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Abstract. At the Moldovan-Dutch mixed industry „FRUIT NURSERIES” it 

was studied the technology of the production of crowned apple trees of „KNIP-
BAUM” type. The first field was planted with bench grafts through perfected 
copulation. It was used bio-type M 9 as a rootstock, and as a scion – the varieties 
Golden delicious Reinders, Idared, Ionagored, Ionagold Boerekamp Early Queen, 
Granny Smith, Szampion, Braeburn and Gloster. 

It was established that the grade of striking of the bench grafts at the varieties 
from the first field of fruit tree nursery was 96.0-99.0 %, the scion’s diameter was 9.2-
10.2 mm and the height – 94-126 cm. In the second field the capacity of forming 
sylleptic shoots depended on the variety and it was 4.5-11.0 piece/tree registering an 
amount length of 28.8-62.7 cm.  

 
Intensificarea pomiculturii constă în obţinerea unei cantităţi maximale de fructe 

calitative şi competitive  la o unitate de suprafaţă (1). Realizarea acestui obiectiv poate fi 
atins prin fondarea plantaţiilor de măr cu pomi de talie scundă (2,4) coroană proiectată, 
cu muguri de rod diferenţiaţi şi un sistem radicular bine dezvoltat (8) 

În ultimii ani, în aşa ţări ca Olanda, Polonia, Germania, Italia şi alt. pomicultorii 
mai frecvent la înfiinţarea plantaţiilor de măr folosesc material săditor pomicol în vârstă 
de doi ani. Însă, în unele cazuri la înfiinţarea plantaţiilor de măr foloseşte material 
săditor pomicol necronat, sub formă de vargă (5). 

Pentru înfiinţarea plantaţiilor superintensive de măr în Olanda se produc pomi cu 
vârsta de doi ani de tipul „knip-baum”, cu calităţi biologice superioare (6,8). Astfel de 
pomi au înălţimea de cel puţin 1,5 m, 5-10 ramuri anticipate cu muguri terminali florali, 
amplasate orizontal şi lungime medie 20-25 cm (5,6,11). 

În Republica Moldova înfiinţarea plantaţiilor de măr se efectuează cu pomi în 
vârstă de un an şi mai rar de doi ani, obţinuţi  prin altoirea cu mugure dormind în şcoala 
de pomi.  

Înfiinţarea şcolii de pomi cu altoiri la masă se foloseşte pe o scară mai redusă 
datorită conservatismului şi studierii insuficiente a proceselor tehnologice de obţinere a 
pomilor cronaţi pe parcursul a unui ciclu de doi ani. 

În scopul soluţionării problemei menţionate, din anul 2004, în Republica 
Moldova, pe o suprafaţă de 6,5 ha, s-a implementat un proiect finanţat de Guvernul 
Olandei pentru producerea pomilor de măr altoiţi la masă de tipul „knip-baum” şi 
formarea coroanei din lăstari anticipaţi în câmpul 2 al şcolii de pomi (4). 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat în perioada anilor 2004-2005 în pepiniera pomicolă a 

întreprinderii mixte „Fruit Nurseries” fondată în urma colaborării între “Codru ST” SRL şi 
campania olandeză ”Van Rijn International”. Câmpul I a fost înfiinţat în a doua jumătate a 
lunii aprilie pe o suprafaţă de 6,5 ha cu altoiri la masă efectuate în luna martie folosind 
metoda de copulaţie perfecţionată cu ramură detaşată. 

 Ca portaltoi s-a folosit biotipul M 9, iar ca altoi soiul Idared omologat în Republica 
Moldova (martor) şi soiurile de perspectivă: Golden Delicious Reinders, Ionagold Boerekamp 
Early Queen, Granny Smith, Ionagored, Gloster, Szampion, Braeburn. Pentru altoire s-au 
folosit marcote cu diametrul de 10,0 mm şi ramuri altoi cu calităţi biologice superioare 
importate din Olanda.  

Locul altoirii s-a legat cu peliculă specială, iar altoiul s-a parafinat. Altoirile obţinute  
s-au stratificat prin aşezarea lor verticală în containere, în aşa fel ca partea bazală a marcotei 
(20-25cm) să se afle într-un strat de nisip reavăn şi umed. Temperatura stratificării în frigider 
+ 4oC.  Distanţa de plantare a altoirilor în şcoala de pomi 90x35 cm.  

