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INTRODUCERE

Cercetările științifico-practice efectuate de către 
savanți asupra culturii arbuștilor fructiferi, în trecut 
îi în prezent, au permis crearea unor soiuri cu diferite 
calități și destinații, tehnici și tehnologii de cultivare, 
în baza cărora aceste specii prețioase au devenit renta-
bile, fiind extrem de solicitate de către consumatori da-
torită proprietăților sale valoroase. Arbuștii fructiferi 
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THE INFLUENCE OF CLIMATE FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF SOME SHRUBS SPECIES
Summary. The paper presents the results of research conducted during the years 2015–2020 and the analysis of the 

influence of changing climatic conditions during the year on plant development, the number of crops obtained from 
gooseberry, Josta, black currant, red currant and white currant. The average fruit harvest obtained for the studied species 
varies depending on several factors, especially on the species, variety and changing climatic conditions of the year. Among 
the studied species, the gooseberry is the most productive, followed by the hybrid Josta, the red currant, the black currant 
and the white currant. As a result, the analysis of the data obtained regarding the fruit production allowed us to establish 
that depending on the species, the harvest of gooseberry varied between 7.36-11.9 t/ha, on Josta between 4.7-8.2 t/ha, 
for black currant – 4.3-8.1 t/ha, red currant – 4.3-8.5 t t/ha and for white currant – 3.7-7.8 t/ha. The crop according to variety 
increases the harvest on gooseberry by 3.13 %, blackcurrant by 1.49%, red currant by 2.99 %, and the harvest of white cur-
rant is not influenced by variety. In the conditions of a favorable year (year 2015), high harvests were obtained for the black 
currant with 8.1 t/ha; in 2016 year for gooseberry with 11.8 t/ha, Josta – 8.2 t/ha, red currant – 8.5 t/ha, for white currant –  
8.2 t/ha. In the conditions of an unfavorable year (year 2020 compared to 2016), the harvest decreased on gooseberry by 
36.1%, Josta by 42.7 %, black currant by 46.9 %, red currant by 49.4%, white currant by 52.6 %.

Keywords: gooseberry, Josta, currant, harvest, variety, climate, Republic of Moldova.

Rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în anii 2015–2020 şi analizată influenţa con-
diţiilor climatice schimbătoare din timpul anului asupra dezvoltării plantelor, cantităţii recoltelor obţinute la speciile 
de agriș, Josta, coacăz negru, coacăz roșu și coacăz alb. Recolta medie de fructe obţinută la speciile studiate variază 
în funcţie de mai mulţi factori, în special de specie, soi și condiţiile climatice schimbătoare ale anului. Printre speciile 
studiate agrișul s-a dovedit a fi cel mai productiv, urmat de hibridul Josta, coacăzul roșu, coacăzul negru și coacăzul alb. 
Analiza datelor obţinute privind producţia de fructe a permis să stabilim că, în funcţie de specie, recolta la agriș a variat 
între 7,36-11,9 t/ha, la Josta între 4,7-8,2 t/ha, la coacăzul negru între 4,3-8,1 t/ha, la coacăzul roșu între 4,3-8,5 t/ha, iar la 
coacăzul alb între 3,7-7,8 t/ha. Recolta în funcţie de soi crește la agriș cu 3,13 %, la coacăzul negru cu 1,49 % și la coacăzul 
roșu cu 2,99 %, iar recolta la coacăzul alb nu este influenţată de soi. În condiţiile unui an favorabil, 2015, cele mai înalte 
recolte s-au obţinut la coacăzul negru – 8,1 t/ha, în anul 2016 la agriș – 11,8 t/ha, la Josta – 8,2 t/ha, la coacăzul roșu – 8,5 
t/ha, la coacăzul alb – 8,2  t/ha. În condiţiile unui an nefavorabil (anul 2020 comparativ cu anul 2016), recolta a scăzut 
la agriş cu 36,1 %, la Josta cu 42,7 %, la coacăzul negru cu 46,9 %, la coacăzul roșu cu 49,4 %, la coacăzul alb cu 52,6 %.

