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Cultura specializatǎ a vişinului este relativ recentǎ, în trecut aceastǎ specie fiind 

reprezentatǎ prin pomi rǎzleti. În ultimii ani s-a conturat o conjuncturǎ economicǎ favorabilǎ şi 

de perspectivǎ pentru vişin, concretizatǎ printr-o cerere crescută de fructe pentru industria 

alimentarǎ şi pentru export.  

Tendinţa mondială de sporire a consumului de fructe creeaza noi oportunităţi pentru zona 

geografica în care ne aflăm, permiţând redimensionarea exploatărilor în bazinul de favorabilitate, 

determinată în principal de apariţia proprietăţii private, experienţă şi tradiţie profesională. 

Dezvoltarea industriilor alimentare, prin utilizarea de tehnologii de ultimă generaţie cu 

deosebire în domeniile sucurilor alimentare şi a conservelor ecologice, a sporit gradul de 

prelucrare a fructelor şi în consecinţă şi a cererii de materie primă pentru acest domeniu. 

Aceste modificări de interes solicită pomiculturii şi pomicultorilor reconsiderarea 

eforturilor întreprinse în domeniile biotehnologiilor, bioingineriei şi, pe fond, schimbarea 

atitudinii faţă de exploataţia pomicolă, conveerul sortimentelor, maleabilitatea faţă de cerinţele 

pieţii şi nu în ultimul rând a noilor tehnici şi tehnologii. 

Particularităţile agrobiologice, în special plasticitatea ecologică mare, sporeşte 

importanţa cultivării acestei specii în climatul temperat. Deşi pe plan mondial există o cerinţă 

din ce în ce mai mare pentru producţia de vişine, în prezent, la nivelul României se constatǎ o 

scǎdere considerabilă a ponderii acestei specii, mai cu seamǎ la vişinii plantaţi în masiv, pe 

suprafaţe mari. Din acest motiv în planul de dezvoltare în perspectivǎ a pomiculturii, vişinului i 

s-au rezervat suprafeţe importante în unitǎţile agricole de producţie.  

Cauzele care au determinat şi determinǎ productivitatea scǎzutǎ a soiurilor existente în 

plantaţiile de vişin sunt multiple şi insuficient cunoscute în interdependenţa lor. Problema 

sporirii productivităţii livezilor intensive, de mare densitate, este strâns legată de stabilirea 

operaţiilor tehnice aplicate la conducerea creşterii şi fructificării pomilor. În acelaşi timp 

optimizarea unor verigi ale tehnologiilor de cultură, cum sunt nutriţia plantelor, intervenţiile 



 
fitosanitare, etc. necesită implicarea unor discipline de specialitate în studiul particularităţilor 

agrobiologice ale acestei specii (Darbellay, 1994). Din acest punct de vedere cercetările bazate 

pe studiul influenţei fertilizărilor foliare şi radiculare asupra creşterii şi productivităţii plantaţiilor 

de vişin în diferite sisteme de cultură au o actualitate deosebită.  

În acest sens, Benedetti (1998) recomandă folosirea îngrăşămintelor cu solubilizare lentă, 

a inhibitorilor de nitrificare, a hidrolizatelor proteice şi a îngrăşămintelor organo-minerale în 

plantatiile intensive. De asemenea, conform Directivelor Comisiei Europene, trebuie să se 

administreze elemente fertilizante eficace, în baza exigenţelor culturii şi adaptate la condiţiile de 

creştere ale acesteia, iar modalităţile de aplicare trebuie să nu aibă efecte nocive asupra sănătăţii 

umane, animale şi a mediului înconjurător. 

Întrucât soiurile de vişin existente la ora actuală în culturǎ sunt valoroase şi prezintǎ 

interes pentru producţie, în lucrarea de faţǎ ne-am propus evaluarea efectelor unor metode de 

fertilizare, care să asigure o aprovizionare normală a pomilor cu macro şi microelemente în 

cadrul producţiei integrate, asupra caracterelor agroproductive ale câtorva din principalele soiuri 

cultivate în zona de N-E a României.  

Analizele îtreprinse vor constă în observaţii asupra vigorii de creştere a pomilor, 

elementelor fenologice de vegetaţie şi fructificare, producţiei sub aspect cantitativ şi calitativ, şi 

a modalităţilor de valorificare a fructelor. 

