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REZUMAT

Utilizarea portaltoilor în procesul de producere a materialului săditor la speciile pomicole

de climat temperat se practică atât în scopul facilitării înmulţirii soiurilor valoroase, cât şi pentru

îmbunătăţirea însuşirilor agroproduct ive ale pomilor obţinuţi.

Creşterea şi dezvoltarea altoiului este influenţată de mai mulţi factori (vigoarea soiului

altoit, vigoarea potenţială a asociaţiei soi/portaltoi, factorii climatici, solul, factorii agrotehnici şi

fitosanitari), unul dintre cei mai importanţi fiind alegerea portaltoiului sau/şi a intermediarului.

Cei mai mulţi dintre aceşti factori interacţionează determin ând vigoarea şi ritmul de creştere al

lăstarilor cu implicaţii directe asupra dimensiunilor pomilor maturi.

Mecanismul prin care portaltoii îşi pun amprenta asupra creşterii, dezvoltării, fructificării

şi adaptării soiurilor altoite la diferite condiţii de mediu nu este încă pe deplin cunoscut. În

ultimii 20 de ani au fost efectuate diferite studii în scopul îmbunătăţirii cunoştin ţelor referitoare

la influenţa portaltoiului asupra creşterii şi fructificării altoiului. În urma acestor cercetări s -au

elaborat mai multe teorii conform cărora portaltoiul influenţează creşterea şi dezvoltarea altoiului

prin:

- reducerea lungimii internodi ilor şi implicit a lungimii lăstarilor ;

- schimbarea unghiului de ramificare şi implicit a habitusului pomului ;

- modificarea perioadei de creştere activă a lăstarilor ;

- limitarea absorbţiei apei şi a elementelor minerale din sol ;

- restricţionarea sau redirecţionarea distribuţiei asimilatelor în organele pomului altoit ;

- alterarea echilibrului în ceea ce priveşte producerea şi transportul fitohormonilor în

portaltoi şi altoi.

Cercetările din domeniu relevă faptul că, pe plan mondial, altoirea la o înălţime mai mar e

este utilizată în scopul diminuăr ii vigorii pomilor (la măr, păr,  prun), şi ca modalitate de control

al bolii produsă de Pseudomonas Syringae  (Ciuruirea frunzelor) care se manifestă la prun şi cais.



Pornind de la premiza că odată cu creşterea înălţimii de altoire se intensifică efectul

portaltoiului asupra caracteristicilor altoiului ne -am fixat următoarele obiective: studierea unor

aspecte anatomo-morfologice, fiziologice şi biochimice ale interacţiunii altoi -portaltoi în

condiţiile varierii înălţimii de altoire în vederea stabilirii unor baze biologice pentru optimizarea

tehnologiilor de producere a materialului săditor pomicol.

Pentru atingerea acestui scop ne -am propus următoarele obiective:

- evaluarea reuşitei procesului de altoire şi a rezistenţei mu gurilor la ger la speciile

măr, păr, prun, cais şi cireş altoite pe câte 2 portaltoi cu caracteristici diferite, la 10

cm, 20 cm şi respectiv 40 cm;

- studiul influenţei înălţimii de altoire asupra dinamicii procesului de creştere şi

dezvoltare pe parcursul perioadei de vegetaţie;

- estimarea efectului portaltoiului asupra procesului de acumulare a biomasei;

- evidenţierea modificărilor de ordin fiziologic şi biochimic survenite în decurgerea

metabolismului carbonului la speciile luate în studiu în funcţie de por taltoiul utilizat

şi înălţimea de altoire;

Pentru realizarea acestor obiective au fost stabilite următoarele activităţi:

- evaluarea procentului de prindere la altoire şi a capacităţii de rezistenţă a mugurilor la

temperaturile scăzute din timpul iernii în c ondiţiile altoirii diferi tor portaltoi la

diverse înălţimi;

- determinarea lungimii lăstarilor altoi şi a înălţimii totale a pomilor;

- măsurarea diametrului pomilor la 2 cm deasupra şi sub zona de altoire şi la 50 cm de

la nivelul solului şi calculul suprafeţ ei secţiunii transversale a trunchiului;

- estimarea suprafeţei foliare medii a pomilor în condiţiile modificării înălţimii de

altoire;

- aprecierea conţinutului de substanţă uscată din frunzele pomilor altoiţi pe diferiţi

portaltoi la 10, 20 şi respectiv 40 c m pe parcursul perioadei de vegetaţie;

- cuantificarea conţinutului de pigmenţi asimilatori şi a cantităţii de glucide solubile din

frunze, pe parcursul perioadei de vegetaţie;

- analiza şi corelarea rezultatelor în vederea argumentării agrobiologice a secvenţ elor

tehnologice ale producerii de material săditor pomicol.

