 

Valorile individuale ale producţiei de fructe de calităţile Extra şi a I-a, în funcţie de 
greutatea medie a fructului, se grupează destul de strâns în jurul dreptei de regresie (R2 = 
0,31, iar rxy = 0,56**) ceea ce indică o corelaţie pozitivă la nivelul de P1% (distinct 
semnificativ). Rezultă că între cele două caractere există o legătură lineară, pozitivă, cel 
puţin între limitele de variabilitate ale greutăţii fructului (141,5 – 205,5 g) şi cele ale 
producţiei de fructe de calităţile Extra şi a I-a (7,8 – 22,1 t/ha). 

În medie pe cele patru sisteme de întreţinere a solului în livadă şi cele cinci soiuri de 
măr testate, legătura dintre numărul de fructe/pom şi producţia de fructe de calităţile Extra 
şi a I-a s-a dovedit a fi una lineară şi pozitivă. Coeficienţii de corelaţie dintre cele două 
caractere sunt mari şi foarte bine asiguraţi statistic (R2 = 0,52; rxy = 0,72***) ceea ce 
semnifică o legătură reală, departe de a se datora doar întâmplării. Regresia dintre cele două 
caractere este şi ea lineară, pozitivă, cu un coeficient de regresie a cărui valoare este foarte 
semnificativă (bxy = 0,526 cu un t = 4,38 > 3,92 care este valoarea t0,1%). 

 
3.3.9. Legătura dintre producţia de fructe de calităţile Extra şi a I-a şi 
elementele de calitate ale fructului  
 
Din datele prezentate în figura 3.3.9.1. se observă că, pentru cele cinci soiuri testate 

pe patru sisteme de întreţinere a solului, datele pe trei ani relevă o legătură pozitivă între 
conţinutul  ȋn SU(%) şi cel în zahăr (%) doar la nivelul corelaţiilor. Astfel, valoarea R2 = 22 
şi rxy = 0,44*, confirmă existenţa unei corelaţii simple, pozitivă şi semnificativă, la nivelul 
P5% ceea ce sugerează că, de regulă, o creştere a conţinutului în SU% este însoţită de o 
creştere, mai mult sau mai puţin proporţională, a conţinutului în zahăr %. 
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Fig. 3.3.9.1. Regresia lineară dintre conţinutul în SU % şi % zahăr în fructe în seria 

                 de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 
 
Analiza regresiei lineare dintre cele două caractere a confirmat, în bună măsură, 

rezultatele obţinute prin analiza corelaţiilor. Regresia s-a dovedit lineară, pozitivă, cu un 
coeficient de regresie bxy = 0,146 care este însă nesemnificativ pentru P5% (t = 2,08 < 2,10). 
Această lipsă de semnificaţie trebuie considerată prin prisma celor două valori t (tempiric = 
2,08 şi tteoretic = 2,10) care sunt destul de apropiate, ceea ce verifică tendinţa pozitivă a 
regresiei chiar dacă aceasta se plasează foarte puţin sub limita minimă de semnificaţie. 

Mărul este una din puţinele specii pomicole la care conţinutul în zahăr, pe de o parte, 
şi cel în aciditate titrabilă, pe de altă parte, reprezintă elemente esenţiale în realizarea 
gustului echilibrat al fructelor. Din aceste motive, legătura dintre aceste două caractere a 
interesat atât pe amelioratori cât şi pe specialiştii în tehnologii pomicole, rezultatele fiind, 
chiar şi acum, destul de controversate. 

