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REZUMAT
În domeniul producerii materialului săditor pomicol au fost elaborate o serie de
metode intensive, menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii, mărirea producţiei, reducerea
costului de producţie şi la scoaterea producţiilor de sub influenţa negativă a unor factori
naturali de mediu. Cerinţa crescândă de material săditor pomicol competitiv pe piaţa
internă şi Europeană, ne-a determinat să abordăm tehnologii moderne de producere a
materialului săditor pomicol, ceea ce constituie şi tema prezentei teze de doctorat.
Experienţele care stau la baza tezei de doctorat, Cercetări privind modernizarea
producerii materialului săditor pomicol prin tehnici alternative, au fost organizate în
perioada 2018-2021, în cadrul câmpului de producere a materialului săditor pomicol de la
Stațiunea de Cercetare Banu Mărăcine, Craiova, la SCDP Vâlcea și în solarul dotat cu
instalație cu ceață artificială din cadrul ICDP Pitești – Mărăcineni. În cadrul cercetărilor au
fost studiată influenţa metodelor de altoire (după forţare şi în câmpul II al pepinierei)
asupra randamentului de pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi, influența intermediarului la
altoirea portaltoilor generativi, precum și influența biostimulatorilor de înrădăcinare
asupra portaltoilor vegetativi.
Întrucât extinderea sectorului pepinieristic din România este de o deosebită
importanţă, ne-am propus studierea unor aspecte fiziologice ale interacţiunii altoi-portaltoi
la diferite metode de altoire, în vederea stabilirii unor baze biologice pentru optimizarea
tehnologiilor de producere a materialului săditor pomicol, ceea ce constituie scopul
prezentei teze de doctorat.
Lucrarea conţine 119 pagini şi este structurată pe 6 capitole la care se adaugă
introducerea, bibliografia şi rezumatul în limba română şi engleză. În realizarea tezei au
fost consultate 212 surse bibliografice, incluzând cărţi, lucrări ştiinţifice şi site- uri. Datele
prelucrate au fost organizate în 23 tabele, 22 figuri, 46 fotografii originale.
Partea I (Stadiul actual al cercetării) cuprinde un capitol intitulat “Stadiul actual
al cunoașterii în domeniul temei abordate” și structurat în trei subcapitole. Primul
subcapitol oferă informații care vizează aspecte ale stadiului actual al cercetărilor privind
bazele biologice şi tehnologiile folosite pentru obţinerea pomilor altoiți, al doilea capitol
subcapitol furnizează informații cu privire la importanța intermediarului în cadrul
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biosistemului pomicol iar al treilea subcapitol vizează stadiul actual al cercetărilor
privind efectul biostimulatorilor asupra înrădăcinării butașilor lemnificați ai portaltoilor
vegetativi.
Partea a II-a (Contribuţii personale) începe cu motivaţia cercetării şi scopul
propus, pentru realizarea căruia s-au conturat obiectivele cercetătii care sunt descrise în
capitolul 2.
Obținerea, în sectorul pomicol, de producții la standarde mondiale atât în ceea ce
privește calitatea cât și productivitatea impune descoperirea și promovarea unor
tehnologii adecvate, ca rezultat al îmbinării cercetării și producției. Principalul factor
determinant al performanței în sectorul pomicol este folosirea unui material săditor
valoros din punct de vedere biologic, respectiv liber de viroze, cu caractere specifice soiului
păstrate cu fidelitate, cu rezistență sporită la boli și dăunători, produs la un preț cât mai
redus.
În domeniul producerii materialului săditor pomicol au fost elaborate o serie de
metode intensive, menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii, mărirea producţiei, reducerea
costului de producţie şi la scoaterea producţiilor de sub influenţa negativă a unor factori
naturali de mediu. Cerinţa crescândă de material săditor pomicol competitiv pe piaţa
internă şi Europeană, ne-a determinat să abordăm tehnologii moderne de producere a
materialului săditor pomicol.
Întrucât extinderea sectorului pepinieristic din România este de o deosebită
importanţă, ne-am propus studierea unor aspecte fiziologice ale interacţiunii altoi-portaltoi
la diferite metode de altoire, în vederea stabilirii unor baze biologice pentru optimizarea
tehnologiilor de producere a materialului săditor pomicol, ceea ce constituie scopul
prezentei teze de doctorat.