Teza de doctorat se extinde pe 2 36 pagini în care sunt incluse 74 tabele, 81 figuri şi

fotografii color, concluziile şi bibliografia care cuprinde un număr de 2 59 titluri.

În capitolul I se face  o scurtă prezentare a istoricului producerii materialului săditor

pomicol pe plan naţional şi mondial, cu accent asupra orientărilor şi tendinţelor existente în



domeniul producerii portaltoilor la măr, păr, prun , cais şi cireş, subliniindu-se problemele ce se

doresc a fi îmbunătăţite la fiecare specie în parte.

Capitolul al II-lea prezintă bazele biologice ale altoirii speciilor pomicole şi

particularităţile producerii materialului săditor la speciile studiate.

În capitolul III se face o sinteză a stadiu lui actual al cercetărilor din ţară şi străinătate în

ceea ce priveşte tehnologia obţinerii pomilor altoiţi cu referinţe ale cercetătorilor începând din

anul 1966 şi până în 2007. Sunt evidenţiate aspecte anatomo -morfologice fiziologice şi

biochimice ale interacţiunii altoi-portaltoi precum şi influenţa modificării înălţimii de altoire

asupra creşterii şi dezvoltării pomilor (atât în pepinieră cât şi în plantaţiile pe rod).

În capitolul IV sunt prezentate condiţiile ecologice în care s -au desfăşurat cercetările

constatându-se că zona municipiului Iaşi, cu potenţial termic optim (temperatura medie

multianuală în perioada 2000 -2009 fiind de 10,5 oC, media multianuală a precipitaţiilor de

583,97 mm/an) este favorabilă culturii celor 5 specii luate în studiu.

Capitolul V prezintă materialul biologic şi metodele de cercetare utilizate, fiind descrise

procedurile necesare pentru efectuarea analizelor chimice, determinărilor biometrice şi

observaţiilor propuse.

În cadrul experienţelor efectuate, materialul biolo gic a fost constituit din speciile măr,

păr, prun, cais şi cireş. Fiecare dintre aceast e specii a fost reprezentată de câte un soi altoit pe doi

portaltoi diferiţi la 10, 20 şi respectiv 40 cm de la nivelul solului. Astfel soiul de măr Florina a

fost altoit, pe portaltoii MM106 şi M9, soiul de păr Untoasă hardy a fost altoit pe Pyrus sativa

(Harbuzeşti) şi Cydonia oblonga (BN 70), soiul de prun Stanley a fost altoit pe portaltoi din

specia Prunus cerasifera şi portaltoi franc din specia Prunus domestica (Renclod verde), soiul de

cais Goldrich a fost grefat pe portaltoi de cais franc din specia Prunus armeniaca şi corcoduş

(Prunus cerasifera), iar pentru soiul de cireş Bucium portaltoii au fost Prunus mahaleb şi cireşul

franc (Prunus avium), Bigarreau Jaune Dönissen.

Pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru obţinerea unor rezultate ştiinţifice

concludente privind influenţa înălţimii de altoire asupra interacţiunii altoi portaltoi la unele

specii pomicole au fost folosite tehnici de biometrie, analize fiziologice şi biochimice.

Observaţiile au fost efectuate în perioada 2007 -2009.

În pepinieră influenţa înălţimii de altoire asupra interacţiunii soi -portaltoi a fost urmărită

şi înregistrată prin măsurători biometrice, iar în laborator – prin efectuarea de analize fiziologice

şi biochimice.

Măsurătorile şi determinările biometrice  au vizat lungimea lăstarilor altoi lungimea

totală a pomilor, diametrul trunchiului măsurat cu şublerul la 2 cm deasupra şi sub zona de

altoire, precum şi la 50 cm de la nivelul  solului, suprafaţa secţiunii transversale a pomilor



(S.S.T.T.) la 50 cm de la nivelul solului , raportul dintre diametrul altoiului şi diametrul

portaltoiului, numărul mediu de frunze pe lăstar, numărul mediu de lăstari anticipaţi pe pom,

suprafaţa medie a unei frunze (prin metoda gravimetrică cu cântărirea contururilor de hârtie) şi

suprafaţa foliară medie a pomilor.