Atingerea scopului propus s-a realizat prin următoarele obiective:  

 studiul particularităţilor biologice de creştere şi fructificare a soiurilor de vişin; 

 identificarea şi utilizarea unor noi îngrăşăminte şi influenţa acestora asupra 

proceselor de creştere şi rodire ale pomilor; 

 stabilirea variantelor optime de fertilizare, cu efect pozitiv asupra creşterii şi 

fructificării; 

 valorificarea potenţialului agroproductiv al soiurilor de vişin în condiţiile utilizării 

resurselor naturale din zonă; 

 influenţa fertilizărilor foliare asupra procesului de fecundare-polenizare a florilor; 

 stabilirea momentelor optime de aplicare a îngrăşămintelor foliare în scopul 

menţinerii rodului; 

 îmbunătăţirea potenţialului productiv şi a calităţii fructelor utilizând concentraţii şi 

momente optime de aplicare a îngrăşămintelor extraradiculare. 

Activităţile care au stat la baza realizării acestor obiective au fost: 

- analiza soiurilor privind efectul metodelor de fertilizare asupra vigorii de creştere 

(înălţimea pomilor, diametrul mediu şi volumul coroanei, suprafaţa secţiunii transversale 

a trunchiului, numărul şi lungimea creşterilor anuale); 



 
- aprecierea influenţei îngrăşămintelor chimice asupra particularităţilor de fructificare ; 

- studiul elementelor fenologice de vegetaţie şi fructificare;  

- potenţialul productiv sub aspect cantitativ şi calitativ, direcţii de valorificare a fructelor; 

- estimarea suprafeţei foliare medii a pomilor în condiţiile diferitelor metode de fertilizare; 

- viabilitatea şi capacitatea de germinare a polenului; 

- determinarea conţinutului de macro şi microelemente din frunze;  

- analiza şi corelarea rezultatelor în vederea argumentării metodelor de fertilizare în 

agroproductivitatea vişinului; 

Textul tezei este expus pe 202 pagini, datele experimentale sunt ilustrate în 26 tabele, 19 

figuri, 51 fotografii color, 8 corelaţii, concluzii şi referinţe bibliografice care includ 147 de surse. 

Partea I face o sinteză a stadiului actual din ţară şi străinătate în ceea ce priveşte 

interacţiunea dintre factorii climatici şi tehnologici asupra agroproductivităţii vişinului. 

Referinţe ale cercetătorilor, cu privire la importanţa, originea, tendinţe şi orientări pe plan 

naţional şi mondial a vişinului, sunt şi ele prezentate în capitolul I. 

Partea a II-a este reprezentată de cercetări proprii ce cuprinde: caracterizarea cadrului 

natural, materialul şi metodele de cercetare, organizarea şi descrierea protocolului experimental, 

precum şi rezultatele obţinute. 

Condiţiile ecopedologice în care s-au desfăşurat cercetările, sunt prezentate în capitolul 

II, acestea scoţând în evidenţă, faptul că, arealul pomicol din judeţul Iaşi prezintă favorabilitate 

pentru cultura vişinului. 

Capitolul III prezintă materialul biologic şi metodele de cercetare utilizate, observaţiile, 

determinările şi măsurătorile propuse pentru aprecierea influenţei fertilizărilor chimice asupra 

celor 10 soiuri luate în studiu.  

În cadrul experienţelor efectuate s-au luat în studiu comparativ variante fertilizate 

extraradicular (b1) cu îngrăşăminte lichide cu efect biostimulator, variante combinate fertilizare 

foliară şi radiculară (b2), variante fertilizate radicular (b3) cu îngrăşăminte complexe solide şi 

variante nefertilizate (b4), aceasta din urmă fiind şi martorul experienţei.  

Materialul biologic studiat a cuprins zece soiuri altoite pe portaltoiul Prunus Mahaleb, din 

care patru soiuri de vişin străine şi şase soiuri româneşti, plantate în funcţie de vigoarea lor 

astfel: 

 - la distanţele de plantare 5 m între rânduri şi 4 m între pomi pe rând (500 pomi/ha), 

soiurile: Scuturător, Engleze timpurii, Crişana 2, Mocăneşti 16; 

- la distanţele de plantare: 4 m între rânduri şi 2 m între pomi pe rând (1250 pomi/ha), 

soiurile: Northstar, Oblacinska, Ilva, Nana, Schattenmorelle, Pitic de Iaşi. 



 
Studiul influenţei regimului factorilor climatici asupra declanşării, parcurgerii şi 

desfăşurării fenofazelor de creştere şi fructificare, precum şi influenţei fertilizărilor asupra 

creşterii şi fructificării unor soiuri de vişin s-a desfăşurat în perioada 2009-2011, în cadrul unei 

experienţe organizate într-o livadă de vişin aflată în anul XXVIII de la plantare.  

Având în vedere că studiul a fost axat pe cunoaşterea înfluenţei fertilizărilor chimice 

asupra particularităţilor coroanei pomilor, precum şi a celor de fructificare, observaţiile şi 

determinările au fost conduse pe două direcţii: 

1. Pentru aprecierea influenţei fertilizărilor chimice asupra particularităţilor biometrice 

ale coroanei pomilor s-au efectuat măsurători după încheierea fiecărui ciclu de vegetaţie şi s-au 

calculat valori medii ale indicatorilor de creştere şi dezvoltare pe variante.  