Cuvinte-cheie: agriș, Josta, coacăz, recolta, soi, climă, Republica Moldova. 

se caracterizează prin intrarea rapidă pe rod, coacerea 
timpurie a fructelor,  recolte înalte stabile, plasticitate 
ecologică, adaptare sigură la condiţiile de cultivare ex-
treme de mediu,  posibilitatea de a selecta tehnologii 
de întreţinere cu mijloace de mecanizare [1; 2].

Pentru o dezvoltare normală a plantelor este nece-
sară nu doar o anumită cantitate medie sau sumară de 
căldură și umiditate, ci și de îmbinarea lor favorabilă 
fiecărei faze de dezvoltare [3]. Temperatura influen-
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țează asupra proceselor fiziologice și biochimice: foto-
sinteza, respirația, transpirația, activitatea enzimatică, 
absorbția apei și a sărurilor minerale etc. Temperatu-
rile ridicate accelerează maturarea, dar diminuează ca-
pacitatea de păstrare a fructelor [4]. Factorii climatici, 
care pot diminua producția de fructe a arbuștilor fruc-
tiferi, sunt: căderea grindinei în perioada maturării, 
amplitudinea termică mai mare de 21 oC în perioada 
când are loc coacerea lemnului (lunile octombrie –  
noiembrie) și precipitațiile mai mici de 300 mm în 
perioada cuprinsă între sfârșitul înfloririi și începutul 
coacerii fructelor [5]. 

Agrișul se caracterizează printr-o rezistență bună 
la secetă, dar în anii secetoși, în lipsa irigării suficiente, 
recolta scade, iar dacă astfel de condiții se stabilesc și 
în perioada de diferențiere a mugurilor de rod, are loc 
o reducere bruscă a recoltei din anul viitor. În funcție 
de particularitățile caracteristice pentru diferite soiuri, 
agrișul reacționează în mod diferit la secetă [6]. Plan-
tele de agriș suportă mai ușor o secetă temporară decât 
coacăzul negru, datorită sistemului radicular viguros 
care pătrunde profund în sol, asigură o adaptare eco-
logică largă și rezistență sporită la secetă [7; 8; 9]. 

Coacăzul negru este o specie productivă, cu recolte 
mari de peste 10-15 t/ha, cu un conţinut înalt de vita-
mine, în special de vitamina C, cu posibilitatea recol-
tării mecanizate a fructelor. Plantele de coacăz roșu și 
alb au tufa mai viguroasă și mai compactă, sunt mai 
productive, rezistente la secetă și ger, la boli și dăună-
tori comparativ cu plantele de coacăz negru [1;10]. Re-
ducerea recoltei la soiurile de coacăz, ca și la alte specii 
timpurii, este provocată deseori de degerarea sferei ge-
nerative a mugurilor de coacăz în urma unei scăderi 
bruște a temperaturii după o perioadă de încălzire din 
timpul iernii și întoarcerea frigurilor în primăvară [11].

Hibridul Josta, obținut prin încrucișarea agrișului 
și coacăzului negru, a moștenit calități intermediare, 
caracteristice ambelor specii. De la agriș acesta a pre-
luat unele calităţi ca: productivitatea și masa fructului, 
rezistență la ger și secetă, iar de la coacăzul negru –  

lipsa ghimpilor și conținutul înalt de vitamina C în 
fructe [12; 13; 14]. Cercetările hibridului de Josta au 
arătat că planta poate atinge o înălțime maximă de cir-
ca 2 m și înflorește la sfârșitul lunii aprilie. Perioada de 
formare și maturare a fructelor coincide cu cea a coa-
căzului negru. Recolta de fructe obținută de la o plantă 
poate ajunge la 6-10 kg [15]. În primii ani de fructifi-
care a plantelor de Josta, amplasate conform distanței 
de 3,0x1,25 m, recolta de fructe obținută atinge 1,9 t/
ha, iar în următorii ani, odată cu înaintarea în vârstă, 
ea sporește de la 3 t/ha până la 10 t/ha [16; 17]. 