Realizarea unei pomiculturi moderne, capabile să valorifice și să îmbine armonios
productivitatea pământului cu condițiile de climă și care să pună în valoare particularitățile
biologice ale plantelor pomicole trebuie să constituie o preocupare permanentă a
specialiștilor din pomicultură. Pentru a corespunde cerințelor actuale ale pomiculturii,
cultura pomilor trebuie să capete un pronunțat caracter de intensivizare iar printre factorii
care condiționează acest proces se numără portaltoiul și reușita procesului de altoire, în
sensul obținerii unui material săditor pomicol de înaltă calitate.
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Pornind de la premiza că odată cu schimbarea metodelor de altoire se intensifică
efectul portaltoiului asupra caracteristicilor altoiului, pornind de la faptul că intermediarul
exercită o influență benefică asupra caracteristicilor pomului altoit și de la faptul că
biostimulatorii de înrădăcinare influențează dezvoltarea sistemului radicular, ne-am fixat
următoarele obiective:
Obiectivul 1. Evaluarea tehnologiei de producere a materialului săditor pomicol
utilizând diferite metode de altoire pe portaltoi vegetativi;
Obiectivul 2. Evaluarea reuşitei procesului de altoire a portaltoilor generativi cu
intermediar și a influenței acestuia asupra biosistemului pomicol;
Obiectivul 3. Evaluarea influenței biostimulatorilor de înrădăcinare la portaltoii
vegetativi.
În capitolul al treilea sunt analizate particularităţile mediului natural în care a avut
loc experimentarea. Experiențele au fost amplasate la Stațiunea Didactică, Banu Mărăcine
și la S.C.D.P. Vâlcea,

unități de cercetare ce aparțin Universității din Craiova, iar factorii

climatici analizați au fost temperatura, precipitațiile și umiditatea atmosferică.
Al patrulea capitol furnizează informații despre materialul biologic și metodele de
cercetare. Materialul biologic folosit este reprezentat de butași lemnificați din portaltoii
vegetativi ('Fortival', 'Miroval', 'Plamval') și portaltoii generativi de corcoduș și zarzăr
(selecții locale), iar intermediarul folosit la altoirea ramurilor altoi de la soiurile de prun
'Andreea' și 'Tuleu gras' a fost portaltoiul vegetativ 'Plamval' (20 cm). În cadrul
experiențelor s-au făcut altoiri la masă și în câmpul I al pepinierei, utilizând două metode
altoire: altoirea cu mugure cu placaj (chip budding) și altoirea în copulație perfecționată,
iar metodele de executare a experiențelor sunt strâns legate de obiectivele de cercetare.
Experiența privind obținerea pomilor altoiți de prun utilizând diferite metode de
altoire pe portaltoi vegetativi este o experiență polifactorială (3x2x2=12 variante), așezată
linear pe teren uniform, având următorii factori:
Factorul A-portaltoiul vegetativ, cu graduările:
a1 – 'Miroval';
a2 – 'Plamval';
a3 – 'Fortival';
Factorul B – soiul
b1 – 'Andreea';
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b2 – 'Tuleu gras';
Factorul C – metoda de altoire
c1- chip budding;
c2 – copulație perfecționată;
Experiența privind altoirea portaltoilor generativi cu intermediar este o experiență
trifactorială de tipul 3x2x4, cu variantele experimentale amplasate în blocuri randomizate,
așezate linear,pe teren uniform. Factorii sunt următorii:
Factorul A –portaltoiul generativ,cu graduările:
a1 – corcoduș;
a2 – zarzăr;
a3 – 'Adaptabil';
Factorul B – soiul, cu graduările:
b1 - 'Andreea';
b2 – 'Tuleu gras'.
Factorul C – metoda de altoire, cu graduările:
c1 –portaltoi/intermediar – copulație perfecționată;
c2 – intermediar/soi – chip budding;
c3 – soi/portaltoi – chip budding
c4 –soi/portaltoi – copulație perfecționată
Pentru experiența privind obținerea pomilor altoiți utilizând portaltoi vegetativi,
folosind biostimulatori de înrădăcinare s-au folosit butași lemnificați de la portaltoii
vegetativi ('Fortival', 'Miroval', 'Plamval'), ramurile altoi de la soiurile ('Andreea' și 'Tuleu
gras'), tehnologia altoirii la masă, aplicând următoarele metode de altoire (chip budding și
copulație perfecționată) și trei biostimulatori de înrădăcinare: Radistim nr. 2, IBA, ANA.
