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Abstract. Because the fact that Sorbus terminalis presents some 

cultivation difficulties the papers’ authors had focused on some aspects 
regarding two extension methods in ornamental yields of these specie. The best 
results were obtained after making the sowing in autumn, directly in field, in 
gutters and plants had a springing on a two years period. 

 
Sorbus torminalis L. este un arbore de talie mijlocie (15-20 m), care alături 

de alte două specii ale genului Sorbus (S. domestica şi S. aucuparia) cresc 
spontan, dar şi cultivat, în ţara noastră. 

Sorbul este o specie centrală şi sud-europeană, arealul lui întinzându-se din 
Caucaz, prin nordul Turciei şi al Greciei, Sicilia şi apoi sporadic în Africa de N şi 
Spania, până în Marea Britanie şi Danemarca. Cel mai răspândit este în Franţa, 
apoi în Germania, Polonia şi coboară până în Marea Neagră (Dropier, 1993). 

În România, prezenţa speciei Sorbus torminalis L. este citată în judeţele: 
Arad, Argeş, Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Bistriţa-Năsăud, 
Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Gorj, Hunedoara, Giurgiu, Harghita, Iaşi, 
Maramureş, Mureş, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea şi Vâlcea. 

Sorbul se întâlneşte la noi în ţară sporadic, ca specie diseminată, în zonele 
colinare, în subarboretul pădurilor de cvercinee, dar coboară şi în zona forestieră 
de câmpie şi, uneori, chiar în silvostepă. Rareori urcă până în făgete (Stănescu V., 
Sofletea N. 1997). 

În judeţul Iaşi sorbul este sporadic în toată regiunea dealurilor, în şleaurile 
de gorun, stejar, tei, fag, carpen, frasin şi cel mai frecvent s-a constatat în masivul 
păduros din zonele Tomeşti şi Osoi. 

Din păcate, în spaţiile verzi urbane din Iaşi se întâlnesc puţine exemplare de 
Sorbus torminalis, dar studiile efectuate de specialiştii ieşeni din cadrul Direcţiei 
Spaţii Verzi a Primăriei Iaşi propun în vederea ameliorării globale a spaţiilor verzi 
unele specii valoroase din punct de vedere ecologic, sanogen, ornamental ş.a., 
printre acestea aflându-se şi sorbul (Sorbus torminalis), considerat un excelent 
arbore ornamental, cu frunziş foarte interesant. 
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Ornamental, sorbul se cultivă prin parcuri şi grădini ca arbore izolat, arbore 
de alei sau pentru grupări, impresionând primăvara prin florile sale albe, vara prin 
frunzişul verde, lucitor iar toamna prin frunzişul roşcat şi fructele brun-roşcate. 

 
Cercetări privind cultura sorbului  
Dificultăţile legate de cultura sorbului în pepiniere au fost ilustrate de 

numeroşi cercetători, cu mult timp în urmă. 
Astfel, Conwentz (1895) menţionează unele greutăţi legate de semănatul 

sorbului în Prusia după 1880. Mai recent Lucke (1977) descrie întru-un raport 
amănunţit toate greutăţile cu care s-a confruntat în cultura sorbului în pepinieră. 
 Astfel, studiul efectuat pe un număr de 2675 puieţi de sorb, repicaţi 
manual, în intervalul caracteristic corespunzător speciilor de foioase, a evidenţiat 
faptul că repicarea la sorb se recomandă primăvara foarte devreme, în mustul 
zăpezii iar solele de repicaj să fie plasate cât mai departe de marginea pepinierei 
datorită atacului iepurilor şi şoarecilor. 

Peev (1969) estimează că pierderile la semănare ale sorbului sunt în jur de 
25 % şi atrage atenţia că puieţii trebuiesc introduşi în pământ la aceeaşi adâncime 
ca cea din pepinieră, altfel se produc pierderi mari. De asemeni, solul trebuie să 
fie afânat înainte de semănarea seminţelor la o adâncime de 35-40 cm. 

Pe baza cercetărilor efectuate de-a lungul timpului, din rezultatele obţinute 
se desprind câteva concluzii: 
- maturarea fructelor de sorb se produce, în funcţie de mersul vremii în anul 
respectiv, în săptămânile 3 şi 4 ale lunii septembrie; 
- fructele vor fi culese de pe arbori; 
- seminţele se vor extrage din fructe prin spălare după 1-2 săptămâni de la culesul 
lor; 
- puritatea seminţelor se consideră satisfăcătoare dacă este de 80-90 %; 
- seminţele pot fi semănate din toamnă sau se stratifică timp de 2-3 luni;  
- temperatura de + 3oC timp de 14 săptămâni dă rezultate bune privind 
germinablitatea sorbului; 
- semănarea se recomandă când 10-20 % dintre seminţele stratificate au germinat; 
- seminţele trebuie acoperite cu un strat subţire de nisip; 
- puieţii vor sta 1-2 ani în sola de semănături; 
- înainte de repicarea puieţilor se impune retezarea rădăcinilor lor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Dintre speciile de Sorbus cunoscute, Sorbus torminalis este rar cultivată în 

pepinieră datorită unor dificultăţi evidente de cultură. 
Astfel: 

- lipsa fructelor şi seminţelor pentru semănare se datorează faptului că fructificarea la 
această specie se realizează în partea superioară a coroanei; 
- alegerea momentului recoltării fructelor este destul de dificil deoarece, dacă se 
depăşeşte momentul optim (când fructele sunt galben-brunii – faza de pârgă), fructele 
se înmoaie, devin comestibile şi sunt foarte căutate de păsările fructivore. 
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- periodicitatea fructificării face ca fructificarea abundentă să aibă loc odată la 5 ani, în 
rest fiind doar fructificări sporadice şi parţiale. 

