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Abstract. For a better preservation of the national found of germoplasma at 
cherry-trees and sour cherry-trees, in 1981 at S.C.D.P. Iasi there was initiated the 
activity of  collecting both Romanian sorts existing in our country and those derived 
from abroad, a special interest being paid to old autochtonous sorts and to some bitter 
local cherry-tree biotypes from Moldavia. 

Simultaneously, for the first time in Iasi, there was initiated a programme for 
the improvement of cherry-tree and sour cherry-tree sorts, having in view the use of 
the 536 genotypes of cherry-trees and the 122 genotypes of sour cherry-trees. 

The objectives of the improvement were oriented towards the acquirement of 
precocious, productive and autocompatible sorts, the high vigour of the trees, the 
reduced volume of the tree crown, the aplicability to mechanized harvisting, the 
resistance at specific deseases (antracnosis and moniliosis), frost, heat and fruit 
damage, the blooming period, the fruit high quality (according to the latest  calibre, 
firmness, taste and colour exigences), the various ripening periods from the earliest to 
the latest ones by using the rich gamut of genitors existing in Iasi. 

 
Deşi preocupările în domeniul ameliorării genetice ale cireşului şi vişinului au 

existat şi în cadrul SCHV Iaşi, ce a fiinţat până în anul 1977, acestea au căpătat 
amploare, consistenţă şi continuitate odată cu înfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi 
Producţie Pomicolă Iaşi unde după activitatea dr. ing. Bodi Ioachim, vine să continue 
activitatea dr. ing. Petre Ludovic, promotorul şi iniţiatorul acestui program la Iaşi. 

Lipsa bazei materiale proprii, inerentă oricărui început, a făcut ca primele lucrări 
de hibridare să fie făcute în parcelele experimentale ale fostului laborator de 
Pomicultură al SCV Iaşi şi în fermele 2 şi 5 ale SCPP Iaşi, unde existau plantaţii de 
cireş cu un mare număr de genotipuri la acea vreme. 

Trebuie spus că la acea dată nu existau soiuri româneşti create artificial, prin 
metode ştiinţifice, sortimentul fiind compus din soiuri străine vechi (‘Germersdorf’, 
‘Hedelfinger’, ‘B. Napoleon’) sau selecţii autohtone efectuate de generaţii de 
pomicultori amatori, în anumite bazine tradiţionale specializate în cultura cireşului 
(‘Boambe de Cotnari’, ‘Crăieşti de Comarna’, ‘Bălăi moldoveneşti’, ‘Vârtoase negre de 
Comarna, s.a.). 

În aceste condiţii obiectivele ameliorării la cireş au fost direcţionate spre 
obţinerea de soiri noi cu precocitate de rodire, productive, autocompatibile, vigoare 
mică a pomilor, capacitatea coroanei, pretabilitatea la recoltarea mecanizată, rezistenţa 
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la antracnoză, monilioză, ger şi crăparea fructelor, tardivitatea înfloritului, calitatea 
superioară a fructelor (conform ultimelor exigenţe de calibru, fermitate, gust şi culoare) 
cu epoci de maturare aflate la extremităţile sezonului, prin utilizarea unei largi game de 
genitori (1,2,3,4,5,6,7,8). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru o mai bună conservare a fondului naţional de germoplasmă la cireş şi vişin, în 

anul 1981, a început la SCDP Iaşi acţiunea de colectare a soiurilor româneşti existente în 
ţară şi a celor provenite din străinătate, un interes deosebit fiind acordat soiurilor autohtone 
vechi şi unor biotipuri locale de cireş amar din zona Moldovei. 

În paralel a fost iniţiat, pentru prima dată la Iaşi, un program de ameliorare a cireşului 
şi vişinului în vederea valorificării celor 536 de accesii la cireş şi a celor 122 de accesii 
existente la vişin. 

În baza de date a cireşului de la Bordeaux – Franţa, la data de 20 septembrie 2005, 
existau 1614 accesii, păstrate în 6 ţări. Dacă adăugăm şi cele 536 accesii existente în 
România se ajunge la cifra de 2150, România ocupând locul 2 după Italia (tab.1). 
 

Tabelul 1 
 

Baza de date la cireş, actualizată în anul 2005 (INRA BORDEAUX) 
 

Ţara Accesii în baza de date 
Republica Cehă 310 
Germania 338 
Belgia 28 
Italia 686 
Slovacia 43 
Ungaria 209 
România 536 
Total 2150 

 
 
 Localizarea şi numărul de accesii din colecţiile naţionale de cireş şi vişin la SCDP 
Iaşi sunt redate mai jos: 
1. Localizarea colecţiilor naţionale de cireş şi vişin – Iaşi – Galata; 
2. Altitudinea – 165 m; 
3. Latitudinea – 47o09 minute 58,16 secunde; 
4. Longitudinea – 27o35 minute 37,41 secunde; 
5. Număr accesii la cireş: total = 536. Din care soiuri româneşti: 321 : 
  Hibrizi – 219 – 4 SCDP Fălticeni, 91 SCDP Iaşi,23 SCDP Bistriţa,101 ICDP Piteşti; 
   Soiuri – 102 – 76 clone, biotipuri şi soiuri locale: 26 soiuri ameliorate 
6. Număr accesii la vişin: total = 122 