Pentru analiză statistică a fost folosit Microsoft Excel şi XLSTAT Pearson Edition
version 2014.5.03, Addinsoft and R Core Team (2013). Relaţiile dintre caracteristicile
materialulului săditor analizate au fost investigate utilizând corelaţiile.
În capitolul al cincilea sunt prezentate rezultatele cercetării în funcţie de
obiectivele stabilite iar în capitolul al șaselea, concluziile care conturează rezultatele
obținute.
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REZULTATE PRIVIND OBȚINEREA POMILOR ALTOIȚI UTILIZÂND DIFERITE
METODE DE ALTOIRE PE PORTALTOI VEGETATIVI
Pentru obținerea pomilor altoiți utilizând diferite metode de altoire (metoda
convențională, respectiv butași înrădăcinați, altoiți și plantați în câmpul I și butași altoiți,
puși la înrădăcinat și plantați ulterior în câmpul I pe portaltoi vegetativi s-au folosit
portaltoii 'Plamval', 'Fortival' și 'Miroval', două soiuri de prun: 'Andreea' și 'Tuleu gras' și
două metode de altoire, chip budding și copulație perfecționată.
Rezultatele obținute au arătat că procentul de calusare a altoiului a fost mare, în
funcție de portaltoi, soi și metoda de altoire utilizată, însă procentul de înrădăcinare a fost
foarte mic iar procentul de material biologic viabil la încheierea perioadei de vegetație în
câmpul I al pepinierei a fost de 0 %, atunci când s-a altoit și înrădăcinat concomitent, ceea
ce a confirmat datele din literatura de specialitate care susțin că nutrienții sunt alocați
diferențiat pentru lăstari și rădăcini pentru a optimiza eficiența utilizării lor, plantele având
o capacitate mare de a modula și varia alocarea nutrienților și activitățile relative ale
diferitelor căi metabolice pentru producerea de biomasă atât în lăstari, cât și în rădăcini.
Cel mai mare procent de prindere a altoiului (100 %) a fost obținut cu portaltoiul
'Miroval', altoit în copulație perfecționată cu soiul 'Andreea', dar procentul de prindere a
acestui soi pe acest portaltoi a fost mare (95 %) și utilizând metoda chip budding. Cel mai
mare procent de prindere a altoiului la soiul 'Tuleu gras' (95 %) a fost obținut utilizând
portaltoiul 'Fortival' și metoda de altoire copulație perfecționată. Cel mai mic procent de
prindere a altoiului (75 %) a fost obținut la altoirea în chip budding a soiului 'Tuleu gras' pe
portaltoiul 'Plamval'. De asemenea se poate observa că cele mai bune rezultate sunt
obținute cu soiul 'Andreea', cu portaltoiul 'Miroval' și utilizând altoirea în copulație
perfecționată.
Experimentând metoda de altoire convențională, respectiv folosind pentru altoirea
soiurilor 'Andreea' și 'Tuleu gras', în copulație perfecționată și în chip budding, butași
înrădăcinați de la portaltoii 'Miroval', 'Plamval' și 'Fortival', rezultate obținute privind
procentul de prindere la altoire, procentul de înrădăcinare și procentul de material biologic
viabil la încheierea perioadei de vegetație în câmpul I al pepinierei au fost mult mai bune.