Primăvara, în anul 2005, tulpinile anuale au fost scurtate la înălţimea de 50 cm de la 
locul altoirii. Cu apariţia lăstarilor laterali s-a efectuat degajarea trunchiului lăsându-se numai 
cel terminal. În scopul obţinerii lăstarilor anticipaţi pe axul  central, mugurele terminal este 
stresat prin traumarea conului de creştere. Această operaţiune agrotehnică se repetă la 
fiecare 5-7 zile. Pentru orizontalizarea lăstarilor anticipaţi se efectuează irigări mai frecvente 
şi fertilizări cu îngrăşăminte pe bază de azot. 

 Solul este menţinut ca ogor lucrat, irigarea prin aspersiune după necesitate. Partea 
aeriană a fost palisată pe un tutore de bambuc. 

Scopul cercetărilor constă în investigarea gradului de prindere a altoirilor efectuate la 
masă şi comportarea lor în pepiniera de pomi pe parcursul a doi ani de vegetaţie. 

Numărul repetiţiilor pentru fiecare soi este 4. Numărul de pomi în fiecare repetiţie 20. 
Cercetările au fost  îndeplinite în condiţii de câmp şi de laborator după metode acceptate de 
efectuare a experimentelor cu plantele pomicole. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Investigaţiile efectuate demonstrează că gradul de prindere a altoirilor la masă 

plantate în câmpul I al pepinierii de pomi pe variantele în studiu a constituit 96,0-99,0 % 
(tab. 1). 

Cel mai scăzut grad de prindere s-a înregistrat la soiul Szampion - 96,0 %, iar cel 
mai înalt la soiul Ionagored - 99,0 %. La celelalte soiuri gradul de prindere a fost de 
97,5-98,5 %. 

Pentru obţinerea unui material săditor calitativ este necesar de folosit portaltoi cu 
diametrul de 7-10 mm (8). Portaltoiul M 9  folosit pentru altoirea la masă, a fost 
importat din Olanda având diametrul de 10 mm. La sfârşitul primei vegetaţii diametrul 
portaltoiului mai jos de locul altoirii a constituit 12,8-14,9 mm, adică, soiurile în studiu 
au înregistrat o creştere cu 2,8-4,9 mm. 

Cel mai mic diametru al portaltoiului s-a înregistrat la soiurile Gloster - 12,8 mm 
şi Early Queen - 12,9 mm, iar cel mai mare la soiul Granny Smith - 14,9 mm. La restul 
soiurilor indicatorul menţionat a constituit 13,2-13,6 mm. Investigaţiile efectuate 
demonstrează că diametrul portaltoiului în zona altoirii depinde de particularităţile 
biologice ale soiului.  
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Tabelul 1 

Gradul de prindere şi indicatorii principali ai dezvoltării pomilor de măr altoiţi la masă în 
primul an de vegetaţie în pepiniera de pomi 

Diametrul, mm Soiul Gradul de 
prindere, % portaltoiului altoiului 

Înălţimea 
altoiului, cm 

Idared 97,5 13,6 9,6 112 
Golden Reinders 98,0 12,9 9,3 112 
Early Queen 98,5 14,9 9,9 108 
Granny Smith 98,5 13,5 9,2 112 
Ionagored 99,0 13,4 10,2 126 
Gloster 97,5 12,8 9,9 117 
Szampion 96,0 13,6 9,3 94 
Braeburn 98,0 13,2 10,0 116 

 
Conform standardului SM -155, la pomii de măr de categoria I,  altoiţi pe 

portaltoi pitic cu vârsta de un an, se atribuie plantele al căror diametru nu este mai mic 
de 10 mm şi înălţimea 110 cm la categoria II corespunzător 8 mm şi cel puţin 90 cm 
(12). 

