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Abstract. Between 1994 and 2001 seven new sorts of cherry-trees were 

homologated at S.C.D.P. Iasi. The seven new sorts of cherry-trees bring an 
important improvement as regarding the fruit ripening season enlarging and 
diversifying it up to 50 days, with sorts addressed both to the fresh fruit market 
and to industrial processing. The new sorts have a high productivity, distinctive 
fruit colour and ripening periods from early (‘Cetatuia’), half-early 
(‘Catalina’), medium (‘Maria’, ‘Golia’, ‘Amar de Maxut’) to late periods 
(‘Marina’ and ‘Amar de Galata’). The tree size reduction, the relieving and the 
growth of the efficiency of the maintenance and harvisting works was made by the 
small size ‘Golia’ sort and the “compact”‘ Maria’ sort. Besides the sorts destined to 
fresh consumption and industrial processing, there were introduced two new sorts of 
bitter cherry-trees (‘Amar de Maxut’ and ‘Amar de Galata’) mainly destined to 
amateur pomiculturists. 

 
La specia cireş, soiul este principalul factor de progres al culturii. Dacă la alte 

specii pomicole (măr, piersic, păr ş.a.) saltul spectaculos de producţie obţinut în ultimii 
30 de ani s-a datorat în foarte mare măsură, pe lângă elementul varietal şi unei radicale 
schimbări a tehnologiei de cultură, la cireş sunt puţine soluţiile tehnologice cu adevărat 
noi, care să imprime o agroproductivitate superioară în plantaţiile comerciale obişnuite. 
În lipsa acestora, tehnologia de cultură a rămas mult mai aproape de şabloanele 
tehnologiei clasice, iar schimbările sunt mult mai evidente în domeniul sortimental, a 
cărui dinamică de înnoire este foarte rapidă (Cociu, Petre, 1988; Gozob, Petre, 1985; Budan, 
Balaci, Petre, 1997; Budan, Grădinariu, 2000; Petre, 2003, 2004). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Codul natural în care s-au desfăşurat cercetările se situează în zona de silvostepă a 

Moldovei cu un pronunţat specific colinar, cu terenuri cu o uşoară înclinare de la NV spre SE, 
cu o pantă medie de 5%, altitudinea fiind de 165 m. 

Solul este un cernoziom levigat, slab erodat pe depozite loessoide şi luturi cu textură 
lutoasă şi luto-nisipoasă, cu un conţinut în humus de 2,5-3,5%, cu pH 5,8-6,8, cu un conţinut 
în azot total mijlociu (0,143-0,570, fosfor mobil 20-82 P (p.p.m.), iar potasiul mobil 188-350 K 
(p.p.m.). Temperatura medie multianuală a fost de 9,5oC, iar minima absolută în luna 
ianuarie 1985 (-31oC). Cantitatea medie multianuală de precipitaţii a fost de 527,6 mm, în 
perioada cercetărilor înregistrându-se între 351,6 - 800,4 mm. 

Materialul săditor din cele opt soiuri luate în studiu provine din soiuri create la SCDP 
Iaşi în perioada 1994-2001. 

Pomii au fost altoiţi pe cireş franc şi mahaleb la pepiniera Sârca şi au fost plantaţi la 
distanţa de 5x4 m. Din fiecare soi s-au plantat câte 10 pomi, ca martor fiind plantat soiul 
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‘Boambe de Cotnari’ cl. 5. Pomii au fost conduşi sub formă de palmetă liberă, fără sistem de 
susţinere. Agrotehnica aplicată a fost cea practicată în livezile de cireş aflate pe rod. 

În plantaţia experimentală s-au urmărit în principal vigoarea pomilor (suprafaţa 
secţiunii trunchiului) intrarea pe rod, principalele fenofaze de fructificare, autofertilitatea, 
comportarea faţă de factorii limitativi ai producţiei (ger, secetă şi bolile specifice cireşului), 
producţia de fructe şi principalele însuşiri fizico-chimice ale fructelor. 

REZULTATE OBŢINUTE 
Datele privind vigoarea pomilor şi creşterea suprafeţei trunchiului măsurate în 

toamna anului 2005, scot în evidenţă vigoarea soiurilor ‘Cetăţuia’ cu 371,1 cm2 şi 
‘Maria’ cu 342,6 cm2 (tab. 1). Trebuie să remarcăm totuşi că aceste valori nu pot fi 
considerate mari ci medii. S-a remarcat prin vigoarea cea mai redusă soiul ‘Golia’ cu 
249,5 cm2 dar şi cea a soiurilor ‘Cătălina’ şi ‘Marina’ situate în apropierea mediei 
soiurilor. Vigoarea medie a majorităţii soiurilor luate în studiu permit cultura intensivă a 
cireşului, la soiul ‘Golia ’fiind posibile chiar distanţe mai mici (4x4 m, 4x3 m). 

