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Abstract: Ulmus and Acer varieties have proved to be of high interest as 
ornamentals and have been grown as individuals, groups, group arrangements 
or hedgerows. The studies carried out at the Research Institute for Fruit 
Growing have had in view the response of Ulmus and Acer ornamental varieties 
to propagation by softwood cuttings, employing Radistim 1, biostimulator at the 
three years of investigation. The experiments were done in plastic tunnels at the 
Fruit Research Institute Piteşti- Mărăcineni, during  2001-2004. We used 
ornamental varieties of Ulmus and Acer: Acer platanoides ”Globosum ” and 
Ulmus damperi ”Aurea” as biological material. The biological material 
involved consisted of simple, tip and bottom cuttings in the phase of semi-hard 
cuttings (bottom) and herbaceous ones (tip). The summer cottage was done 
between June 30 –july 10. After propagation, the cuttings defoliated at the 
bottom were treated by the biostimulators: Radistim 1 then planted in a rooting 
perlite substrate. After planting, the artificial mist was used. The tip cuttings 
gave higher rooting yields versus the bottom cuttings in both ornamental 
varieties studied.  

 

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODA DE LUCRU 

 
Experienţa a fost amplasată în solarii prevăzute cu răsadniţe dotate cu instalaţie 

de produs ceaţă artificială, existente la ICDP Mărăcineni, în anii 2001-2004. 
Materialul biologic a fost reprezentat prin butaşi de vârf şi butaşi de bază 

recoltaţi de la cele două varietăţi ornamentale luate în studiu. Butaşii au fost prelevaţi 
de pe plante mamă în vârsta de peste 10 ani, existente în colecţia dendrologică ICDP 
Mărăcineni.  

Epoca de butăşire “în verde” a  acestor varietăţi ornamentale a coincis cu 
perioada – 28 iunie-5 iulie, în toţi anii de cercetare. După confecţionare, butaşii cu 
dimensiunile între 9.8 - 15.6 cm, în funcţie de varietatea ornamentală, au fost trataţi la 
bază cu biostimulatorul de înrădăcinare, Radistim, sub formă de pudră. 

Plantarea butaşilor în substratul de înrădăcinare alcătuit din perlit, s-a făcut în 
orificii deschise anterior cu ajutorul unui plantator.  

Distanţele de plantare au fost: 8 cm între rânduri şi 6 cm între butaşi pe rând. 
Adâncimea de plantare a fost de circa 2/3 din lungimea butaşilor (4 - 6 cm), pentru 
asigurarea poziţiei verticale a butaşilor. 
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Pentru asigurarea umidităţii substratului şi menţinerea stării de  turgescenţă a 
butaşilor, s-a pus în funcţiune instalaţia de produs ceaţă artificială, care funcţionează 
pe bază de timp, la intervale stabilite în funcţie de temperatura din interiorul şi 
exteriorul spaţiilor de înrădăcinare. 

Cercetările întreprinse în cei 4 ani de experimentare au urmărit să răspundă 
obiectivelor propuse. Astfel, pentru comportarea varietăţilor ornamentale de Acer şi 
Ulmus la înmulţirea prin butaşi “în verde”, în condiţiile tratării acestora cu 
biostimulatorii de înrădăcinare, în anii, 2001-2004 s-au organizat experienţe 
trifactoriale în care factorii au fost:  

 
- factorul A – varietatea ornamentală reprezentată prin:  
-  a1 - Acer platanoides ”Globosum” 
- a2 -  Ulmus damperi ”Aurea” 

 
- factorul B – biostimulatorul de înrădăcinare  
- b1 - Radistim 1  
- b2- Radistim 2 
- b3 – martor netratat  

 
- factorul C – tipul de butaş 
- c1 – butaş de vârf 
- c2 – butaş de bază 
Experienţele au fost de tipul 2x3x2, cu 12 de variante, în 3 repetiţii, câte 210  

butaşi / repetiţie. Variantele au fost aşezate după metoda parcelelor subdivizate.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Rezultatele obţinute la înrădăcinarea butaşilor aparţinând varietăţilor 

ornamentale de Acer şi Ulmus au fost analizate statistic prin testul Duncan, şi sunt 
prezentate  grafic în figurile nr. 1, 2, 3 şi 4. 

Analiza statistică a rezultatelor a evidenţiat că ambele varietăţi luate în 
studiu s-au diferenţiat semnificativ între ele, la toate nivelurile de asigurare 
statistică. În toţi anii de studiu, au fost evidente randamentele mari la înrădăcinare 
ale varietăţii Ulmus damperi ”Aurea”, plasându-se cu toate graduările factorilor 
B şi C, prima (valori cuprinse între 7.4-54.2 % - fig nr.2). 

Mediile biostimulatorilor de înrădăcinare (fig. nr.1) arată că cel mai bun 
biostimulator este Radistim 1 (41.9-54.2 % ), care a indus cele mai mari 
randamente la înrădăcinare pentru ambele varietăţi ornamentale studiate , în toţi 
anii de studiu, comparativ cu martorul netratat. 