Datele publicate pe baza unor cercetări mai vechi (VISSER et al., 1968; 
JOHNSTON et al., 1969), dar şi cele ale unor cercetări mai noi (del CAMPO et al., 2006) 
relevă existenţa, între aceste două componente calitative ale fructului, la măr, a unei 
corelaţii negative, asigurată statistic cel mai adesea la nivel de P1%. Pe de altă parte, lucrări 
cum sunt cele ale lui HECKE et al., (2006), KVIKLIENE et al., (2006), ROMAN IOANA 
et al., (2007) nu găsesc nici un fel de legătură între aceste două caractere la soiurile de măr 
“clasice” cu care au lucrat. Dimpotrivă, HECKE et al., (2006) consideră că, cel puţin la 
soiul Steirische, legătura dintre cele două caractere ar putea foarte bine să fie lineară şi 
pozitivă deoarece, la soiul respectiv, a fost deterimiată o concentraţie foarte ridicată de 
aciditate titrabilă dar, în acelaşi timp, şi un conţinut în zahăr (%) de două ori mai mare decât 
la soiul Golden Delicious, considerat ca “etalon” pentru fructul dulce. 

y = 9.24 + 0,146 x; R2= 0,22;  
  rxy = o,44 ;     t=2,08<2,10 
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Fig. 3.3.9.2. Regresia lineară dintre conţinutul în zahăr (%)  şi aciditatea fructelor (%) 
în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 

 
 
Rezultatele noastre (fig.3.3.9.2) indică o lipsă de legătură între conţinutul în zahăr 

(%) şi cel în aciditate titrabilă (%) la cele cinci soiuri studiate pe patru tipuri de întreţinere a 
solului în livadă. Atât coeficienţii de corelaţie (R2 = 0,01; rxy = 0,12) cât şi cel de regresie 
lineară (bxy = 0,011) sunt nesemnificativi din punct de vedere statistic (tcalc.= 0,053< t5%= 
2,10). Un astfel de rezultat este, după părerea nostră departe de a fi nefavorabil. Dimpotrivă, 
el sugerează că pot fi create soiuri de măr la care să existe orice valori ale raportului 
zahăr/aciditate, în funcţie de destinaţia preconizată pentru producţia de fructe a soiului 
respectiv. 

Nu este lipsit de interes să menţionăm faptul că rezultatele noastre confirmă, într-un 
fel, pe cele obţinute de JANICK et al., (1996) care, pe baza analizei genetice efectuate la 
peste 100 de combinaţii hibride de măr, au ajuns la concluzia că, la această specie, 
conţinutul în zahăr (%) şi  conţinutul în aciditate (%) sunt caractere determinate poligenic, 
independent unul de celălalt.  

Regresia dintre masa fructului şi conţinutul în zahăr (%) al acestuia este, şi ea, 
negativă, valorile individuale fiind dispuse destul de strâns în jurul dreptei de regresie. Cele 
mai multe valori mijlocii şi mici ale conţinutului în zahăr (%) se obţin la creşterea masei 
fructelor peste 180 g. Coeficientul de regresie b = – 0,307 nu este semnificativ pentru P5% 
dar este foarte aproape de limita semnificaţiei (tcalc.= 1,98< t5% = 2,10).  

De la început trebuie remarcat faptul că între cele două elemente (aciditatea titrabilă 
şi masa fructului, dg) ale calităţii fructelor, la măr, am găsit, în experienţele executate la 
Urvind, în perioada 2006-2008, o legătură asigurată statistic atât prin analiza corelaţiilor (R2 
= 0,32; rxy = ‒ 0,57**) cât şi prin analiza regresiilor care a produs o valoare bxy = - 0,028 cu 
un tcalc. = 2,91 > t5%= 2,88, deci distinct semnificativă.   

Spre deosebire de cazul analizei legăturii dintre masa fructului şi conţinutul de zahăr 
(%) al acestuia, graficul 3.3.9.3. scoate în evidenţă o grupare a valorilor empirice y 
(aciditatea titrabilă %) în funcţie de provenienţa valorilor x (greutatea medie/fruct, dg).  
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Cu alte cuvinte, şi în acest caz, un procent ridicat de fructe cu masă mare a fost 
pozitiv corelat cu o aciditate mai scăzută a merelor, ambele variabile provenind din cele 
două sisteme de ogor negru testate în experienţă. Dimpotrivă, valorile mari ale acidităţii 
fructelor (%) au provenit, întotdeauna, de la variantele amplasate în sistem cu benzi 
înierbate sau în cel cu înţelenire totală. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.3.9.3. Regresia lineară dintre masa fructelor (dg) şi  aciditatea totală a fructelor (%) 
în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 

 
Datele noastre sugerează, cu destulă acurateţe că, la soiurile de măr luate în studiu, 

aciditatea titrabilă a fructelor depinde în cea mai are măsură de sistemul de întreţinere al 
solului şi mai puţin de genotipul soiului deoarece acelaşi tip de variabilitate intergenotipică 
se observă pe fiecare din cele patru sisteme de întreţinere a solului. 