Soiul ‘Maria’ a înregistrat în toţi anii autofertilitate (48%), celelalte soiuri 
înregistrând procente cuprinse între 0-5,9%. Această calitate deosebită a soiului ‘Maria’ 
care este de altfel primul şi singurul soi românesc autofertil permit cultivarea  acestui soi 
fără polenizatori, iar datorită însuşirii de autocompatibilitate şi pentru că este polenizator 
universal, poate fi cultivat pe scară largă chiar şi în zone climatice mai puţin favorabile 
pentru polenizarea entomofilă. 

Analizând rezistenţa soiurilor la antracnoză (Coccomyces hiemalis Higg.) 
constatăm faptul că soiul ‘Golia’ înregistrează un grad de atac de 5%, restul soiurilor 
înregistrând un grad de atac sub 1% (0,12-0,72%). Acest lucru, asociat cu gradul de atac 
redus la afide (0,07-5%), ne oferă posibilitatea că aplicând 4-6 tratamente chimice în 
momentele optime, să asigurăm un volum de recoltă economic cu pomi sănătoşi în tot 
timpul anului. 

O parte din soiurile noi au fost testate în anul 1998 la Bistriţa, toate soiurile fiind 
libere de virusul Prunus necrotic ring spot (PMRSV) iar soiurile ‘Cetăţuia, ‘Maria’ şi 
‘Cătălina’ au fost libere şi de virusul Prune dwarf (PDV). 

Toate soiurile luate în studiu au manifestat o rezistenţă bună la ger şi secetă fiind 
posibilă cultivarea acestora în condiţiile mai aspre din NE Moldovei. Semnificativ este 
faptul că, chiar şi în condiţiile iernii 2005-2006, când s-au înregistrat temperaturi 
minime de –25˚  -27ºC, la soiurile luate în studiu nu s-au înregistrat afecţiuni provocate 
de ger.  

Pentru a scoate în evidenţă valoarea biologică a însuşirilor productive ale 
soiurilor studiate s-au făcut observaţii privind desfăşurarea principalelor fenofaze de 
fructificare, constatându-se diferenţe de la un an la altul în funcţie de condiţiile climatice 
(tab.2). Începutul umflării mugurilor, a dezmuguritului şi înfloritului s-a declanşat cel 
mai devreme în anul 2002, iar cel mai târziu în anul 1996. Cel mai devreme a început 
înfloritul pe 31 martie la ‘Cetăţuia’ iar cel mai târziu a avut loc la ‘Amar Galata’ pe 15 
aprilie. În general în ultimii cinci ani nu s-au înregistrat afecţiuni ale florilor datorate 
temperaturilor scăzute din timpul înfloritului cu excepţia anului 2005 când au avut de 
suferit parţial soiurile timpurii care au fost surprinse în timpul înfloritului de o 
temperatură de –2oC. 
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Tabelul  1 
Date privind creşterea pomilor şi rezistenţa soiurilor la factorii limitativi ai producţiei la  

microcultura de concurs aflată în anul XV de la plantare 
Faţă de 

media var. 
Rezistenţa la: 

Antracnoză Afide Soiul 
Creşt. 
anuală 
trunchi 

cm2

Supr. 
secţ. 

trunchi 
cm2 % Dif. 

 
Frecv 

% 
Intensit 

 % 
Gr.atac 

 Frecv Intensit Gr.atac 
Ger secetă 

Cetăţuia 13,9 371,1 125,4 75,1 1,6 4 3 0,12 24 20 4,8 Bună Bună 
Maria 11,7 342,6 115,7 46,6 48,0 7 5 0,35 8 6 0,48 Bine Bine 

Cătălina 15,2 303,8 102,6 7,8 2,6 8 9 0,72 25 20 5,0 Bine Bine 
Marina 5,2 300,8 101,6 4,8 0 5 3 0,15 4 2 0,08 Bine Bine 

X Media  296,0 100 - - - - - - - - - - 
Golia 12,6 249,5 84,3 46,5 5,9 20 25 5,0 0 0 0 Bine Bine 

Boambe de 
Cotnari cl.5 (mt) 8,7 208,1 70,3 -

87,9 0 27 24 6,48 32 27 8,64 Mediu Bună 

Amar Maxut 7,5 365,4   0 9 11 0,99 7 2 0,07 Bună Bună 
Amar Galata 7,3 328,6   0 21 23 4,83 9 3 0,27 Bună Bu nă 

 
’Tabelul  2 

Date privind derularea fenofazelor de fructificare la 8 soiuri de cireş în perioada 1995 –2005 
Început umfl. mug. Început dezm. Început înflorit 

Soiul 
2002-1996 2002-1996 1998-1997 

Sf. Înfl. 
1998-1997 Data matur. fr. Nr. zile de la sf. 