Din care soiuri româneşti: 54 – 23 clone, biotipuri şi soiuri locale: 10 soiuri ameliorate, 21 
hibrizi ICDP. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

În ultimii ani s-a lucrat la armonizarea metodei de studiu şi notare a însuşirilor 
fenotipice după sistemul IPGRI, folosit în toate ţările europene în vederea 
compatibilităţii datelor din băncile de gene şi editorii unui catalog european. 
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Urmare observaţiilor şi determinărilor efectuate în colecţii s-au stabilit numeroşi 
genitori potenţiali pentru diferite caractere şi însuşiri utile, care s-au folosit la hibridările 
controlate intra şi interspecifice. Din cele 47 de însuşiri, redăm în continuare pe cele mai 
importante (19): 
1. Starea accesiei (genotipuri): sălbatic, sălbăticit, soi primitiv, linie ameliorată 

(clonă), soi ameliorat, necunoscută, altele. 
2. Descriere: 

Cod Descriere 
1 P. avium, P. Cerasus, P x gondouinii (P. Avium x P. Cerasus) 
2 Alte specii şi hibrizi înrudiţi 
8 Alte specii înrudite cu speciile cultivate cu excepţia cireşului 

3. Starea virotică a pomilor: liber de boli virotice, boli virotice prezente, neatestat. 
4. Modul de folosire a fructelor: de masă (incluzând distilarea), industrializare 

(incluzând distilarea), utilizare duală sau multiplă, fără utilizare. 
5. Modul de folosire a plantei: portaltoi clonal, intermediar, portaltoi generativ, 

ornamental / polenizator, scopuri multiple, specii sălbatice, alte folosinţe, pentru 
lemn, fără utilizare.  

6. Maturitatea de recoltare: 
Tip Maturitatea de 

recoltare 
Soiurile de referinţă la 

cireş 
Soiurile de referinţă 

la vişin 
1 Extrem Muncheberger fruhe              - 

3 Timpurie Big. Burlat Ludwigs Fruhe, 
Meteor korai 

5 Sezon mediu Merton Glory, Van Heimanns, Erdi 
Botermo 

7 Târzie Sam, Hedelfinger Schattenmorelle, 
Ujfehertoi furtos 

8 Foarte  tardivă Hudson, Marina De Botoşani 
9 Extrem de tardivă Cireşe de octombrie Pitic 

7. Culoarea pieliţei fructelor: 
Tip Culoarea 

pieliţei Soiurile de referinţă la cireş Soiurile de referinţă la 
vişin 

1 Galben Big. Donissen, Big. Drogan               - 
3 Bicolor Napoleon, Vega               - 
4 Roşu deschis                - Montmorency, Favorit 

5 Roşu Schneider Spate, Van Erdi Botermo, Ujfehertoi 
furtos 

7 Roşu închis Hedelfinger, Sam Schattenmorelle 
9 neagră  Knauffs Schwarze  

8 Culoarea sucului: 
Tip Culoarea sucului Soiurile de referinţă la 

cireş 
Soiurile de referinţă la 

vişin 
1 Incolor Napoleon Montmorency 
3 Roz Reverchon, Favorit 
5 Roşu  Sam, Van Schattenmorellet 
7 Purpuriu Hedelfinger Meteor korai 
8 Brun-roşcat              -            - 
9 Negru-roşietic Amar MAxut Marasca 
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9. Rezistenţa la crăpare: 

 Susceptibilitatea % Soiurile de referinţă la cireş 
1 Rezistent 0 Early Rivers 
2 Foarte puţin sensibil 1  
3 Puţin sensibil 5 Anabella 
5 Intermediară 25 Hedelfinger, Stella 
7 Sensibil 50 Van 
9 Foarte sensibil > 60 Binb 

10. Fermitatea pulpei: 
 Fermitatea Soiurile de referinţă la cireş Soiurile de referinţă la vişin 
1 Foarte moale Kunzes Kirsche Mocăneşti 

3 Moale Early Rivers, Kasins Fruhe, Knauffs 
Schwarze Schattenmorelle 

5 Medie Big. Burlat Heimanns 
7 Fermă Hedelfinger, Kordia, Van, Sam Erdy Botermo, Meteor Ujfehertoi furtos 

9 Foarte fermă Bing, Starking Hardy Giant, Schneider 
Spate  

11. Portul:  
 Portul Soiurile de referinţă la 

cireş 
Soiurile de referinţă la 

vişin 
1 Erect B. Burlat  
3 Semierect Hedelfinger  
5 Involt Stark Hardy Giant  
7 Etalat  Montmorency 
9 Alungit   