MATERIALE ȘI METODE

Cercetările știinţifice privind influenţa condiţiilor 
climatice schimbătoare din timpul anului asupra dez-
voltării plantelor, a calităţii și cantităţii recoltelor obţi-
nute au fost efectuate în perioada 2015–2020. Plantaţi-
ile au fost înfiinţate în anul 2007 la cultura agrișului cu 
soiurile: Smena, Sadco, Coloboc, Captivator, Severnâi 
capitan; în anul 2010 la culturile Josta și coacăzul ne-
gru cu soiurile: Minai, Șmâriov, Exotica, Plotnochist-
naia, Zagadka, Katiușa, Elita, Ronix, Padina, Geo; la 
coacăzul roșu cu soiurile: Roșu de Olanda, Jonkheer 
Van Tets, Rovada și la coacăzul alb cu soiurile: Nufer, 
Ribes Bianka. Experienţele au fost înființate în Câm-
pul experimental al Laboratorului „Arbuști fructiferi 
și căpșun” de la Staţiunea Tehnologico-Experimen-
tală „Codru”, IP IȘPHTA cu următoarele scheme de 
plantare: la agriș – 1,5x1,0 m; la Josta – 1,5x1,25 m; la 
coacăz – 1,5x0,5 m. Rezultatele știinţifice obţinute au 
fost analizate conform metodelor recomandate pentru 
studierea arbuștilor fructiferi [18; 19]. 

REZULTATE ȘI DISCUŢII

În cadrul cercetărilor efectuate privind influenţa 
condiţiilor climatice ale anului asupra producţiei de 
fructe obţinute la speciile de agriș, Josta, coacăz negru, 
coacăz roșu și coacăz alb s-a apreciat recolta lor, iar 
rezultatele stabilite au fost prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1
Productivitatea speciilor de agriș, Josta, coacăz negru, coacăz roșu și coacăz alb 

în perioada 2015–2020
Soiul Producţia, t/ha Limita  

variaţiei2015 2016 2017 2018 2019 2020
Agriș 11,1±1,5 11,9±2,3 11,8±2,2 7,8±1,8 7,4±2,2 7,6±2,0 7,36-11,9
Josta 7,8±0,5 8,2±0,9 7,9±0,6 7,5±0,2 7,8±0,5 4,7±2,6 4,7-8,2

Coacăz negru 8,1±1,4 7,6±0,9 7,0±0,3 6,3±0,4 6,8±0,1 4,3±2,4 4,3-8,1
Coacăz roșu - 8,5±1,8 7,0±0,3 6,7±0 6,9±0,2 4,3±2,4 4,3-8,5
Coacăz alb - 7,8±1,3 6,9±0,4 7,3±0,8 6,9±0,4 3,7±2,8 3,7-7,8
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Conform datelor prezentate în tabelul 1 putem 
determina perioadele de dezvoltare a speciilor de ar-
buști fructiferi în condițiile Republicii Moldova, care 
variază în funcție de condițiile climaterice stabilite în 
timpul perioadei de vegetație și de trăsăturile caracte-
ristice speciilor și soiurilor. Productivitatea arbuștilor 
fructiferi o determină în mare măsură particularitățile 
soiului și este influențată de un șir de factori, cei de 
mediu îndeosebi, precum și de condițiile climatice ale 
anului, tehnologia de întreținere a culturii, rezistența 
la boli etc. [20; 21].