înfl. la matur. fr. 

Cetăţuia 7.03-20.04 26.03-25.04 31.03-28.04 14.04-7.05 25.05-7.06 32-42 
Cătălina 10.03-21.04 19.03-26.04 1.04-29.04 15.04-6.05 30.05-15.06 41-46 
Marina 10.03-22.04 18.03-27.04 3.04-30.04 15.04-7.05 29.06-7.07 67-76 
Golia 10.03-22.04 18.03-27.04 9.04-30.04 15.04-7.05 10.06-26.06 51-57 

Boambe de Cotnari 
cl.5 (mt) 10.03-21.04 19.03-26.04 9.04-30.04 17.04-7.05 18.06-3.07 58-63 

Maria 10.03-21.04 18.03-26.04 2.04-7.05 15.04-7.05 10.06-27.06 52-57 
Amar Maxut 10.03-25.04 20.03-25.04 13.04-29.04 14.04-28.04 20.06-30.06 56-68 
Amar Galata 9.03-26.04 19.03-26.04 15.04-30.04 19.04-29.04 28.06-5.07 66-68 
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Epoca de maturare a fructelor a fost eşalonată pe o perioadă de 42 zile, începând 
cu 25 mai la soiul ‘Cetăţuia’ şi terminând pe 7 iulie la soiul ‘Marina’. 

S-a asigurat astfel un conveer varietal alcătuit din soiurile ‘Cetăţuia’, ‘Cătălina’, 
‘Maria’, ‘Golia’ şi ‘Marina’, primele două fiind destinate pentru consum în stare 
proaspătă iar ultimele trei atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru 
industrializare. 

Cele două soiuri de cireşe amare întregesc un sortiment care asigură satisfacerea 
necesităţilor de industrializare, permiţând diversificarea ofertei de fructe pentru 
dulceţuri, lichioruri, sucuri naturale şi produse de cofetărie (fig.1). 

 
Maturarea fructelor 

Mai Iunie Iulie Soiul 
20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 

Cetăţuia 
Cătălina 
Golia 
Maria 
Boambe de Cotnari cl.5 
Amar Maxut 
Amar Galata 
Marina 

              __________ 
                      _____________ 
                                        _____________ 
                                        ______________ 
                                                      ___________ 
                                                            ______ 
                                                                       ______ 
                                                                        ______ 

 
Fig. 1 – Eşalonarea maturării fructelor la soiurile noi de cireş omologate la SCDP Iaşi 
 
Producţia de fructe şi calitatea acesteia constituie elemente de apreciere şi 

promovare a noilor soiuri în  sortimentul zonei de NE a Moldovei. Datele de producţie 
înregistrate în ultimii cinci ani sunt redate în tabelul 3.  

 
Tabelul 3 

Producţia şi principalele însuşiri de calitate a fructelor la 8 soiuri de cireş în microculturi 
comparative. Media anilor 2000-2005 

 

Producţia 
medie 

Soiul 
Kg/ 
pom t/ha 

Gr. 
medie 
a fruct. 

(g) 

S.U.% 

Refractom
etric 

% 

sâm 

buri 

Culoarea şi consistenţa pulpei 

Cetăţuia 28,5 14,3 5,9 17,0 6,0 Roşie, semipietros 
Cătălina 22,3 11,2 7,8 17,6 6,5 Roşie, semipietros 
Marina 32,6 16,3 7,7 17,9 6,9 Bicolor, pietros 
Golia 30,0 15,0 8,0 17,5 6,6 Roşie, pietros 

Boambe de 
CotnarI cl.5 (mt) 25,2 12,6 7,5 18,0 6,5 Bicolor, pietros 

Maria 31,0 15,5 7,9 17,7 6,0 Roşie închisă, pietros 
Amar Maxut 20,7 10,4 4,5 21,0 5,8 Neagră, moale 
Amar Galata 29,5 14,8 4,7 18,9 6,1 Bicolor, semipietros 
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Din grupa soiurilor timpurii şi semitimpurii, reprezentate de soiurile ‘Cetăţuia’ şi 
‘Cătălina’ remarcăm producţia mai mare înregistrată la soiul ‘Cetăţuia’ (28,5 kg/pom 
respectiv 14,3 t/ha) faţă de soiul ‘Cătălina’ (22,3 kg/pom respectiv 11,2 t/ha). 

