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Abstract:In Europe, apple assortment is preponderantly consisting of 
Golden Delicious cv and his mutants (37%) Red Delicious (10%), Jonagold (9%), 
Elstar (5%), Granny Smith (5%), Braeburn (3,5%), Morgenduft (2%), Idared (2%), 
Cox Orange 1% and Fuji 1%. The tendency of apple market is orientated to the 
varieties with acid fruits, crisp pulp, firm, attractive appearance, of red, yellow or 
blushing color. Fruit quality must correspond to some specific standards. By 
comparison, Romanian assortment, iven if very diverse as number of varieties and 
ripening time, don’t satisfy, in totality, grower’s and consumer’s demands and 
requirements. The most commercially propagated cultivars are Jonathan, Golden 
Delicious, Starkrimson, Idared, Generos, Florina, Pionier, Romus 3.  

In the aim of the assortment’s completion, in the last years (2000 – 2004), 
were introduced for a comparative study regarding their phenology, productivity, 
the main fruit characteristics, storage capacity, in the Argeş agro - climatic area 
Elstar, Elton, Elista, Fuji, Braeburn, Hillwell, Kent, Enterprise (Vf), Rebra (Vf) 
cultivars.  

 
În prezent sortimentul autohton de măr este alcătuit din 47 soiuri, dintre 

care 29 autohtone ameliorate cu diferite epoci de coacere şi 18 străine care sunt 
introduse la înmulţire şi admise în Lista Oficială a Ministerului Agriculturii. 
Dintre acestea cele mai răspândite în livezi sunt Jonathan, Golden Delicious, 
Starkrimson, Idared, Generos, Florina, Pionier, Romus 3, etc. (Branişte N., Militaru 
Mădălina, 2005) 

Comparativ, sortimentul european cuprinde soiurile Golden Delicious şi 
mutantele sale 37,3%, urmat de Gala cu 10,4%, Red Delicious 9,9%, Jonagold 
9,2%, Elstar 4,9%, Granny Smith 4,9%, Braeburn 3,3%, Morgenduft (Imperatore) 
1,9%, Idared 1,5%, Cox Orange 1,1%, Fuji 1,1%, etc. (Pellegrino S., Berra L., Carli 
C., 2004) 

Tendinţa pe piaţa merelor în Europa este orientată spre extinderea soiurilor 
cu pulpa fermă, crocantă, suculentă, bine echilibrate sub raportul zahăr-aciditate, 
cu aspect atrăgător în privinţa formei şi culorii fructelor (roşu aprins, galben sau 
bicolore). În lume, ca etalon în privinţa însuşirilor organoleptice cele mai bine 
acceptate fructe sunt cele ale soiurilor Golden Delicious, Red Delicious şi 
Jonagold în America, soiul Pink Lady în Europa, soiul Fuji în Asia şi soiul 
Braeburn în Australia şi Noua Zeelandă. Referitor la calitatea merelor pentru 
consum în stare proaspătă, normele Comitetului pentru dezvoltarea comerţului, 
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industriei şi întreprinderilor din cadrul Comisiei Economice pentru Europa, 
expuse în Raportul din 29 - 31 octombrie 2002, arată că acestea trebuie să se 
încadreze obligatoriu în 3 categorii: extra, I şi a II-a, cu respectarea criteriilor 
specifice. Printre cele 262 soiuri de măr cuprinse în lista europeană (anexa FFV 
50 Pommes) se regăsesc şi o serie de soiuri răspândite în livezile din ţara noastră 
între care amintim Idared, Jonathan, Golden Delicious şi mutantele (ex. Golden 
spur), Red Delicious şi mutantele (ex. Starkrimson), Granny Smith, Mutsu, James 
Grieve, Jonagold, Florina. Gama acestora se poate lărgi prin studiul soiurilor din 
sortimentul european aflate în culturi de concurs la Institutul de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Pomicultură  Piteşti – Mărăcineni, Argeş, cum sunt Braeburn, 
Hillwel, Elstar, Elista, Fuji, Kent, Rebra, Enterprise, Florina, care au constituit 
obiectul de studiu în perioada anilor 2000 - 2004. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul biologic aflat în culturi de concurs în cadrul Laboratorului de Genetică şi 

Ameliorare din cadrul I.C.D.P. Piteşti – Mărăcineni cuprinde soiurile Braeburn, Hillwel, 
Elstar, Elista, Fuji, Kent (tabel 1) altoite pe portaltoiul M106, câte 20 pomi /soi, plantaţi la 
distanţa de 3,5 m între rânduri şi 2 m pe rând. Pomii sunt plantaţi în toamna anului 1995, 
acum fiind în anul 10 de la plantare. Ca martori s-au plantat soiurile Florina (Vf) şi Generos 
(poly). 