12. Susceptibilitatea la cancerul bacterian (Pseudomonas syringae pv. syringae şi 
morsprunorum): 

 Susceptibilitatea  Soiurile de referinţă la cireş 
1 Rezistent Vinka, Altenburger 
3 Puţin sensibil Stella, Lambert, Rainier 
5 Intermediar Summit, Schneiders, Victor 
7 SENSIBIL Napoleon 
8 Foarte sensibil Van 
9 Extrem de sensibil  

13. Susceptibilitatea la citosporioză (Cytospora spp. ) 
 Susceptibilitatea  Soiurile de referinţă la cireş 
1 Rezistent Bianka 
3 Puţin afectat B. Burlat 
5 Intermediar Hedelfinger, Kordia, Kassins, Samm, Altenburger 
7 Sensibil Early Rivers, Knauffs, Muncheberger Fruhe, Vinka 
9  Foarte  sensibil Van 

14. Susceptibilitatea la monilioză (Monilia laxa) 
 Susceptibilitatea Soiurile de referinţă la vişin 
1 Rezistent  
2 Puţin afectat Meteor Korai, Favorit 
3 Infectat Montmorency 
5 Intermediar  
7 Sensibil Pandy 
9 Foarte sensibil Schattenmorelle 
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15. Susceptibilitatea la monilioză (Monilia fructigena) 
 Susceptibilitatea Soiurile de referinţă la 

cireş Soiurile de referinţă la vişin 

1 Rezistent   
2 Foarte.puţin sensibil Schauenburger Erdi Jubilăum 
3 Puţin sensibil Kordia Erdi Botermo, Ujvehertoi furtos 
5 Intermediar Hedelfinger Schattenmorelle 
7 Sensibil Sunburst Montmorency 
9 Foarte sensibil   

 
16. Susceptibilitatea la antracnoză (Blumeriella Jaapii) 

 Susceptibilitatea Soiurile de referinţă la 
cireş 

Soiurile de referinţă la 
vişin 

1 Rezistent   
2 Foarte.puţin rezistent Sam, Vic Csengodi 

3 Puţin rezistent Schneiders Spate 
Knorpel, Van 

Meteor Korai, 
Montmorency 

5 Intermediar   

7 Sensibil B. Burlat Schattenmorelle, Erdi 
Botermo, Pandy 

9 Foarte sensibil   
 
17. Susceptibilitatea la ger a tulpinilor / scoaţei 

Cod Susceptibilitatea 
1 Fără pagube 
3 Puţin sensibil 
5 Intermediar 
7 Sensibil 
9 Distrugerea organelor 

 
18. Susceptibilitatea la îngheţ a bobocilor / pistilelor 

Cod Susceptibilitatea 
1 Fără pagube 
3 Puţin sensibil 
5 Intermediar 
7 Sensibil 
9 Distrugerea organelor 

 
 
19. Susceptibilitatea la ger a mugurilor / ramurilor 

Cod Susceptibilitatea 
1 Fără pagube 
3 Puţin sensibil 
5 Intermediar 
7 Sensibil 
9 Foarte sensibil 
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CONCLUZII 
Comparativ cu alte state europene, în România, la S.C.D.P. Iaşi se desfăşoară în 

momentul de faţă unul din cele mai active programe de ameliorare genetică a cireşului 
şi vişinului. 

Fondul de hibrizi existent în câmpurile de selecţie, obţinut în urma hibridărilor 
efectuate în anii 1980-2005, ne îndreptăţesc să fim optimişti privind perspectivele unor 
omologări viitoare de noi soiuri, având în vedere valoarea materialului parental care cu 
mare probabilitate, a transmis descendenţilor caracteristicile dorite de autori.. 

În ceea ce priveşte obiectivele propuse la cireş, acestea se încadrează în gama 
cerinţelor mondiale actuale, respectiv crearea de soiri ale căror fructe să ofere un 
puternic impact vizual asupra cumpărătorului, prin atractivitatea dată de mărime 
(diametrul peste 20 mm), culoare (roşie-rubinie strălucitoare), formă (fără asimetrie 
evidentă), cu gust echilibrat (dulce-acidulat), aromă tipică, pomi cu vigoare redusă, 
autogamie şi cu precocitate de rodire. 

În vederea satisfacerii unor cerinţe date de tradiţia locală se propune continuarea 
preocupărilor de identificare de biotipuri (sau chiar crearea de soiuri) cu fructe amare, 
sâmbure rotund, neaderent la pulpă, diferit colorate (galbene, roze, roşii, negre). 

La vişin, principalele obiective sunt crearea unei game mai largi de soiuri 
autogame, dar cu ramuri fructifere de tip buchete de mai, vigoare medie a pomilor, 
fructe cu pulpa intens colorat, cu aromă specifică şi sâmbure sferic. 

Rămâne ca deziderat, atât pentru cireş cât şi pentru vişin, găsirea unor surse de 
gene utile pentru programele de ameliorare de rezistenţă la boli (cu prioritate la 
Blumeriella Jaapii) şi pentru rezistenţa la crăpare a fructelor de cireş. 
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