 
 



 Variaţia procentului de înrădăcinare al butaşilor în funcţie de 
varietatea ornamentală,  pe niveluri constante ale 

biostimulatorului de înrădăcinare
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Fig. nr. 1 

Variaţia procentului de înrădăcinare a butaşilor în funcţie 
de biostimulatorul de înrădăcinare aplicat, pentru diferite 

varietăţi ornamentale studiate
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Fig. nr.2 
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Variaţia procentului de înrădăcinare al butaşilor în funcţie de 
varietate, pe diferite tipuri de butaş
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Fig. nr. 3 
 

Variaţia procentului de înrădăcinare al butaşilor
 în funcţie de tipul de butaş, la cele două varietăţi ornamentale 

luate în studiu
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Fig. nr. 4 
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Din cele două grafice se poate observa efectul pozitiv al biostimulatorilor de 
înrădăcinare asupra înrădăcinării butaşilor foioaselor studiate, comparativ cu 
martorul netratat.   

În cei trei ani de studiu s-au evidenţiat cu randamente de înrădăcinare mari, 
cuprinse între 9,3 – 54,8% (fig. nr.3), la ambele tipuri de butaşi utilizaţi (vârf şi 
bază), tot varietatea Ulmus damperi ”Aurea”, valorile situându-se între 18.3-45.7 %. 

Mediile tipurilor de butaşi (fig nr.3 şi 4 ), arată că cel mai bun tip de butaş 
utilizat a fost butaşul de vârf pentru ambele varietăţi ornamentale luate în studiu, 
la care s-au obţinut cele mai ridicate randamente la înrădăcinare, în toţi anii 
studiaţi, valori cuprinse între 40.4 – 45.7%. 

Analiza statistică a rezultatelor a evidenţiat că ambele varietăţi ornamentale 
studiate, respectiv Ulmus damperi ”Aurea” şi Acer platanoides ”Globosum”, s-
au diferenţiat semnificativ între ele, şi în ceea ce priveşte tipul de butaş, la 
varietatea Ulmus damperi ”Aurea”  s-au obţinut rezultate mai bune, comparativ 
cu varietatea ornamentală Acer platanoides ”Globosum” - grafic nr. 4. 

Se poate observa din fig. nr.3 şi nr. 4, că cele două varietăţi ornamentale 
studiate au obţinut rezultate mai bune (randamente de înrădăcinare mai mari) la 
înrădăcinare în condiţiile utilizării ca butaşi, a butaşilor erbecei, comparativ cu 
butaşi de bază care se aflau în stadiul fiziologic de semilemnificare.  

 

CONCLUZII 
 
1. Rezultatele obţinute la înrădăcinarea butaşilor varietăţilor luate în studiu 

au evidenţiat că ambele varietăţi ornamentale s-au diferenţiat semnificativ între 
ele, la toate nivelurile de asigurare statistică.  

2. În toţi anii de studiu, au fost evidente randamentele mari la înrădăcinare 
ale varietăţi Ulmus damperi ”Aurea”, plasându-se prima cu toate  graduările 
factorilor B şi C, (valori cuprinse între 7.4-54.2 %). 

3.Datele medii asupra biostimulatorilor de înrădăcinare arată că cel mai bun 
biostimulator a fost Radistim 1 (41.9-54.2 % ), care a indus cele mai mari 
randamente la înrădăcinare pentru ambele varietăţi ornamentale studiate , în toţi 
anii de studiu, comparativ cu martorul netratat . 

4. În cei trei ani de studiu s-au evidenţiat cu randamente de înrădăcinare 
mari cuprinse între 9,3 – 54,8%, la ambele tipuri de butaşi utilizaţi (vârf şi bază), 
varietatea Ulmus damperi ”Aurea”, valorile situându-se între 18.3-45.7 %. 

5. Valorile medii ale tipurilor de butaşi, arată că cel mai bun tip de butaş 
utilizat a fost butaşul de vârf pentru ambele varietăţi ornamentale luate în studiu, 
la care s-au obţinut cele mai ridicate randamente la înrădăcinare, în toţi anii 
studiaţi, valori cuprinse între 40.4 – 45.7% . 

6. În condiţiile de experimentare prezentate la cele două varietăţi 
ornamentale procesul de rizogeneză a butaşilor durează între 60-110 de zile, de la 
butăşire la Ulmus damperi ”Aurea”, iar pentru Acer platanoides ”Globosum” 
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între 90-190 zile de la butăşire, în funcţie de aptitudinea genetică şi varianta de 
tratament. 

7. Prin utilizarea biostimulatorilor de înrădăcinare, s-a îmbunătăţit vizibil 
randamentul de înrădăcinare, precum şi calitatea materialului săditor, obţinându-
se un sistem radicular bogat, comparativ cu martorul netratat .  
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