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Abstract: The apricot to his fruit characteristics, is one of optimum 

species valued of temperat climate. To extension the apricot culture through the 
medium of varieties new, anything can accomplish only after to verification to 
varieties in areals different, respective of experimentation. 

In this view, of Oltenia south, it was existence a colection with varieties 
of apricot, whereon to specificate the agrobiological particularities specifics. 

The superior productions of fruits to species apricot can be obtained in 
area Şimnic of Oltenia south. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţa a fost amplasată în zona Şimnic din sudul Olteniei, în cadrul unei 
plantaţii de cais în anul 1994, după metoda blocurilor randomizate în 4 repetiţii cu 6 
pomi în repetiţie, revenind 24 de pomi pe variantă. Pomii pentru toate soiurile au fost 
plantaţi la distanţa de 4,5/5 m şi conduşi ca vas aplatizat. Portaltoiul folosit a fost 
zarzărul. Ca material biologic s-au utilizat  şase soiuri de cais, observaţiile şi 
determinările noastre se referă la perioada 2002-2004. 

Prelucrarea statistică a datelor individuale (brute), a fost realizată cu ajutorul 
programului computerizat CSS Statistica. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Caisul prin specificul său ereditar se caracterizează printr-un repaus 

obligatoriu scurt încât acesta este încheiat în luna ianuarie. În condiţiile climatice 
specifice anilor 2002-2004 pentru zona de sud a Olteniei, pornirea în vegetaţie 
este marcată de umflarea mugurilor în decada a doua a lunii martie sau primele 
zile din aprilie. 

Înregistrând şi calculând suma creşterilor vegetative consemnăm creşteri 
însemnate la soiurile Cea mai bună de Ungaria, Excelsior, Comandor (94,3; 
107,3; 112,6 m/pom). 

Un caracter specific biologic este dat şi de înălţimea pomului. Înălţimea 
medie de 3,68 m/pom în anul 10 de la plantare este depăşită de soiurile Cea mai 
bună de Ungaria, Excelsior, Comandor. Înălţime mică a pomilor sesizăm la 
soiurile Venus, Selena şi Mamaia, valori semnificativ negative comparativ cu 
media.  
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Alături de înălţime, diametrul coroanei reflectă modul de creştere al 
soiurilor: piramidal sau globulos. În anul 10 de la plantare s-a realizat în cadrul 
soiurilor studiate o medie de 4,68 m/pom. O coroană strânsă cu un diametru de 
4,3 – 4,35 m/pom sesizăm la soiul Selena. Comparând valorile diametrului 
coroanei pomilor cu soiul Cea mai bună de Ungaria, constatăm posibilitatea 
intensivizării caisului dat fiind existenţa unor soiuri cu coroană strânsă: Mamaia, 
Venus, Selena, Excelsior. 

Creşterea în grosime a trunchiului exprimă cel mai pregnant puterea de 
creştere şi respectiv vigoarea de creştere a unui soi. Consemnăm deţinerea unei 
medii de 135,0 cm2/pom, valori însemnate remarcăm la soiurile Cea mai bună de 
Ungaria, Excelsior, Comandor (144,0; 140,0; 142,0 cm2/pom), reflectând vigoarea 
mare a acestor soiuri. Un spor mic de creştere al suprafeţei secţiunii trunchiului 
realizează soiurile Venus, Selena (130,0; 131,0 cm2/pom). 

Efectuând observaţii asupra mugurilor de rod, constatăm că procesul de 
vegetaţie este inaugurat de mugurii floriferi care încep prima fenofază – umflarea 
mugurilor cu circa 6-8 zile înaintea mugurilor vegetativi. În funcţie de condiţiile 
climatice această fenofază se desfăşoară în prima sau a treia decadă a lunii martie 
(04-07.III sau 22-25.III).  