Înfloritul la coacăzul negru se produce primă-
vara timpuriu, adesea florile deschise sunt surprinse 
de temperaturi scăzute, condiţii în care polenizarea 
și legarea fructelor sunt afectate influenţând negativ 
producţia. Perioada de diferenţiere a mugurilor de 
rod, ca și toate etapele de dezvoltare în continuare 
a recoltei, sunt strâns legate de vârsta plantelor [22], 
starea lor fiziologică, care este influenţată de apli-
carea lucrărilor agrotehnice adecvate [23], dar și de 
condiţiile climatice ale anului atât la coacăzul negru 
[24], cât și la agriș [25] . 

a b 

c d 

e f 
Figura 1. Fructificarea arbuștilor fructiferi în funcţie de specie: a) coacăzul negru;

b) agrișul  alb; c) Josta; d) agrișul roșu; e) coacăzul alb; f) coacăzul roșu.
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În anul 2015 s-au obţinut recolte bune la agriș – de 
11,1 t/ha și la Josta – de 7,8 t/ha, iar pentru coacăzul 
negru anul respectiv a fost cel mai favorabil dintre toţi 
anii de studiu, când s-a obţinut o recoltă de 8,1 t/ha. 
Cele mai mari recolte s-au obţinut în anii 2016–2017, 
când plantele au avut condiţii mai favorabile pentru 
dezvoltare și pentru crearea unei producţii mai înalte. 
Astfel, la plantele de agriș (figura1b și 1d) s-a obţinut o 
recoltă, respectiv, de 11,9 și 11,8 t/ha, la Josta (figura 1c)  
s-au obţinut, respectiv, 8,2 și 7,9 t/ha, la coacăzul ne-
gru (figura 1a), respectiv, 8,1 și 7,6 t/ha, la coacăzul 
roșu (figura 1f), respectiv, 8,5 și 7,0 t/ha, la coacăzul 
alb (figura 1e), respectiv, 7,8 și 7,0 t/ha. 

Anii 2018–2019 au fost mai puţin favorabili sub 
aspectul productivității pentru toate speciile studiate, 
iar comparativ cu anul 2016 recolta a scăzut la agriș, 
respectiv, cu 34,4 % și 37,8 %, la Josta cu 4,9 % și 8,5 %,  
la coacăzul negru cu 22,2 % și 16,0 %, la coacăzul 
roșu cu 21,2 % și 18,8 % și la coacăzul alb cu 6,4 % și 
11,5 %. Cel mai nefavorabil an, secetos și cu cele mai 
mici recolte, s-a dovedit a fi 2020 în care, comparativ 
cu anul 2016, producţia obţinută a scăzut cu 36,1 %  
la agriș, cu 42,7 % la Josta, cu 46,9 % la coacăzul ne-
gru, cu 49,4 % la coacăzul roșu și cu 52,6 % la coa-
căzul alb. 

Soiul joacă rolul principal în sporirea productivi-
tății, fiind un factor independent și determinant. Pe 
baza unui soi mai productiv, fără cheltuieli suplimen-
tare, este posibilă sporirea recoltei la agriș de 1,5 ori și 
mai mult [26], precum și la ceilalţi arbuști fructiferi 
studiaţi. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor con-
firmă faptul că există rezerve esenţiale pentru sporirea 
recoltelor de fructe – în primul rând prin alegerea co-
rectă a soiurilor [27].

Un soi intensiv trebuie să întrunească un șir de ca-
lități precum: reacția de adaptare la condițiile mediu-
lui de cultivare (în cazul în care nu se adaptează bine, 
energia acumulată se consumă pentru adaptare, dar 
nu pentru formarea recoltei, or, rezistența slabă la boli 
și dăunători poate afecta mai mult de 1/3 din recoltă), 
intrarea rapidă pe rod, autofertilitatea, care garantea-
ză obținerea recoltei în condiții nefavorabile înfloririi, 
calitatea fructelor, rezistența la frig, la secetă, obiecti-
vul final constituind recolta [28].