Măsurătorile şi determinările biometrice au vizat diametrul coroanei pe lungimea 

rândului şi perpendicular pe acesta, măsurat cu ruleta individual la fiecare variantă studiată, 

suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului (S.S.T.T.) care s-a determinat cu ajutorul şublerului 

(măsurătorile au fost efectuate la 50 cm de la nivelul solului la soiurile plantate în sistem clasic şi 

la 30 cm la soiurile plantate în sistem intensiv),
 
volumul coroanei (V), numărul şi lungimea 

creşterilor anuale şi suprafaţa foliară.  

2. Pentru aprecierea influenţei fertilizărilor chimice asupra particularităţilor şi capacităţii 

de fructificare, s-au determinat: lungimea, numărul mugurilor vegetativi şi floriferi la ramurile de 

rod, potenţialul productiv al soiurilor calculându-se producţia de vişine pe pom (kg/pom) şi la 

hectar (tone/ha); indicele de productivitate (kg/cm
2
), calitatea fructelor (greutatea medie a 

fructelor şi a sâmburilor (g), înălţimea, diametrul mare şi diametrul mic al fructului (mm), 

lungimea şi greutatea peduculilor).  

Analizele biochimice au vizat analize privind substanţa uscată solubilă (% S.U.), 

glucidele reducătoare (%) şi aciditatea titrabilă (g acid malic/100 g substanţă proaspătă). Probele 

au fost prelevate la maturitatea de recoltare. 

Analize fiziologice au urmărit viabilitatea şi capacitatea de germinare a polenului, 

conţinut frunzelor în macro şi microelemente şi coeficientul de fertilitate prin polenizare liberă. 

În cadrul capitolului VI sunt prezentate rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate 

pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.  

În urma observaţiilor fenologice s-a constatat că declanşarea şi parcurgerea fenofazelor 

de creştere şi fructificare nu înregistrează variaţii mari de la un an la altul. Diferenţele care apar 

au ca explicaţie în primul rând originea variată a soiurilor şi influenţa factorilor climatici în 

perioada de vegetaţie, specific fiecărui an, iar în al doilea rând agrotehnica aplicată. 

Coeficientul de fertilitate prin polenizare liberă au fost influenţate de gradul de înflorire a 

soiurilor, distanţele de plantare, poziţia ramurilor în coroană, condiţiile climatice din perioada 



 
înfloritului, prezenţa albinelor pentru polenizare, dar şi de fertilizărea extraradiculară (4l/ha) cu 

Fertileader B (1%), P (6%), K (12%), efectuată la scuturarea a 90% din petale, care a adus un 

plus valoare acestor variante. 

Observaţiile efectuate pe parcursul studiului, scot în evidenţă faptul că, fertilizările 

extraradiculare nu influenţează negativ germinarea polenului, în schimb, aplicarea lor măreşte cu 

procentul grăunciorilor de polen germinaţi faţă de varianta nefertilizată. 

Sporul suprafeţei secţiunii transversale a trunchiului înregistrează valori oscilante de la un 

an la altul, pentru fiecare din soiurile studiate, ce pot fi puse pe seama variabilităţii condiţiilor 

pedoclimatice şi a nivelului de producţie obţinut. Fertilizarea anuală la cele zece soiuri de vişin a 

determinat în toate variantele o uşoară tendinţă de creştere, aproape în toate cazurile, a secţiunii 

transversale a trunchiului.  

Atât pentru soiurile de vigoare mică - mijlocie cât şi pentru cele de vigoare mijlocie – 

mare, distanţele între pomi pe rând alese la înfiinţare, nu sunt suficiente pentru asigurarea unui 

spaţiu de nutriţie optim, aceasta putând fi mărită, la cel puţin 3 m la densităţile mai mari la ha, 

respectiv la 5 m în cazul densităţilor mai mici. Analiza datelor obţinute ne dovedeşte că, 

parametrile coroanelor soiurilor de vişin din diferite grupe, luate în cercetare, depind în primul 

rând de zona ecologică, particularităţile biologice ale soiului şi de suprafaţa de nutriţie. 

Faţă de graduările factorului fertilizare, varietăţile studiate răspund favorabil la 

fertilizarea mixtă. Celelalte metode de fertilizare au influenţat volumul productiv al coroanei, 

parametrii constructivi rămânând constanţi în jurul valorilor de la fertilizarea mixtă.  