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Analizând rezultate obținute privind procentul de prindere la altoire, procentul de
înrădăcinare și procentul de material biologic viabil la încheierea perioadei de vegetație în
câmpul I al pepinierei s-au constatat următoarele:
- procentul de înrădăcinare a butașilor proveniți de la portaltoii 'Miroval', 'Plamval'
și 'Fortival' a fost unul foarte bun, de peste 80 %, cel mai mare (100 %) fiind obținut la
butașii 'Miroval';
-procentul de prindere a altoiului a fost, de asemenea, foarte bun: cel mai mare
procent de prindere a altoiului (95 %) a fost obținut utilizând portaltoiul 'Miroval', soiul
Andreea și metoda de altoire copulație perfecționată iar cel mai mic procent de prindere a
altoiului (87,5 %) a fost obținut la portaltoiul 'Plamval', altoit în chip budding cu soiul
'Andreea';
-indiferent de portaltoiul și soiul utilizat, cele mai bune rezultate privind procentul
de prindere a altoiului a fost obținut cu metoda de altoire în copulație perfecționată;
- o cantitate mare de material biologic a fost viabil la încheierea perioadei de
vegetație în câmpul – I al pepinierei, indiferent de portaltoi, soi și metoda de altoire
utilizată, procentul de prindere a materialului biologic în câmpul I al pepinierei fiind de 100
% în cazul portaltoiului 'Miroval' altoit în copulație perfecționată cu soiul 'Andreea' și de
94,44 % în cazul portaltoiului 'Miroval' altoit în chip budding cu soiul 'Andreea', cel mai mic
procentul de prindere a materialului biologic în câmpul I al pepinierei (85,71 %) fiind
obținut la altoirea în chip budding a portaltoiului 'Plamval' cu soiul 'Tuleu gras';
- la încheierea perioadei de vegetație în câmpul – I al pepinierei cele mai bune
rezultate s-au obținut cu portaltoiul 'Miroval', soiul 'Andreea' și metoda de altoire copulație
perfecționată.
Analizând creșterea și dezvoltarea materialului biologic în câmpul I al pepinierei în
funcție de portaltoi și metoda de altoire a soiurilor 'Andreea' și 'Tuleu gras', pentru soiul
'Andreea' s-au constatat următoarele:
- altoit cu portaltoiul 'Miroval' a dat cea mai mare valoare medie a diametrului
portaltoiului la 5 cm sub punctul de altoire, atât în copulație perfecționată (10,4 mm) cât și
în chip budding (8,60 mm) iar cele mai mici valori medii ale acestui parametru analizat sau obținut utilizând portaltoiul 'Plamval', atât în copulație perfecționată (9,47 mm) cât și în
chip budding (7,77 mm); utilizând portaltoiul 'Fortival', valoarea medie a diametrului
portaltoiului la 5 cm sub punctul de altoire a fost de 9,90 mm în copulație perfecționată și
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de 7,73 mm în chip budding; coeficientul de variație a valorilor măsurate pentru acest
parametru este 10,04 % și 11,77 % la portaltoiul 'Plamval' altoit cu soiul 'Andreea' în
copulație perfecționată, respectiv în chip budding, de 9,05 % și 10,19 % la portaltoiul
'Fortival' altoit cu soiul 'Andreea' în copulație perfecționată, respectiv în chip budding și de
11,09 % și 8,80 % la portaltoiul 'Miroval' altoit cu soiul 'Andreea' în copulație
perfecționată, respectiv în chip budding;
- diametrul la punctul de altoire (portaltoi/altoi) a înregistrat cele mai mari valori
medii la soiul Andreea atunci când a fost altoit pe portaltoiul 'Plamval' atât în copulație
perfecționată (13,21 mm) cât și în chip budding (8,97 mm) iar cele mai mici atunci când a
fost altoit pe portaltoiul 'Fortival': 11,75 mm în copulație perfecționată și 8,76 mm în chip
budding; diametrul la punctul de altoire (portaltoi/altoi) la soiul 'Andreea' altoit pe
portaltoiul 'Miroval' a avut o valoare medie de 11,84 mm în copulație perfecționată și de
10,14 mm în chip budding; cel mai mic coeficient de variație pentru această caracteristică a
materialului biologic altoit (9,21 %) a fost obținut cu portaltoiul 'Miroval' altoit în copulație
perfecționată cu soiul 'Andreea', iar cel mai mare coeficient de variație (15,65 %) s-a