În conformitate cu standardul în vigoare, diametrul altoiului 10 mm şi mai mare 
înregistrează numai soiurile Braeburn - 10,0 mm şi Ionagored - 10,2 mm. La soiurile 
Gloster şi Granny Smith indicele în studiu a scăzut nesemnificativ, fiind de 9,9 mm. La 
soiurile Golden Delicious, Early Queen, Szampion şi Idared diametrul  altoiului a fost 
9,6; 9,3; 9,3 respectiv  9,2 mm.  

Pe înălţimea altoiului valori mai mici de 110 cm  înregistrează soiurile Szampion 
- 94 cm şi Granny Smith - 108 cm. La soiurile Idared,  Golden Delicious şi Early 
Queen înălţimea altoiului este de 112 cm. La soiurile Braeburn şi Gloster indicatorul în 
studiu reprezintă 116 , respectiv 117 cm, iar la soiul Ionagored 126 cm. 

Investigaţiile efectuate demonstrează că din cele 8 soiuri studiate, numai pomii 
din soiurile  Braeburn,  Ionagored şi Gloster  corespund după toţi parametrii categoriei I 
de calitate. Soiurile Idared,  Golden Delicious, Early Queen corespund numai în 
conformitate cu partea aeriană, iar soiurile Szampion şi Granny Smith se atribuie 
categoriei II de calitate. 

Suprafaţa foliară influenţează în mod direct asupra dezvoltării părţii aeriene şi 
subterane a pomilor.  

În conformitate cu parametrii suprafeţei foliare (fig. 1), toate soiurile în studiu, 
pot fi divizate în trei grupe. Cea mai mică suprafaţă foliară înregistrează pomii din 
soiurile Idared,  Golden Reinders, Early Queen şi Ionagored 6,03-6,66 mii m2/ha. Pomii 
din soiurile Gloster şi Granny Smith înregistrează cele mai mari valori în studiu 8,57-
8,88 mii m2/ha. Soiurile Szampion şi Braeburn formează o suprafaţa foliară medie 
constituind 7,62, respectiv 7,93 mii m2/ha. Deci, suprafaţa foliară a pomilor în vârstă de 
un an în câmpul de formare depinde de particularităţile biologice ale soiului.  

Deoarece materialul săditor crescut rămâne în câmpul II, partea aeriană este bine 
dezvoltată. În anul 2005 altoiul s-a scurtat la înălţimea de 50 cm de la locul altoirii şi 
operaţiunile tehnologice au fost dirijate la obţinerea lăstarilor anticipaţi pe axul central 
după tipul „knip-baum” practicat în Olanda (11). 
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Fig. 1 - Suprafaţa foliară a pomilor de măr altoiţi la masă 

în primul an de vegetaţie în şcoala de pomi. 
 

La finele perioadei de vegetaţie (tab. 2) înălţimea altoiului la soiurile în studiu a  
fost de 166-189 cm. Cele mai mari valori s-au înregistrat la soiurile Braeburn, Golden 
Reinders, Ionagored şi Idared 183-189 cm, iar cele mai mici la soiurile Gloster , 
Szampion, Granny Smith şi Early Queen 166-170 cm. 

Diametrul trunchiului este un indicator care stă la baza stabilirii calităţii pomilor. 
Investigaţiile efectuate au demonstrat că diametrul trunchiului la pomii luaţi în studiu a 
fost cuprins între 16,1-17,2mm. 

Tabelul 2 
Indicatorii principal ai dezvoltării părţii aeriene a pomilor de măr altoiţi la masă 

 în anul doi de vegetaţie în pepiniera de pomi 
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Lungimea 
medie, cm 

Lungime
a 

însumată
, m/pom 

Idared 189 16,8 9,3 34,0 3,16 
Golden Reinders 184 17,1 10,1 41,0 4,14 
Early Queen 170 16,5 10,2 46,5 4,74 
Granny Smith 169 16,8 11,0 38,9 4,24 
Ionagored 185 17,0 9,4 55,7 5,23 
Gloster 166 16,6 4,5 45,2 2,03 
Szampion 168 17,2 10,6 28,8 3,06 
Braeburn 183 16,1 7,9 62,7 4,95 
Media 177 16,8 9,4 44,1 3,94 

 
Cel mai mare număr de ramuri anticipate pe axul central al pomilor formează 

soiul Granny Smith - 11,0 buc, iar cel mai mic – 4,5 ramuri la soiul Gloster. Soiurile 
Golden Reinders, Early Queen şi Szampion formează pe axul central câte 10,1; 10,2 
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respectiv 10,6 ramuri anticipate. Soiurile Idared, Ionagored şi Braeburn formează în 
zona cronării 9,3; 9,4 respectiv  7,9 ramuri anuale.  