 
Tabelul 1 

Lista soiurilor studiate 
Soiul Anul introducerii Originea 

Fuji  1962 Red Delicious x Rall’s Janet, Japonia 
Braeburn  1952 Lady Hamilton l.p., Noua Zeelandă 
Hillwel  1990 Mutaţie din Braeburn 

Florina  1978 Încrucişare complexă, cu rezistenţă la rapăn, 
Franţa 

Enterprise (Coop 30) 1992 Încrucişare complexă cu rezistenţă la rapăn, 
SUA 

Elstar  1972 Golden Delicious x Ingrid Marie, Olanda 
Elista  1983 Mutaţie din Elstar, Franţa 

Generos  1983 Încrucişare complexă cu M. zumi rezistenţă 
poligenică, SCDP Voineşti 

Rebra (sin. 6/2 P) 2003 Florina x Idared, ICDP Piteşti 
 
 

Tabelul 2 
Lista descriptorilor utilizaţi 

Mărimea fructului 

1. Foarte mică; 2. Foarte mică / mică; 3. Mică (50 - 75 g);          4. Mică 
/ Medie (75 - 125 g); 5. Medie (125 – 150 g);                6. Medie / mare 
(150 – 175 g); 7. Mare (175 – 200 g); 8. Mare / foarte mare (200 – 250 
g); 9. Foarte mare (› 250 g) 

Forma fructului 

1. Sferică; 2. Sfero - conică; 3. Lung sfero - conică;             
4. Scurt sfero - conică; 5. Turtită; 6. Aplatizat – sferică;  
7. Conică; 8. Neted - conică; 9. Trunchiat - conică; 10. Piriform – 
conică; 11. Intermediar – conică; 12. Elipsoidală; 13. Elipsoid – conică; 
14. Oblungă; 15. Oblung – conică; 16. Ovoidală 

Culoarea de fond 1. Roşu; 2. Oranj; 3. Crem; 4. Alb - gălbuie; 5. Galbenă;  
6. Verde – gălbuie; 7. Verde – albicioasă; 8. Verde 

Culoarea de acoperire 1. Oranj; 2. Roz; 3. Roşu; 4. Roşu - închis; 5. Purpurie; 
 6. Cărămizie (maronie) 



 
Pentru studiul comportării soiurilor s-au folosit metode de observaţie privind 

data declanşării înfloritului (stadii reper după Fleckinger), intensitatea înfloritului (note 
de bonitare 0-5), data maturităţii de recoltare, iar pentru descrierea fructelor, 
descriptori IPGRI, Roma utilizaţi pe plan european (tabel 2). 

Determinarea substanţei uscate din fruct s-a făcut cu refractometrul digital, iar 
fermitatea s-a măsurat cu penetrometrul, în Kg f / cm2. 

Determinările cantitative privind potenţialul de producţie s-au efectuat prin 
numărarea fructelor pe pomi şi soi după căderea fiziologică din iunie, apoi prin 
cântărirea producţiei pe pomi (Kg / pom) la data maturităţii de recoltare a fructelor în 
funcţie de specificul soiurilor studiate. 

Lucrările de întreţinere în livadă au constat în erbicidare pe rând şi înierbare 
între rânduri, precum şi în aplicarea a 8 tratamente fitosanitare, la avertizare. 

Păstrarea probelor de fructe din cele 8 soiuri de mere s-a făcut în depozit 
frigorific la temperatura de +2 - +30C şi 80% umiditate în aer. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Determinarea potenţialului productiv al soiurilor 
- producţia medie pe pom şi la hectar în perioada 2000 - 2004  
- greutatea medie a fructelor 
În figura 1 se prezintă producţiile de fructe obţinute la soiurile studiate pe 

ani şi media celor 5 ani. Cele mai mari producţii, în funcţie de gradul de 
adaptabilitate şi condiţiile climatice ale anilor 2000 – 2004 s-au obţinut la soiurile 
Kent în 2004 (40 t / ha), Generos în anul 2004 (40 t / ha), Kent în 2002 (37 t / ha), 
Florina în 2004 (28 t / ha), etc. Cele mai mici producţii s-au înregistrat la soiurile 
Braeburn, Hillwel, Elstar, Elista, în toţi anii, mai puţin adaptate la condiţiile  
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Fig. 1 – Potenţialul de producţie şi producţia medie la soiurile  
studiate în cei 5 ani de cercetare 
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climatice ale zonei de studiu. Mai bine adaptate s-au dovedit a fi soiurile Fuji, 
Kent, Enterprise, Rebra, Florina şi Generos care au prezentat producţii mai 
aproape de potenţialul soiurilor. Dintre acestea, soiul Kent a dovedit o alternanţă 
accentuată (un an producţii foarte mari, iar în anul următor producţii foarte mici). 
Constanţă a producţiei de fructe la nivel ridicat au înregistrat soiurile Florina, 
Generos, Enterprise şi Rebra, acestea fiind recomandate pentru completarea 
sortimentului zonal. Din punct de vedere al greutăţii fructelor şi calibrului 
acestora, soiurile Generos, Rebra, Florina, Enterprise şi Kent se încadrează în 
grupa celor cu fructe mari şi mijlocii, acceptate pe piaţă la categoria extra şi I de 
calitate. 