Soiuri cu înflorire timpurie s-au dovedit a fi: Cea mai bună de Ungaria, 
Excelsior, (04.III-22.III), iar la 1-3 zile după aceste soiuri încep înflorirea 
majoritatea soiurilor. Maturarea fructelor este diferenţiată, fiind cuprinsă între 
10 iulie – 2 iulie sau 20 iulie – 16 august. În cadrul soiurilor studiate primul soi la 
care se consumă fructele este Cea mai bună de Ungaria (10.VII-20.VII), urmat de 
Excelsior, Mamaia, Venus, Selena încheind cu soiul Comandor (02.VIII-16.VIII). 

Influenţa soiului, portaltoiului şi asociaţiei soi / portaltoi este evidentă, 
efectul fiind foarte semnificativ pozitiv. Corelaţii foarte semnificativ pozitive sunt 
între: valorile medii anuale pe total variante ale SST şi creşterile anuale, diametrul 
coroanei şi înălţimea pomilor după zece ani de vegetaţie (an 2004), (tabelul 1). 
 

Tabelul 1 
Corelaţii între creşterile anuale, diametrul coroanei, înălţimea pomilor şi  suprafaţa 

secţiunii trunchiului (SST) - (An 2004) 
 

Corelaţiile marcate sunt semnificate 
 pentru p < 0,05 Variabile 

Creşteri anuale Diametrul coroanei Înâlţimea pomilor 
0,168* 0,265* 0,146* 
N=6* N=6* N=6* Suprafaţa secţiunii 

trunchiului 
p=0,000* p=0,000* p=0,001* 

 
Analizând comportarea soiurilor la temperaturi scăzute, reprezentată în 

tabelul 2, soiurile au fost afectate diferenţiat. 
Astfel în perioada de repaus a anului 2003 la temperatura de –16,2ºC, deşi 

valorile nu sunt sub limita de rezistenţă a caisului, soiurile au fost afectate 
diferenţiat între 16-30%. Valorile nu au micşorat semnificativ producţia de fructe 
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la nici unul din soiurile studiate. La temperatura de revenire apărută în aprilie în 
anul 2003, soiurile au manifestat de asemenea o comportare diferită. Majoritatea 
soiurilor au fost afectate, peste 50%, micşorând la unele soiuri recolta de fructe. 
S-au remarcat printr-o bună rezistenţă soiurile: Comandor, Excelsior, Mamaia, 
Venus. 
 

Tabelul 2 
Rezistenţa la temperaturi scăzute la câteva soiuri de cais 

 
Februarie 2003 

(-16,2ºC) 
Martie 2003 

(- 7,4ºC) 
Aprilie 2003 

(-3,9ºC) 
Nr. 
crt. Soiul Total 

muguri 
analizaţi 

Muguri 
afectaţi 

(%) 

Total 
muguri 

analizaţi 

Muguri 
afectaţi 

(%) 

Total 
muguri 
analiza

-ţi 

Muguri 
afectaţi 

(%) 

1. 
Cea mai 
bună de 

Ungaria(Mt) 
150 30 150 60 150 80 

2. Excelsior 150 20 150 45 150 65 
3. Mamaia 150 21 150 42 150 63 
4. Venus 150 20 150 44 150 64 
5. Selena 150 27 150 50 150 70 
6. Comandor 150 16 150 30 150 50 

 
Caisul este afectat în principal de Monilia cinerea, Monilia laxa şi 

Corineum beijerinki. La Monilia cinerea şi Monilia laxa sensibilitate înscrie soiul 
Cea mai bună de Ungaria, restul soiurilor având rezistenţă foarte bună (nota 1-2). 
Uşor afectat de Corineum beijerinki a fost soiul Selena (nota 3). Aplicarea 
tratamentelor specifice acestor boli şi dăunători a determinat de fapt menţinerea 
unui frunziş sănătos şi obţinerea unor fructe de calitate.  

Producţia de fructe este diferită de la soi la soi, fiind un indicator hotărâtor 
care stă la baza deciziei de a promova sau nu soiul respectiv. La cais mai mult 
decât la oricare altă specie este necesar a se reţine în cultură soiurile ce se 
dovedesc că rodesc an de an şi de fapt şi în anii cu temperaturi scăzute. Efectuând 
media producţiei de fructe obţinută în cei trei ani, constatăm obţinerea unei medii 
de 28,1 kg/pom respectiv 12,47 t/ha fructe. Soiuri productive s-au dovedit a fi : 
Excelsior, Mamaia, Venus, Selena, Comandor. 