Corelaţia dintre masa fructului şi raportul Z/A s-a dovedit, în cazul experienţelor 
noastre, reală, pozitivă şi distinct semnificativă (R2 = 0,54** şi rxy = 0,73**), iar 
coeficientul de regresie bxy = 1,019 este foarte semnificativ, valoarea t calculată (4,596) 
fiind mult mai mare decât tp0,1% (2,93). Aceste date sugerează că, la cele cinci soiuri studiate 
de noi, pe măsura creşterii masei medii a fructului, raportul Z/A creşte, de asemenea, ca 
valoare.  

Din aceste rezultate mai reiese un fapt ce poate fi considerat încurajator cel puţin 
pentru condiţiile pomiculturii organice. In mod concret, valori mari şi foarte mari ale 
raportului Z/A au fost constatate nu numai pe sistemele cele mai favorabile de întreţinere a 
solului în livadă, ci şi la fructele recoltate de pe pomi aflaţi în livada cu benzi înierbate între 
rânduri şi chiar din sistemul cu înţelenire totală a livezii. 

Ȋn experienţele noastre nu am constatat nici un fel de legătură între numărul de 
fructe/pom şi raportul Z/A. Prin analiza corelaţiilor, valorile obţinute pentru R2 = 0,01 şi rxy 
= 0,1 sunt lipsite de orice semnificaţie statistică. Acelaşi rezultat a fost înregistrat şi prin 
analiza regresiei, coeficientul de regresie bxy = 0,037 având o valoare t = 0,481, mult 
inferioară nivelului tP5% = 2,10, ceea ce, din nou, indică lipsa de legătură reală între cele 
două variabile. Acest rezultat trebuie, însă, interpretat prin prisma naturii compoziţionale a 
celor două variabile: în timp ce numărul de fructe/pom este o variabilă unidimensională, 
raportul Z/A este o variabilă bidimensională. 
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În finalul acestui subcapitol am încercat să stabilim dacă, între cele două modalități 
de apreciere a calităţii fructelor, la măr (raportul Z/A şi punctajul la analiza organoleptică), 
există sau nu există legături statictice reale. Existenţa unor astfel de legături, asigurate 
statistic la nivele de P5%, ar permite, de exemplu, renunţarea la analize organoleptice şi 
aprecierea “empirică” a gustului fructelor doar pe baza raportului Z/A. 

În lumina dezideratului discutat mai sus, datele obţinute cu privire la raportul Z/A 
(%) şi punctajul total realizat în urma analizei organoleptice, au fost interpretate cu ajutorul 
regresiei pătratice. S-a recurs la regresia pătratică în urma observării modului de distribuire 
a valorilor empirice y (punctaj total prina analiză organoleptică) la creşterea valorilor lui x 
(raportul Z/A %) pe o scară cu intervale constante şi continue (fig. 3.3.9.4.).  
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Fig. 3.3.9.4. Regresia pătraticǎ dintre raportul Z/A  în fructe şi punctajul prin degustare 
în seria de experienţe bifactoriale de tip A x B x ani. Urvind, 2006 -2008 

 

Datele cuprinse în figura 3.3.9.4. permit, de la bun început, o constatare importantă: 
cele două variabile analizate sunt în mod real legate una de cealaltă. Analiza corelaţiilor a 
scos în evidenţă valori asigurate statistic (R2 = 0,43* şi rxy = 0,66**) la nivele de P5% şi P1%. 
Legătura dintre ele este, în cea mai mare parte, directă şi pozitivă, doar spre valorile mari 
ale raportului Z/A (19-23%) având tendinţe de aplatizare şi chiar de scădere. 