Analizele fiziologice au urmărit determinarea cantitativă a pigmenţilor asimilatori şi a

substanţei uscate totale pe parcursul perioadei în c are capacitatea fotosintetică a pomilor este

maximă (iunie-august ).

Analizele biochimice au vizat determinarea conţinutului de glucide în frunzele pomilor

altoiţi la înălţimi diferite pe parcursul lunilor iunie -septembrie în scopul studierii procesului d e

biosinteză şi transport al acestor compuşi în condiţiile modificării înălţimii de altoire.

Atât pentru determinările fiziologice cât şi pentru cele biochimice s -au utilizat probe de

frunze recoltate lunar, la aceeaşi oră a zilei, din treimea mediană a lă starului altoi.

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

pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

În urma determinărilor biometrice s -a constatat că procesul de prindere la altoire a depins

într-o mare măsură de asociaţia soi -portaltoi, iar modificarea înălţimii de altoire a influenţat

vizibil rezistenţa mugurilor peste iarnă. Pierderile cele mai mari s -au înregistrat în cazul altoirii

la 40 cm, în special la portaltoii de vigoare slabă.

Influenţa portaltoiului asupra lungimii altoiului s -a făcut remarcată la toate speciile luate

în studiu, portaltoii mai viguroşi imprimând creşteri mai mari ale lăstarilor comparativ cu

portaltoii de vigoare mai mică. Cele mai mici valori ale lungimii lăstarilor s -au înregistrat la păr

şi măr (în special în cazul altoirii pe M9).

La toate speciile luate în studiu, creşterea înălţimii de altoire a condus la o diminuare a

lungimii lăstarilor altoi în funcţie de vigoarea portaltoiului utilizat, astfel încât utilizarea

portaltoilor de vigoare mai mică a determinat o reducere mai accentuată a lungimii lăstarilor .

Prin urmare se poate afirma că limitarea creşterii altoilor , prin modificarea înălţimii de altoire

depinde într-o mare măsură de vigoarea portaltoiului utilizat.

Lungimea totală a pomilor  la toate speciile studiate, a înregistrat o tendinţă crescătoare ,

proporţională cu înălţimea de altoire  pe tot parcursul perioadei de efectuare a măsurătorilor,

astfel că, prin creşterea înălţimii de altoire se reduce numai lungimea  altoiului, pomul păstrându -

şi dimensiunile caracteristice speciei.

Altoirea la o înălţime mai mare a condus la o reducere atât a diametrului altoiului , cât şi

al portaltoiului, la toate variantele luate în studiu. Excepţie face specia cais , altoită pe portaltoi

franc, la care valorile acestui indicator cresc  sau rămân relativ constante în cazul altoirii pe

corcoduş.



La toate speciile luate în studiu, odată cu creşterea înălţimii de altoire, diametrul pomului

măsurat la 50 cm de la sol înregistrează o tend inţă ascendentă, cu excepţia variantelor: păr altoit

pe gutui şi cireş altoit pe mahaleb. Raportul dintre diametrul altoiului şi cel al portaltoiului a

înregistrat valori mai mari pe măsură ce înălţimea de altoire a crescut de la 10 la 40 cm.

Dinamica acestor creşteri variază în funcţie de specia şi portaltoiul utilizat. Totuşi , excepţie face

varianta reprezentată de soiul de cais Goldrich altoit pe Prunus cerasifera la care, odată cu

creşterea lungimii portaltoiului valorile raportului diametru altoi/diame tru portaltoi scad, ca

urmare a unor creşteri în grosime a portaltoiului într -un ritm mai rapid decât ale altoiului.

Suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului , măsurată la 50 cm de la sol, a crescut odată

cu mărirea înălţimii de altoire la toate varia ntele luate în studiu, cu excepţia variantelor păr altoit

pe Cydonia oblonga şi cireş altoit pe Prunus mahaleb.

Numărul mediu de lăstari anticipaţi/pom a variat în funcţie de specia şi portaltoiul

utilizat. Astfel creşteri ale valorilor acestui indicator o dată cu creşterea înălţimii de altoire s -au

înregistrat la păr, prun, cireş şi cais altoit pe portaltoi franc, în timp ce la măr şi cais altoit pe

corcoduş numărul de lăstari anticipaţi s -a redus.

Numărul mediu de frunze/pom a variat odată cu creşterea în ălţimii de altoire , înregistrând

o tendinţă ascendentă la speciile drupacee şi una descendentă la speciile pomacee. Variaţia

acestui indicator este dependenta de specie si portaltoiul utilizat .