2. Determinarea potenţialului comercial după principalele însuşiri 
organoleptice ale fructelor. 

- aspectul fructului (mărime, formă, culoare) 
- însuşirile pulpei (fermitate kg f / cm2, suculenţă, gust, aromă) 
În figura 2 sunt prezentate diagramele pentru valorile indicatorilor 

menţionaţi la fructele soiurilor studiate în mai mulţi ani, din recoltele 2000 – 
2004. Se constată că soiurile se clasifică aproape în fiecare an, în acelaşi mod cu 
mici influenţe datorate condiţiilor climatice asupra mărimii, culorii şi gustului 
(raportul zahăr – aciditate). 
 Însuşirile organoleptice determinate genetic de soi sau pe grupe de soiuri 
arată că unele dintre acestea nu sunt corespunzătoare standardelor pieţei, datorită 
cultivării în condiţii diferite faţă de acelea ale zonei de origine sau în unii ani din 
cauza variaţiei anuale a elementelor climatice din perioada maturării şi colorării 
fructelor. 

După mărimea fructului, soiurile se clasifică astfel: 
 - cu fruct mare (7 – 9): Generos, Florina, Rebra, Enterprise 
 - cu fruct mijlociu (4,5 – 7): Kent, Braeburn, Elista, Elstar, Hillwel, Fuji. 
 Forma fructului este indicele cel mai constant şi este caracter de soi, fiind 
cuprins între 7 şi 9 pentru toate genotipurile. 
 Culoarea fructului evaluată prin gradul de acoperire al epidermei cu roşu 
sau nuanţe de roşu s-a notat pentru soiurile studiate între 4,5 – 7 la Hillwel, Fuji, 
Braeburn şi între 7 şi 9 la Rebra, Elstar, Florina, Enterprise, Generos. De 
menţionat că, soiurile Fuji, Braeburn, Hillwel fiind de origine japoneză şi 
australiană necesită o perioadă mai lungă de vegetaţie până în a doua jumătate sau 
sfârşitul lunii octombrie pentru o colorare şi maturare optimă, deci o prelungire cu 
o lună faţă de data recoltării în condiţiile zonei de studiu. Acest lucru, desigur, a 
influenţat aprecierea culorii, dar şi a creşterii în mărime a fructelor. 
 Fermitatea (kg f / cm2) sau consistenţa pulpei determinată după 3 luni de 
păstrare, clasifică soiurile studiate astfel: cu fermitate mare (10-7): Braeburn, 
Hillwel, Fuji, mijlocie (5-7): Generos, Enterprise, Kent şi mică (sub 5): Elstar, 
Florina, Rebra. 
 Gustul şi savoarea fructelor, ca element de apreciere gustativă şi produs al 
raportului zahăr – aciditate, clasifică soiurile diferit în funcţie de anul climatic şi 



optimul maturării de consum: Florina, Elstar, Hillwel, Braeburn (7-8) şi Generos, 
Fuji, Enterprise, Rebra, Kent (5-7). 
 Substanţa uscată (%), determinată refractometric, a înregistrat valori 
diferite atât între ani cât şi între soiuri, valorile medii fiind cuprinse între 12,9 % 
la soiurile Kent, Enterprise şi 15,2% la soiurile Fuji şi Elista, celelalte soiuri 
având între 13,6% şi 14,9% 
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Fig. 2 – Diagrama potenţialului comercial după principalele însuşiri 
organoleptice la soiuri noi de mere (Date medii 2000-2004) 
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Fig. 3 – Clasificarea soiurilor de măr după fermitatea pulpei, 
conţinutul în substanţă uscată (s.u.%) şi suculetă 
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CONCLUZII 
1. Soiurile Florina (Vf), Generos (poly), Enterprise (Vf) şi Rebra (Vf) prin 

adaptabilitatea la condiţiile zonei de studiu, potenţialul productiv, calităţile 
fructelor şi capacitatea de păstrare pot completa sortimentul zonal de iarnă, ele 
fiind şi mai rezistente la rapăn şi făinare. 
 2. Soiurile Braeburn, Hillwel, Fuji, Elstar şi Elista, în condiţiile zonei de 
studiu, deşi valoroase prin calităţile organoleptice şi gustative ca şi cele de 
păstrare îndelungată în depozite cu frig, nu ating parametrii comerciali de mărime, 
culoare şi mai ales randamentul de producţie pentru a fi introduse în sortimentul 
zonal. 
 3. Soiul Kent, deşi s-a dovedit mai bine adaptat condiţiilor climatice ale 
zonei de studiu, datorită alternanţei de rodire accentuată şi calităţii gustative 
mediocre a fructelor nu se recomandă la înmulţire. 
 4. Soiurile clasice Jonathan şi Idared, mult cultivate în zonă şi deci având 
grad ridicat de adaptabilitate la condiţiile pedoclimatice, ca şi cele noi studiate au 
avut comportare diferită, mult influenţată de condiţiile climatice din perioada 
anilor 2000 – 2004. 
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