Potenţialul de creştere al pomilor la cele zece soiuri de vişin, exprimat prin lungimea 

medie, numărul şi lungimea totală a creşterilor anuale, a fost influenţat diferit prin metodele şi 

momentele de aplicare a fertilizanţilor extraradiculari, datorită intensificării proceselor 

fotosintetice. 

Suprafeţele foliare înregistrate în experienţă se află sub valorile optime după XXVIII de 

ani de la plantare, acest fapt este datorat degarnisirii centrelor coroanelor şi permutării 

fructificării la periferia acestora. La soiurile luate în studiu, conţinutul frunzelor în macro şi 

microelemente, precum şi suprafaţa foliară sporeşte concomitent cu aprovizionare pomului atât 

cu îngrăşăminte aplicate extraradicular (4l/ha), cu Fertileader N (9%), P (5%), K (4%) plus 

microelemente, cât şi aplicate radicular (0,3kg/pom), cu Timac plus 37 (5% N, 10% P, 22% K).  

Efectul factorilor analizaţi, asupra lungimii şi diferenţierii mugurilor de pe ramurile de 

rod, gradului de înflorire şi legare a fructelor şi în final a numărului de fructe pe pom la cele zece 

soiuri de vişin, este redus. O oscilaţie maximă caracteristică s-a obţinut în cazul combinaţiei 

graduărilor a câte doi factori, insă caracterul de soi este factorul determinant în definirea acestor  



 
parametri. Nu s-a remarcat existenţa unei interacţiuni puternice între efectele provocate a 

îngrăşămintelor chimice solide cu aplicare radiculară şi aceşti parametri. 

Valoarea comercială a făcut necesar studiu influenţei fertilizărilor chimice asupra calităţii 

fructelor, aceasta îmbunătăţindu-se prin aplicarea metodelor de fertilizare permiţând nu numai 

sporirea şi stabilizarea recoltei, dar şi reglarea dimensiunilor fructelor, raportului pulpă/sâmbure 

şi caracteristicilor chimice ale fructelor (S.U., raport zahăr/aciditate). 

Factorul genotipic este singurul responsabil în desăvârşirea cantitativă a parametrului 

număr muguri/cm
2
 S.S.T., valorile obţinute fiind invers proporţionale cu vigoarea soiurilor. 

Valorile indicelui de productivitate au fost influenţate de fertilizările aplicate anual. 

Suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului se corelează stabil cu productivitatea pomilor şi este 

considerată ca unul dintre indicatorii principali pentru evaluarea şi planificarea raţională a 

încărcăturii pomilor cu fructe. 

Chiar dacă suprafaţa foliară a crescut odată cu producţia pe pom, pomii au fost 

supraîncărcaţi faţă de posibilităţile de susţinere foliară, fapt datorat destinaţiei şi sintezei 

asimilatelor către producţie şi mai puţin către creşterea şi dezvoltarea vegetativă a pomilor. 

Factorii tehnologici din experienţă nu influenţează semnificativ valorile raportului 

productivitate/volum coroană, existând totuşi o uşoară tendinţă de creştere la variantele 

fertilizate. 

Biodiversitatea de însuşiri ale fructelor asigură satisfacerea gusturilor consumatorilor şi 

procesatorilor de vişine, atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru industrializare. 

În ultima parte a tezei sunt elaborate concluziile şi recomandările care prevăd 

posibilitatea creşterii agroproductivităţii soiurilor de vişin, sub influenţa fertilizărilor chimice, cu 

avantaje deosebite în cazul fertilizărilor extraradiculare aplicate suplimetar pe un fond fertilizat 

radicular. Prin acestă metodă se oferă condiţii optime de biotop, care sunt mai apropiate de 

cerinţele biologice ale soiurilor de vişin, influenţând pozitiv nivelul producţiei. 

Pe tot parcursul efectuării cercetărilor cât şi a redactării lucrării, am fost îndrumat cu 

multă competenţă de conducătorul ştiinţific, distinsul Prof. dr. Gică Grădinariu, decanul 

Facultăţii de Horticultură, din cadrul U.S.A.M.V. Iaşi, căruia îi aduc pe această cale cele mai 

sincere şi respectuase mulţumiri. Aceleaşi gânduri de aleasă recunoştinţă şi sincere mulţumiri le 

aduc domnilor Prof. dr. Mihai Istrate, sef. lucr. Marius Dascălu şi domnişoarei asist. dr. Cristina 

Zlati, pentru sfaturile date.  

Mulţumesc totodată colectivului din cadrul disciplinelor de pomicultură şi cercetătorilor 

din cadrul laboratorului de Cercetare pentru Pomicultură din U.S.A.M.V. Iaşi, pentru ajutorul 

acordat pe parcursul defăşurării cercetărilor cât şi pentru contribuţia adusă la formarea mea ca 

cercetător. 