Odată cu mărirea înălţimii de altoire suprafaţa medie a unei f runze a crescut la speciile

păr şi cais şi s-a redus la celelalte specii în funcţie de portaltoiul folosit.

Analizând suprafaţa foliară totală a pomului în condiţiile modificării înălţimii de altoire

se constată acelaşi tablou ca şi în cazul variaţiei num ărului de frunze/ pom. Astfel la speciile

pomacee suprafaţa foliară totală s -a redus, în timp ce la drupacee valorile acestui indicator au

crescut odată cu creşterea înălţimii de altoire  în funcţie de portaltoiul pe care s -a executat

operaţiunea.

În ceea ce priveşte conţinutul de substanţă uscată al frunzelor, acesta a crescut odată cu

mărirea înălţimii de altoire în funcţie de specie şi portaltoi. Diferenţele cantitative determinate de

portaltoi s-au estompat odată cu creşterea înălţimii de altoire la spe ciile pomacee şi s-au

accentuat  la speciile drupacee.

La toate speciile studiate, la variantele altoite la 20 cm şi respectiv 40 cm, s -a înregistrat

o cantitate mai mare de glucide solubile în frunze , comparativ cu cele la care altoirea s -a efectuat

la 10 cm, observându-se o influenţă semnificativă a portaltoiului asupra valorilor acestui

indicator.

Cantitatea totală de pigmenţi asimilatori s -a mărit uşor odată cu altoirea la o înălţime mai

mare la toate speciile luate în studiu. Creşterea înălţimii de alt oire nu a determinat o modificare



semnificativă a conţinutului de clorofila a, diferenţele de ordin cantitativ fiind determinate

genetic de specia şi portaltoiul utilizat. Totuşi, în luna august, la unele variante s -au înregistrat

uşoare creşteri ale valor ilor acestui indicator (Untoasă hardy/Cydonia oblonga , Stanley/ Prunus

domestica, Goldrich/Prunus cerasifera, Bucium/ Prunus avium şi Bucium/Prunus mahaleb), la

altele cantitatea de clorofila a a rămas relativ constantă (Florina/MM106, Untoasă hardy/Pyrus

sativa şi Stanley/ Prunus cerasifera), însă s-au semnalat şi cazuri când conţinutul de clorofila a

s-a diminuat odată cu creşterea înălţimii de altoire (Florina /M9, Goldrich/ Prunus armeniaca)

Datorită unei stabilităţi mai ridicate faţă de clorofila a, conţinutul de clorofila b nu a

înregistrat modificări semnificative, indiferent de înălţimea de altoire folosită.

S-a constatat o creştere a conţinutului de pigmenţi carotenoizi odată cu mărirea înălţimii

de altoire la toate variantele, valori mai mari înreg istrându-se în cazul altoirii pe portaltoi de

vigoare mai mare. Excepţie fac pomii altoiţi pe MM106 la 40 cm, la care s -a înregistrat o uşoară

diminuare a valorilor acestui indicator şi soiul de păr Untoasă hardy/ Pyrus sativa  la care

cantitatea de pigmenţi carotenoizi a fost relativ constantă indiferent de înălţimea de altoire.

Ca tendinţă generală raportul clorofila a/clorofila b are o dinamică asemănătoare

clorofilei a, variind odată cu creşterea înălţimii de altoire în funcţie de specia şi portaltoiul

utilizat.

Raportul clorofile/carotenoizi s -a diminuat la toate speciile ca urmare a creşterii

conţinutului de pigmenţi carotenoizi. Excepţie fac variantele reprezentate de soiurile

Florina/MM106 şi Bucium/Prunus mahaleb altoite la 40 cm, la care s -au înregistrat uşoare

creşteri ale valorilor acestui indicator comparativ cu varianta martor (altoită la 10 cm).

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

posibilitatea creşterii înălţimii de altoire ca o modalitate de reducer e a habitusului pomului altoit

pe portaltoi de vigoare mare, cu avantaje deosebite în cazul părului, la care, prin acesta tehnică se

poate evita altoirea pe gutui pentru obţinerea unui  material săditor utilizabil în plantaţiile

intensive.

 La cireş creşterea înălţimii de altoire a fost cel mai bine suportată de către pomi atât în

cazul altoirii pe Prunus avium cât şi  pe Prunus mahaleb, astfel încât se poate creşte înălţimea de

altoire chiar şi peste 40 cm, dar este mai recomandată  în cazul utilizării por taltoiului franc,

deoarece pe lângă reducerea creşterii altoiului se realizează şi o creşterea a gradului de

ramificarea acestuia.