Producţii mici se obţin la soiul Cea mai bună de Ungaria (20,0 kg/pom). 
Soiurile Comandor, Excelsior, Mamaia, sunt foarte semnificativ respectiv 
semnificativ pozitive faţă de martorul Cea mai bună de Ungaria în ceea ce 
priveşte producţia. 

Un indicator important în extinderea unui soi este şi calitatea fructelor, 
(tabelul 3). Constatăm că fructe foarte mari se remarcă la soiurile Comandor şi 
Selena (65-66 g/fruct), iar fructe mari de peste 50 g/fruct la soiurile Excelsior, 
Mamaia, Venus, Cea mai bună de Ungaria. 

La soiurile experimentate substanţa uscată solubilă a fost cuprinsă între 
15,6-17,8% iar conţinutul în zahăr între 10,2 –12,0 g la 100 g.s.p. Soiuri cu 
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cantitate mare de acid ascorbic s-au remarcat Comandor, Neptun, Venus şi 
Mamaia (9,00-9,70 mg la 100g.s.p.). 
 

Tabelul 3 
Principalele însuşiri fizice şi chimice la unele soiuri de cais* 

 
* 2002-2004 

PROBA 
Nr. 
crt. PORTAL-

TOI SOI 

Greuta- 
te fruct 

(g) 
medie 

S.U.S 
% 

Z.T. 
100 ml 

suc 

Aciditate 
% ac. 
malic 

Vit. C 
mg. ac. 
asc./100

g s.p. 

1. 
Cea mai 
bună de 

Ungaria-Mt. 
43,0 15,6 11,0 1,00 8,12 

2. Excelsior 46,0 16,0 11,2 1,00 8,24 
3. Mamaia 45,0 16,5 11,4 1,00 9,0 
4. Venus 46,0 16,6 11,5 1,00 9,10 
5. Selena 51,0 16,7 10,2 1,51 9,40 
6. 

ZARZĂR 

Comandor 50,0 17,8 12,0 1,00 9,70 

CONCLUZII 
1.Condiţiile climatice specifice zonei de sud a Olteniei oferă posibilitatea de 

cultivare a caisului. 
2. În condiţiile climatice specifice anilor 2002-2004 pentru zona de sud a Olteniei, 

pornirea în vegetaţie este marcată de umflarea mugurilor în decada a doua a lunii martie 
sau primele zile din aprilie. 

3. Soiuri cu înflorire timpurie s-au dovedit a fi: Cea mai bună de Ungaria, 
Excelsior, (04.III-22.III), iar la 1-3 zile după aceste soiuri încep înflorirea Mamaia, Venus 
şi Selena. Înflorire târzie prezintă soiul Comandor. 

4. Vigoare mare de creştere exprimată prin suma creşterilor vegetative, înălţime, 
diametrul coroanei, spor de creştere al suprafeţei secţiunii trunchiului realizează soiurile 
Cea mai bună de Ungaria, Excelsior, Comandor. 

5. Soiuri cu o bună rezistenţă la temperaturi scăzute s-au remarcat Comandor, 
Excelsior, Mamaia, Venus. 

6. Soiuri productive s-au dovedit a fi : Excelsior, Mamaia, Venus, Selena, 
Comandor. 

7. Fructe cu aspect comercial deosebit, cu dimensiuni şi greutate de peste 50 
g/fruct, realizează soiurile: Comandor, Selena, Excelsior, Mamaia, Venus. 

8. Conţinutul însemnat în substanţă uscată şi zahăr permite la soiurile Comandor, 
Selena,Venus, Excelsior, Mamaia o valorificare superioară cu randament superior. 

9. Asigurarea unor producţii constant superioare cantitativ şi calitativ care să 
permită şi un consum de fructe din 10 VII – 2 VIII sau 20VII – 16 VIII, poate fi dată prin 
cultivarea în zona de sud a Olteniei a soiurilor: Comandor, Selena, Excelsior, Mamaia, 
Venus. 
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