Cunoscând aceste dificultăţi şi încercând să evidenţiem şi alte potenţiale 
greutăţi, ne-am propus să încercăm două procedee de cultivare a sorbului prin 
semănare în pepinieră. 

Experimentul s-a desfăşurat în cadrul Pepinierei Dendrologice a disciplinei de 
Arboricultură a Facultăţii de Horticultură a U.Ş.A.M.V. Iaşi. 

Intervalul de experimentare se consideră a fi 2003-2008, iar în această lucrare 
sunt prezentate câteva rezultate parţiale, din anii 2003-2005. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Procedeul I  
Pentru a se putea depăşi dezavantajul consumării de către păsări a fructelor 

de Sorbus torminalis, am încercat semănarea de toamnă a fructelor tari, în pârgă 
(de culoare roşiatic-gălbuie), direct în rigole performante, într-un strat fertil cu 2 
părţi de humus şi 1 parte de nisip. Semănatul s-a efectuat la data de 20 octombrie 
2003. 

După semănare rigolele au fost acoperite cu un strat de humus cu grosimea 
de 2-3 cm iar pentru protejare împotriva păsărilor am folosit frunzare şi plase de 
plastic. În aceste condiţii, s-a constatat că germinaţia a început în a doua decadă a 
lunii aprilie şi s-a continuat până spre mijlocul lunii mai. 

S-a constatat că din totalul de 250 fructe semănate, în primul an după 
semănare au rezultat un număr de 163 de plantule, deci o germinabilitate de doar 
65 % 

Interesant este faptul că în cel de-al II-lea an, alături de puieţii de 1 an s-a 
semnalat prezenţa unor plantule noi, în număr de aproximativ 60 de exemplare, 
fapt care ridică procentul germinabilităţii la aproximativ 90 %. 

Rezultatele semănării din toamnă pot fi mult îmbunătăţite printr-o atentă 
îngrijire a puieţilor, conferirea unui spaţiu optim şi printr-o repicare în bune 
condiţii a puieţilor din seria a doua. 

Procedeul II  
Experimentul nostru a luat în studiu şi cea de-a doua posibilitate de 

cultivare a sorbului şi anume: semănatul din primăvară. 
Pentru aceasta s-au separat seminţele din fructe în luna octombrie, când 

fructele erau coapte, iar apoi seminţele au fost puse la stratificat timp de 135 zile 
într-o cutie de lemn în care s-a aşezat la bază un strat de 4-5 cm de amestec de 
turbă cu nisip, peste care s-a aşezat un strat de nisip şi amestecul de seminţe de 
sorb cu nisip. Nisipul folosit la stratificare s-a menţinut permanent umed prin 
udări cu apă călduţă (la 10-15oC) de două ori pe săptămână. 

Spre sfârşitul lunii martie 2004 seminţele au început să germineze iar în 
circa 2 săptămâni s-au putut scoate seminţele germinate pentru a putea fi repicate 
în ghivece. Ghivecele au fost aşezate pe un strat de gunoi de grajd, în teren 
neprotejat, însă peste noapte erau protejate cu prelate. 
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Pentru a putea stabili eficacitatea stratificării seminţelor de sorb s-a efectuat 
numărarea seminţelor puse la stratificat, precum şi a plantulelor (a seminţelor 
germinate ) rezultate în primăvară. 

S-a putut constata un procent de germinabilitate de 84 %. 
Puieţii cresc greu în primul an (5-7 cm) însă dezvoltă un sistem radicular 

foarte profund (cca 30 cm). 
În toamna anului al II-lea de la semănare puieţii de sorb pot fi plantaţi la loc 

definitiv sau în sola de formare. 

CONCLUZII 
1. Plasticitatea ecologică a sorbului, temperamentul de umbră-semiumbră, 

proprietăţile de ameliorare şi fixare a solului precum şi aspectul decorativ a 
frunzişului, florilor şi fructelor, conduc la necesitatea extinderii în cultura 
ornamentală a speciei Sorbus torminalis L. 

2. Sorbul prezintă o remarcabilă rezistenţă la poluare, fapt foarte important 
pentru spaţiile verzi urbane.  

3. Cercetările efectuate până în prezent au evidenţiat dificultăţi ale culturii 
sorbului în pepinieră, printre care remarcându-se greutatea obţinerii materialului 
semincer de calitate. 

4. Pentru cultura sorbului recomandăm două procedee de semănare: 
semănatul de toamnă şi semănatul de primăvară. 

5. În cazul semănării din toamnă a fructelor întregi de sorb, au rezultat două 
generaţii de plantule: generaţia din anul I după semănare (de cca. 65 %) şi 
generaţia a II-a (de cca. 25 %). 

6. Semănatul de primăvară se va face cu sămânţă stratificată timp de minim 
120 zile, iar plantulele rezultate vor fi repicate la ghivece.  

7. În urma efectuării acestui experiment s-a putut concluziona că rezultate 
mai bune a prezentat procedeul de semănare din toamnă direct în câmp, în rigole, 
cu precizarea că răsărirea plantulelor are loc pe parcursul a 2 ani.  
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