Cantitatea de ramuri anticipate obţinute pe axul central al pomilor la toate 
soiurile luate în studiu este suficientă de a forma baza coroanei în câmpul II al şcolii de 
pomi. 

Lungimea medie a ramurilor anticipate depinde de particularităţile biologice ale 
soiului. Cea mai mare lungime medie formează soiul Braeburn – 62,7 cm, iar cea mai 
mică soiul Szampion – 28,8 cm. Soiul Idared considerat ca martor formează o lungime 
medie a ramurilor anuale de 34,0 cm. La celelalte soiuri luate în studiu lungimea medie 
a ramurilor anticipate s-a majorat cu 1,1 – 1,6 ori. 

Lungimea însumată a ramurilor anticipate la soiurile luate în studiu depinde de 
cantitatea de ramificaţii şi lungimea medie a lor. Cea mai mare lungime însumată 
formează soiul Ionagored – 5,23  m/pom,  iar  cea  mai  mică soiul Gloster 2,03 m/pom. 
Restul soiurilor pot fi divizate în trei grupe după lungimea însumată a ramurilor 
anticipate. Către prima grupă se atribuie soiurile Szampion şi Idared (martorul) 
formând respectiv 3,06  şi 3,16 m/pom ramuri anticipate. Soiurile Golden Reinders şi 
Granny Smith au înregistrat o majorare în comparaţie cu martorul cu 1,3 ori, iar la 
soiurile Early Queen şi Braeburn respectiv cu 1,5 şi 1,6 ori. 
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Fig. 2 - Suprafaţa foliară a pomilor de măr altoiţi la masă 

în anul doi de vegetaţie în şcoala de pomi. 
 

În anul 2005 (fig. 2) suprafaţa foliară în şcoala de pomi a constituit 14,6-25,39 
mii m2/ha. La nivelul martorului s-a amplasat soiul Golden Reinders. La soiurile 
Granny Smith şi Gloster indicatorul în studiu s-a majorat cu 1,2-1,3 ori în comparaţie 
cu martorul. La soiurile Szampion şi Early Queen suprafaţa foliară s-a majorat cu 1,4 
ori, iar la soiurile Ionagored şi Braeburn cu 1,5-1,7 ori în comparaţie cu martorul. Prin 
urmare, soiurile cu o lungime însumată mai mare a ramurilor anticipate înregistrează o 
majorare directă a suprafeţei foliare la o unitate de suprafaţă. 

Rezultatele obţinute demonstrează că toţi indicatorii la soiurile în studiu în 
câmpul II a şcolii de pomi corespund categoriei I de calitate conform standardului în 
vigoare (12). 
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CONCLUZII 

1. Particularităţile biologice ale soiului nu influenţează asupra gradului de 
prindere a altoirilor la masă după plantarea pe teren deschis constituind 96,0-99,0 %. 

2. Dintre variantele investigate la categoria I de calitate conform standardului 
SM -155  se atribuie tuturor soiurilor investigate atât după înălţimea altoiului (166-189 
cm), diametrul trunchiului (16,1-17,1 mm), cantitatea de ramuri anticipate (4,5-11,0 
buc), cât şi după lungimea medie a lor. 

3. Suprafaţa foliară a şcolii de pomi depinde  direct de particularităţile biologice 
ale soiului, constituind în primul an de vegetaţie 6,03-8,88 mii m2/ha, iar în anul doi 
14,6-25,39 mii m2/ha 

4. Rezultatele obţinute demonstrează că parametrii bioconstructivi al pomilor 
formaţi după tipul „knip-baum” înregistrează valori ce corespund standardului SM-155 
„ Pomi altoiţi de specii sâmburoase şi sămânţoase” şi pomii pot fi plantaţi în sistemul 
superintensiv de cultură. 
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