Grupa soiurilor cu maturare medie, evidenţiază producţia de fructe a soiului 
‘Maria’ (31 kg/pom respectiv 15,5 t/ha) faţă de cea a soiului ‘Golia’ (30 kg/pom, 
respectiv 15 t/ha). 

Producţia cea mai mare de fructe s-a înregistrat la soiul ‘Marina’ (32,6 kg/pom, 
respectiv 16,3 t/ha). 

Trei din soiurile noi de cireş au înregistrat producţii superioare soiului martor 
‘Boambe de Cotnari’ (25,2 kg/pom, respectiv 12,6 t/ha). 

Principalele caracteristici fizico-chimice ale fructelor (media ultimilor cinci ani), 
scot în evidenţă o serie de calităţi ale celor 8 soiuri noi de cireş. 

Soiul ‘Golia’ înregistrează o greutate medie a fructului de 8 g, dar şi celelalte 
soiuri au greutăţi mari, cuprinse între 7,7 g şi 7,9 g, superioare soiului martor ‘Boambe 
de Cotnari’ (7,5 g). 

Soiul ‘Cetăţuia’ înregistrează cea mai scăzută greutate (5,9 g) dar aceasta poate fi 
considerată bună pentru  un soi timpuriu. 

La soiurile de cireş amar deşi se înregistrează greutăţi medii ale fructelor de 4,5 – 
4,7 g, acestea pot fi considerate bune pentru cele două soiuri noi ‘Amar Maxut‘ şi 
‘Amar Galata’. 

Cele cinci soiuri noi de cireş dulce au înregistrat valori ale substanţei uscate 
cuprinse între 17 % la soiul ‘Cetăţuia’ şi 17,9 % la soiul ‘Marina’, dar inferioare soiului 
martor ‘Boambe de Cotnari’ (18%). La soiurile amare s-au înregistrat valori superioare 
cuprinse între 18,9 % la soiul ‘Amar Galata’ şi 21 % la soiul ‘Amar Maxut’. 

Procentul de sâmburi din greutatea totală a fructelor a fost cuprins între 5,8 % la 
soiul ‘Amar Maxut’ şi 6,9 % la soiul ‘Marina’. 

În privinţa culorii epidermei fructelor înregistrăm o diversitate a acestora de la 
bicolore (‘Marina’, ‘Amar Galata’), roşie închisă (‘Cetăţuia’, ‘Cătălina’, ‘Golia’, 
‘Maria’) la neagră (‘Amar Maxut’). O diversitate înregistrăm şi în ceea ce priveşte 
consistenţa pulpei fructelor, de la moale la ‘Amar Maxut’, semipietroasă la ‘Cetăţuia’, 
‘Cătălina’ şi ‘Amar Galata’ şi pietroasă la ‘Maria’, ‘Golia’ şi ‘Marina. 

Această biodiversitate de însuşiri ale fructelor asigură satisfacerea tuturor 
gusturilor consumatorilor şi procesatorilor de cireşe atât pentru consum în stare 
proaspătă cât şi pentru industrializare. 

 

CONCLUZII 
Vigoare medie şi chiar mică a soiului ‘Golia’ permite intensivizarea culturii în 

plantaţiile ce se vor înfiinţa cu aceste soiuri noi. 
Autofertilitatea soiului ‘Maria’ permite realizarea de plantaţii fără obligaţia 

asigurării unei polenizări, această calitate fiind o premiză pentru a asigura polenizarea 
altor soiuri de cireş din sortimentul actual. 

Rezistenţa bună a acestor soiuri noi la factorii limitativi ai producţiei (ger, secetă, 
boli şi dăunători) permit promovarea acestora în sortimentul zonei de NE a Moldovei. 
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Productivitatea bună a acestor soiuri conduce la înregistrarea unor producţii de 
fructe care să asigure rentabilitatea culturii. 

Conveerul varietal cu cele opt soiuri noi demarează cu soiul ‘Cetăţuia’ în jurul 
datei de 25 mai, continuă apoi cu soiul ‘Cătălina’ (semitimpurie), urmat de soiurile cu 
maturare medie (‘Maria’ şi ‘Golia’) şi se încheie cu soiul târziu ‘Marina’ şi cele de cireş 
amar (‘Amar Maxut’ şi ‘Amar Galata’), toate asigurând o perioadă de 42 de zile, 
consumului de cireşe proaspete şi pentru industrializare. 

Biodiversitatea de însuşiri fizico-chimice ale fructelor satisfac gusturile unei 
game largi de consumatori şi procesori ale acestor minunate creaţii. 
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