obținut la portaltoiul 'Fortival' altoit în copulație perfecționată cu soiul 'Andreea'; se poate
observa că rezultatele cele mai bune au fost obținute, în funcție de portaltoi, la altoirea
soiului în copulație perfecționată cu portaltoiul;
- diametrul soiului la 5 cm deasupra punctului de altoire (mm) a înregistrat cea mai
mare valoare medie (7,16 mm) și cea mai mică valoare medie (6,41 mm) la acest soi altoit
pe portaltoiul 'Plamval' în chip budding respectiv în copulație perfecționată; pentru acest
parametru cele mai bune rezultate s-au obținut prin altoire în chip budding, excepție
portaltoiul 'Miroval', unde valoarea medie a diametrul soiului la 5 cm deasupra punctului
de altoire a fost de 6,94 mm când acesta a fost altoit în copulație perfecționată și de 6,52
mm când acesta a fost altoit în chip budding; cel mai mare coeficient de variație calculat
pentru acest parametru (17,15 %) s-a obținut la portaltoiul 'Miroval' altoit în chip budding
cu soiul 'Andreea' și cel mai mic (7,68 %) la portaltoiul 'Fortival' altoit în copulație
perfecționată cu soiul 'Andreea';
-înălțimea altoiului (soiului) a variat între 50 și 75 cm, cu o valoare medie de 61,40
cm la soiul 'Andreea' altoit în copulație perfecționată cu portaltoiul 'Plamval' și între 45 și
68 cm cu o valoare medie de 55,90 cm la soiul 'Andreea' altoit în chip budding cu
portaltoiul 'Plamval'; la portaltoiul 'Fortival' acest parametru a variat între 51 și 77 cm, cu o
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valoare medie de 63,10 cm la altoirea în copulație perfecționată și între 50 și 65 cm cu o
valoare medie de 57,5 cm la altoirea în chip budding; la portaltoiul 'Miroval' înălțimea
altoiului a variat între 53 și 80 cm cu o valoare medie de 70,80 cm la altoirea în copulație
perfecționată și între 50 și 73 cm cu o valoare medie de 61,80 cm la altoirea în chip
budding; se poate constata că cele mai bune rezultate pentru acest parametru s-au obținut
la portaltoiul 'Miroval' și utilizând altoirea în copulație perfecționată, în funcție de
portaltoi.
Analizând creșterea și dezvoltarea materialului biologic în câmpul I al pepinierei în
funcție de portaltoi și metoda de altoire a soiurilor 'Andreea' și 'Tuleu gras', pentru soiul
'Tuleu gras' s-au constatat următoarele:
- diametrul portaltoiului la 5 cm sub punctul de altoire (mm) a variat între 8 și 10
mm, cu o valoare medie de 8,98 mm la acest soi altoit în copulație perfecționată pe
portaltoiul 'Plamval' și între 7 și 11 mm, cu o valoare medie de 8,21 mm la altoirea soiului
în chip budding pe acest portaltoi; la altoirea acestui soi pe portaltoiul 'Fortival' în
copulație perfecționată diametrul portaltoiului la 5 cm sub punctul de altoire a variat între
8,80 și 12,70 mm, cu o valoare medie de 10,64 mm, iar la altoirea în chip budding limitele
de variație au fost cuprinse între 7,2 și 10,9 mm, cu o valoare medie de 8,77 mm; în cazul
portaltoiului 'Miroval' limitele de variație pentru diametrul portaltoiului la 5 cm sub
punctul de altoire au fost cuprinse între 8,50 și 11,40 mm cu o valoare medie de 9,88 mm la
altoirea în copulație perfecționată și între 7,50 și 12 mm, cu o valoare medie de 9,55 mm la
altoirea în chip budding; se poate constata că cele mai bune rezultate pentru acest
parametru s-au obținut cu metoda de altoire în copulație perfecționată și cu portaltoiul
'Fortival';
- diametrul la punctul de altoire portaltoi/altoi (mm) a înregistrat cele mai mari
valori medii la altoirea soiului în copulație perfecționată cu portaltoii 'Fortival' (11,72 mm),
'Miroval' (11,49 mm), 'Plamval' (10,48 mm); la altoirea în chip budding valoarea medie a
diametrului la punctul de altoire portaltoi/altoi a fost de 9,55 mm la portaltoiul 'Miroval',
de 8,77 mm la 'Fortival' și 8,21 mm la portaltoiul 'Plamval'; cele mai mari valori ale
coeficientului de variație pentru acest parametru s-au obținut la altoirea în chip budding,