Analiza regresiei pătratice a confirmat, în totalitate, observaţiile rezultate în urma 
analizei corelaţiilor. Coeficienţii de regresie pătratică (b şi c) sunt ambii foarte 
semnificativi, aşa cum atestă valorile F empirice obţinute prin analiza varianţei regresiei 
totale (tabelul 3.3.9.5). 
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Tabelul 3.3.9.5. 

Tabelul varianţelor pentru analiza semnificaţiei regresiei lineare şi a celei pătratice dintre 
raportul Z/A (%) şi punctajul total la analiza organoleptică a fructelor 

 
Cauza variabilităţii SPA GL s2 Proba F 
Totală 38,7 19   
Regresie total 37,0 2 18,52 188,7*** > 6,11 
Regresie lineară 16,8 1 16,78 170,9*** > 8,40 
Regresie pătratică 20,3 1 20,26 206,4*** > 8,40 
Eroare 1,7 17 0,098  
 

Comparând valorile SPAT şi SPARegr.T. se observă că, practic, peste 95% din 
variabilitatea valorilor empirice y (punctaj total la analiza organoleptică), se datoreşte 
regresiei acesteia faţă de raportul  Z/A (%). Regresia lineară şi cea pătratică au ambele 
efecte reale, foarte semnificative asupra variabilităţii valorilor empirice y, valorile F 
calculate pentru cele două tipuri de regresie fiind mult superioare valorii F teoretice (8,40) 
pentru P1%. 

Considerăm util să menţionăm faptul că, în literatura de specialitate consultată, nu 
am găsit încercări de analiză a legăturii dintre raportul Z/A al merelor şi punctajul obţinut 
de acestea prin degustare, motiv pentru care considerăm datele prezentate în acest 
subcapitol ca având un mare grad de originalitate. Dincolo de originalitatea acestor 
rezultate, merită, de asemenea, relevată utilitatea practică a acestora. 

Analiza în amănunt a curbei de regresie (fig. 3.3.17.1.) confirmă faptul că raportul 
Z/A poate fi un bun indicator al gustului bun, echilibrat al mărului, în intervalul de 13-19% 
raport Z/A. Dincolo de această valoare (Z/A > 19%), punctajul total prin analiza 
organoleptică se aplatizează pentru ca peste valoarea Z/A = 20% să înceapă să scadă. 
Rezultatul este perfect normal dacă se ia în considerare faptul că rapoarte Z/A de 22-24% se 
obţin doar atunci când cantităţile de zahăr acumulate în fruct sunt mari şi foarte mare. 
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Capitolul IV 
CONCLUZII ŞI RECOMANDǍRI 

 
În finalul tezei au fost formulate un număr de 41 de conluzii, grupate pe domenii de 

interpretare a rezultatelor experimentale obținute, astfel: 
 10 concluzii privind variabilitatea producţiei de fructe şi a elementelor de 

productivitate sub influenţa cultivarului şi a sistemelor de întreţinere a solului în 
livadă; 

 10 concluzii privind variabilitatea elementelor de calitate  şi a calităţii  gustative a 
fructelor sub influenţa cultivarului şi a sistemeleor de întreţinere  a solului în livadă; 

 21 concluzii privind legăturile dintre caracterele de dezvoltare vegetativă şi 
generativă, stabilite cu ajutorul analizei corelaţiilor şi regresiilor. 
Considerăm că majoritatea acestor concluzii s-au desprins din prezentarea 

rezultatelor experimentale pe parcursul acestui REZUMAT, de aceea ele nu vor mai fi 
repetate ȋn acest subcapitol.  