Analizele efectuate și rezultatele prezentate în fi-
gura 2 arată că specia agrișului este cea mai influenţată 
de particularităţile soiului și de capacitatea lui de fruc-
tificare. Astfel, recolta medie de fructe, de 5,6 t/ha, ob-
ţinută la soiul Smena este mai mică cu 55,36 % decât la 
soiul Captivator, cu cea mai înaltă valoare de 14,3 t/ha. 
Recolta medie de fructe obţinută la specia coacăzului 
negru, soiul Minai Șmâriov, a atins valoarea de 5,6 t/
ha, cu 32,14 % mai mică decât recolta soiului Padi-
na, care a atins cea mai înaltă valoare a producţiei de  
7,4 t/ha. Recolta medie de fructe la specia coacăzului 
roșu, soiul Rovada, a atins cea mai înaltă valoare a pro-
ducţiei – de 7,6 t/ha. Recolta obţinută la soiul Roșu de 
Olanda este mai mică cu 17,11 % decât la soiul Rova-
da. La specia coacăzului alb, s-a obţinut cea mai înaltă 
recolta medie de fructe, de 6,6 t/ha, la soiul Ribes Bi-
anka. Recolta obţinută la soiul Nufer este mai mică cu 
3,03 % decât la soiul Ribes Bianka. 

Volumul recoltei medii de bace obţinute la agriș, 
la coacăzul negru, roșu și alb și la Josta este influenţată 
de o serie de factori, inclusiv de condiţiile climateri-
ce ale anului, de capacităţile speciei și de potenţialul 
productiv al soiului. Analiza comparativă a volumului 
producţiei obţinute, precum și a relaţiilor între speciile 
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și soiurile studiate, este reflectată în figura 3. Conform 
datelor prezentate, recolta medie de fructe obţinută în 
funcţie de specie, a constituit la agriș 9,6 t/ha, la Jos-
ta – 7,3 t/ha,  la coacăzul negru – 6,7 t/ha, la coacăzul 
roșu – 6,7 t/ha, iar la coacăzul alb – 6,5 t/ha.

Recolta medie de fructe obţinută la speciile studi-
ate în funcţie de soi crește cu 3,13 % la agriș, cu 1,49 %  
la coacăzul negru și cu 2,99 % la coacăzul roșu, iar re-
colta la coacăzul alb nu este influenţată de soi.

Printre speciile studiate agrișul este cel mai pro-
ductiv, urmat de hibridul Josta, coacăzul roșu, coacă-
zul negru și coacăzul alb. Recolta medie obţinută la 
cultura agrișului este cu 23,96 % mai înaltă ca la Josta, 
iar Josta are o recoltă mai înaltă cu 8,22 % comparativ 
cu coacăzul negru.

CONCLUZII

În urma cercetărilor efectuate privind influen-
ţa condiţiilor climatice ale anului asupra produc-
ţiei de fructe s-a stabilit că recolta medie de fructe 
obţinută variază în funcţie de mai mulţi factori, în  
special de:

 ▪ specie, în raport cu aceasta recolta la agriș vari-
ind între 7,36-11,9 t/ha, la Josta între 4,7-8,2 t/ha, la 
coacăzul negru – 4,3-8,1 t/ha, la coacăzul roșu – 4,3-
8,5 t/ha,iar la coacăzul alb – 3,7-7,8 t/ha.

 ▪ soi, care crește cu 3,13 % recolta la agriș, cu 1,49 %  
la coacăzul negru și cu 2,99 % la coacăzul roșu, iar re-
colta la coacăzul alb nu este influenţată de soi.

 ▪ condiţiile anului favorabil, cu cele mai înalte re-
colte în anul 2015 pentru coacăzul negru – 8,1 t/ha;  
în anul 2016 pentru agriș – 11,8 t/ha, Josta – 8,2 t/ha, 
coacăzul roșu – 8,5 t/ha, la coacăzul alb – 8,2  t/ha; 

 ▪ condiţiile anului nefavorabil, cu cele mai scăzute 
recolte în anul 2020 comparativ cu 2016 a scăzut la agriș 
cu 36,1 %, la Josta cu 42,7 %, la coacăzul negru cu 46,9 %,  
la coacăzul roșu cu 49,4 %, la coacăzul alb cu 52,6 %. 
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