indiferent de tipul de portaltoi: 15,45 % la portatoiul 'Miroval', 13,99 % la portaltoiul
'Plamval' și 13,32 % la portaltoiul 'Fortival';
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- diametrul soiului la 5 cm deasupra punctului de altoire (mm) a variat între 4,50 și
6,70 mm, cu o valoare medie de 5,45 mm la altoirea soiul în copulație perfecționată pe
portaltoiul Plamval și între 6 și 9 mm, cu o valoare medie de 7,38 mm la altoirea soiul în
chip budding pe portaltoiul Plamval; la portaltoiul Fortival limitele de variație ale acestui
parametru au fost cuprinse între 4 și 6,40 mm, cu o valoare medie de 5,24 mm la altoirea în
copulație perfecționată și între 5,40 și 9,10 mm, cu o valoare medie de 7,34 mm la altoirea
în chip budding; la portaltoiul 'Miroval' diametrul soiului la 5 cm deasupra punctului de
altoire a variat între 4,80 și 7,50 mm, cu o valoare medie de 6,22 la altoirea în copulație
perfecționată și între 6 și 8,40 mm, cu o valoare medie de 7,20 mm la altoirea în chip
budding; se constată că pentru acest parametru, cele mai bune rezultate s-au obținut
utilizând altoirea în chip budding, indiferent de portaltoi, iar portaltoiul cu cele mai bune
rezultate este 'Fortival';
- cea mai mare valoare medie (66,20 cm) pentru înălțimea altoiului (soiului) în (cm)
s-a obținut la portaltoiul 'Miroval' în copulație perfecționată, iar cea mai mică (42,21 cmm)
la portaltoiul 'Fortival' în copulație perfecționată; rezultatele cele mai bune pentru acest
parametru la portaltoii 'Plamval' și 'Miroval' s-au obținut prin metoda de altoire în
copulație perfecționată iar pentru portaltoiul 'Fortival' prin metoda de altoire în chip
budding.
Analizând, per ansamblu, rezultatele obținute privind obținerea pomilor altoiți
utilizând diferite metode de altoire pe portaltoi vegetativi, se poate constata că rezultatele
sunt influențate de metoda de altoire, de portaltoi și de soiul utilizat. Rezultate bune
privind procentul de înrădăcinare, procentul de prindere a altoiului și procentul de
material biologic viabil la sfârșitul perioadei de vegetație în câmpul I al pepinierei s-au
obținut prin metoda convențională de altoire pe butași înrădăcinați, altoirea și
înrădăcinarea concomitentă determinând moartea plantelor altoite întrucât nutrienții au
fost alocați prinderii altoiului, scăzând considerabil capacitatea de înrădăcinare. Cele mai
bune rezultate privind creșterea și dezvoltarea materialului biologic în câmpul I al
pepinierei s-au obținut la soiul Andreea altoit în copulație perfecționată pe portaltoiul
'Miroval'.
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REZULTATE PRIVIND ALTOIREA PORTALTOILOR GENERATIVI CU INTERMEDIAR
În urma analizei rezultatelor obținute s-a remarcat faptul că altoirea cu intermediar
are o influență determinantă cu privire la reducerea vigorii de creștere în scopul
intensivizării culturilor de prun.
Portaltoiul de zarzăr a imprimat o vigoare mai mare de creștere a altoiului față de
portaltoiul corcoduș la ambele variante de altoire (cu și fără intermediar).
S-a constatat că există corelații pozitive între cele trei diametre (la punctul de
altoire, la 5 cm sub punctul de altoire și la 5 cm deasupra punctului de altoire) și înălțimea
altoiului la toate variantele analizate, atât la soiul 'Andreea' cât și la soiul 'Tuleu gras'.
Determinările efectuate cu privire la valorile diametrului, atât la punctul de altoire,
cât și la 5 cm deasupra și 5 cm sub punctul de altoire au scos în evidență faptul că varianta
de 'Tuleu gras' altoit cu intermediarul 'Plamval' pe portaltoiul generativ zarzăr a avut
valori medii mult mai mici decât varianta de 'Tuleu gras' altoit fără intermediar pe
portaltoiul generativ zarzăr, ceea ce arată că utilizarea intermediarului 'Plamval' a dus la
scăderea diametrului, implicit a vigorii, deci, intermediarul a avut o influență pozitivă,
privind vigoarea de creștere a altoiului, imprimându-i acestuia, o vigoare mică de creștere.