Preferăm, ȋn schimb,  să insistăm asupra celor şase RECOMANDĂRI facute pentru 
tehnologia pomicolă  a zonei Oradea – Urvind: 

 
 Toate cele cinci soiuri noi de măr (Rajka, Rubinola, Topaz, Otava şi Goldstar), 

testate în experienţele noastre, găsesc în bazinul respectiv condiţii pedoclimatice 
favorabile de cultură. Ponderea lor, în noile plantaţii, va trebui să fie aleasă în funcţie 
de obiectivul principal urmărit, astfel: 
 atunci când interesează, în primul rând, producţia totală de fructe/ha, cea mai 

mare pondere trebuie să o reprezinte soiurile Topaz şi Rubinola; 
 când se urmăreşte, cu precădere, producţia de fructe de desert (calităţile ‘Extra” şi 

a I-a), se vor prefera soiurile Goldstar, Rubinola şi Topaz, în detrimentul soiurilor 
Otava şi Rajka;  

 pentru fructe destinate industrializării specifice (mere uscate, compot, gem etc.) 
se recomandă soiul Goldstar, cu cea mai mare valoare a  raportului 
zahar/aciditate. 

 Toate soiurile noi preferă ogorul negru (clasic sau cu erbicidare pe rând), sisteme în 
care nivelul producţiei de fructe şi calitate acesteia sunt ridicate. O remarcă aparte 
pentru soiul Goldstar care, şi în condiţii de benzi înierbate sau înierbare totală a 
livezii, a dat producţii cu proporţii ridicate de fructe de calităţile “Extra”şi a I-a şi cu 
un gust pronunţat dulce.  

 Pentru soiurile discutate, plantate în livezi superintensive (peste 2000 pomi/ha), 
reglarea încărcăturii de rod este absolut obligatorie atunci când se urmăreşte 
obţinerea unor producţii mari şi de calitate ce pot fi valorificate profitabil ca fructe 
de desert. Astfel: 
 în livezile întreţinute ca ogor negru (clasic sau erbicidat pe rândul de pomi) se va 

asigura un număr de 50 – 65 de fructe/pom, caz în care dimensiunile fructelor şi 
greutatea acestora vor fi cuprinse între 170 – 200 g ; 

 în livezile întreţinute cu lucrări ale solului pe rândul de pomi şi livezi înierbate 
între rânduri, numărul de fructe/pom nu trebuie să depăşească valorile de 50 – 
55, deoarece la un număr mai mare de fructe/pom greutatea medie a acestora va 
scădea simţitor; 
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 în livezile complet înţelenite, numărul optim de fructe/pom va fi menţinut la 
valori de 40 – 50, în felul acesta existând şanse mari ca greutatea medie a 
fructelor să fie cuprinsă între 175 -200 g, ceea ce le permite încadrarea la 
categoria I sau Extra ca fructe de desert. 

 Deoarece conţinutul în zahăr (%) şi aciditate totală (%) al fructelor reacţionează 
puternic la sistemul de întreţinere al solului în livadă se va ţine cont de următoarele 
aspecte:  
 în condiţii de agrotehnică optimă, uniformă, aceşti indici de calitate vor varia în 
funcţie de cultivar, diferenţele dintre genotipuri fiind însemnate la soiurile noi, 
moderne şi mult mai mici la soiurile clasice; 
 în condiţiile aplicării unor factori agrotehnici de favorabilitate diferită, aceştia 
vor avea cele mai importante efecte asupra valorilor celor doi indici de calitate 
comercială a fructelor mai ales în ceea ce priveşte aciditatea titrabilă a fructelor şi 
mult mai puţin evidentă în cazul conţinutului în zahăr (%) al acestora. 

 Pentru nivele mici şi mjlocii ale raportului Z/A (15-19%), acest caracter poate fi 
considerat un indicator “empiric” suficient de fidel al gustului bun, echilibrat al 
merelor, obţinut prin aprecierea calităţii fructelor prin degustare. 

 Limitându-ne la cele cinci soiuri de măr studiate, recomandăm soiul Rajka pentru cei 
ce intenţionează să înfiinţeze plantaţii de măr în care să obţină fructe cu un conţinut 
mare de zahăr, pretabile atât pentru valorificarea ca fructe de desert cât şi ca materie 
primă pentru prelucrarea casnică şi industrială. 
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