Comparând cei doi portaltoi generativi utilizați, corcoduș și zarzăr, se constată că
portaltoiul corcoduș a determinat o valoare medie a diametrului mai mică decât cea
determinată de portaltoiul vegetativ zarzăr, atât la 5 cm deasupra punctului de altoire cât și
la 5 cm sub punctul de altoire, ceea ce determină o vigoare mai mică dată de acest portaltoi
generativ utilizat la altoire. Lungimea cea mai mare a creșterii lăstarilor s-a înregistrat la
variantele cu portaltoi generativ zarzăr, cu și fără intermediarul 'Plamval'.
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REZULTATE PRIVIND OBȚINEREA POMILOR ALTOIȚI FOLOSIND BIOSTIMULATORI
DE ÎNRĂDĂCINARE LA PORTALTOII VEGETATIVI
S-a constatat că dintre biostimulatorii aplicați butașilor portaltoiului 'Fortival',
'Miroval' și 'Plamval', Radistim nr. 2 a avut o influență superioară asupra dezvoltării
sistemului radicular, comparativ atât cu martorul cât și cu ceilalți biostimulatori utilizați,
determinând cel mai mare procent de înrădăcinare, cel mai mare număr de rădăcini, cea
mai mare lungime medie a rădăcinilor/butaș, cea mai mare lungime medie a segmentului
înrădăcinat și cel mai mare volum al rădăcinilor.
Cea mai mare capacitate de înrădăcinare și cea mai bună dezvoltare a sistemului
radicular, indiferent de biostimulatorul aplicat, a înregistrat portaltoiul 'Fortival', la care
martorul, nestimulat chimic, a avut o capacitate de înrădăcinare mai mare comparativ cu
ceilalți butași stimulați chimic, proveniți de la portaltoiul 'Miroval' și 'Plamval', indiferent
de biostimulatorul aplicat, ceea ce evidențiază influența genotipului asupra capacității de
înrădăcinare și a dezvoltării sistemului radicular.
Biostimulatorul ANA a dat cel mai mic procent de înrădăcinare și cel mai mic număr
de rădăcini/butaș la portaltoiul 'Plamval', iar biostimulatorul IBA a dat cel mai mic procent
de înrădăcinare și cel mai mic număr de rădăcini/butaș la portaltoiul 'Fortival' și 'Miroval'.
De asemenea, cea mai mică lungime medie a rădăcinilor/butaș la portaltoiul
'Fortival' a fost obținută prin aplicarea biostimulatorului ANA, iar la portaltoii 'Plamval' și
'Miroval' prin aplicarea biostimulatorului IBA.
Biostimulatorul IBA a dat cea mai mică lungime medie a segmentului
înrădăcinat/butaș și cel mai mic volum al rădăcinilor la portaltoiul 'Fortival', în timp ce
biostimulatorul ANA a dat cele mai mici valori medii/butaș ale acestor caracteristici la
portaltoii 'Miroval' și' Plamval'.
Pe baza rezultatelor obținute s-au stabilit și următoarele recomandări:
Pentru obținerea materialului săditor pomicol, folosind portaltoi vegetativi, este
recomandat soiul Andreea altoit pe Miroval în copulație perfecționată, deoarece din
determinările efectuate a rezultat că Mirovalul are un procent de înrădăcinare bun și este
compatibil la altoire cu soiul Andreea.
Pentru experiența referitoare la înmulțirea unor soiuri de prun folosind portaltoi
generativi cu intermediar, se recomandă altoirea cu intermediar a soiurilor de prun luate în
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studiu, pentru intensivizarea culturii de prun, deoarece intermediarul utilizat reduce
vigoarea de creștere a pomului altoit și asigură o compatibilitate bună soiurilor de prun
studiate.
Din determinările biometrice efectuate, este recomandat pentru înrădăcinarea
portaltoilor vegetativi, biostimulatorul Radistim nr. 2, deoarece a avut o influență bună
asupra procentului de înrădăcinare și superioară asupra dezvoltării sistemului radicular
comparativ cu ceilalți biostimulatori utilizați.
Prezenta teză de doctorat se sprijină pe 212 titluri bibliografice dintre care 4 lucrări
originale publicate în topicul tezei.
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