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ABSTRACT 
The objective of this study was to compare  Rosaceae genotypes from  for their pollen 

viability and morphology. The pollen of some varieties of Malus domestica, Pyrus 

communis, Prunus domestica, Prunus persica and  Prunus armeniaca was identified. 

Pollen from mature anthers was collected. Pollen grains of all genera of Rosaceae 

surveyed occur as radially symmetric isopolar monads. The main aspect studied were 

the shape of pollen in the polar view (polar perimeter and polar area of pollen). Shape 

of pollen is triangular-obtuse-convex in polar view. The pollen class is trizonocolpate-

obtus-triangular while the sculpturing of exine surface is striate. The number of colpi 

is three while the spines are absent. Apart from fully developed pollen grains, also 

much smaller, not completely developed pollen were found in the samples of the 

examined species. The viability of the pollen was determined on 1% 2,3,5-triphenyl 

tetrazolium chloride (TTC). Viable, semi-viable and dead pollen numbers and their 

percentages were determined. This stain test may be used to determine pollen viability 

in these species to provide only a rough estimate of viability. The results presented 

here are important for improving our understanding of Rosaceae reproduction 

biology. Knowledge of reproduction biology, particularly pollen viability and quality, 

is critical for the newly-developed cultivars. 

  
INTRODUCERE 
Filogenia APG a separat ordinele şi familiile de plante pe o scară de timp 

liniară în angiosperme bazale, eudicotiledonate, dicotiledonate timpurii divergente şi 
dicotiledonate de bază. Cercetările de sprijin APG (Soltis et al., 2005) consideră că 
rosidele, cu ordinul Rosales şi familia sa tipică Rosaceae, reprezintă grupul 
eudicotiledonatelor. Deşi Rosaceae are o mare diversitate morfologică, familia este 
robustă şi evaluările morfologice şi chimice, analizele de secvenţe rbcL, sprijină 
puternic monofilia (Challice, 1974; Challice, 1981; Morgan et al., 1994). 

Rosaceae este a 19-a mare familie de plante (APW, 2007). Include   
aproximativ 95-100 genuri cu 2830-3100 specii (Judd et al., 1999; Mabberley, 1987). 
Se cunosc mai multe denumiri sinonime, printre care: Agrimoniaceae Gray, 
Alchemillaceae Martinov, Amygdalaceae (Juss.) D. Don, Cercocarpaceae J. Agardh, 
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Cliffortiaceae Mart., nom. nud., Coleogynaceae J. Agardh, Dryadaceae Gray, 
Fragariaceae Rich. ex Nestl., Lindleyaceae J. Agardh, Malaceae Small ex Britton, 
Neilliaceae Miq., Potentillaceae (Juss.) Wilbr., Prunaceae Bercht. & J. Presl, 
Quillajaceae D. Don, Rhodotypaceae J. Agardh, Sanguisorbaceae Durande, 
Spiraeaceae Bertuch, Ulmariaceae Gray (Hummer & Janick, 2009).  Genurile 
acceptate ICBN pentru această familie sunt enumerate în tabelul 1. 

Clasificarea cea mai larg adoptată (Schulze-Menz 1964) se bazează în 
principal pe tipul de fructe şi are patru subfamilii, care sunt împărţite în triburi şi 
subtriburi. Hutchinson (1964), pe de altă parte, a recunoscut doar triburi. Cele patru 
subfamilii sunt: Rosoideae, Amygdaloideae (Prunoideae), Spiraeoideae, Maloideae 
(Pomoideae). Takhtajan (1997), care a încorporat o parte din rezultatele primului 
studiu de filogenie moleculară a relaţiilor din Rosaceae (Morgan et al. 1994), a 
recunoscut douăsprezece subfamilii. Ipoteza tradiţională sugerează că originea pentru 
Maloideae (Pomoideae) a avut loc într-un eveniment vechi de poliploidizare, deoarece 
numărul de cromozomi de bază maloid este x = 17, în timp ce pentru alte  Rosaceae, x 
= 7, 8, sau 9. Challice (1974, 1981) a sugerat că Maloideae au fost create în urma unui 
eveniment de alotetraploidizare ca urmare a unei vechi hibridări între Amygdaloideae 
(x = 8) şi Spiraeoideae (x = 9). O a doua teorie sugerează un eveniment de alo- sau 
autopoliploidie care ar fi avut loc exclusiv în cadrul subfamiliei Spiraeoideae 
(Hummer & Janick, 2009). 

Rosaceele ocupă o mare varietate de habitate în întreaga lume, dar familia este 
cel mai bine reprezentată în emisfera nordică (Judd et al, 1999), având o importanţă 
economică extraordinară. Marea majoritate a fructelor din regiunile nord-temperate, 
inclusiv a speciilor Malus Mill, Pyrus L., Fragaria L., Rubus L., Prunus L., sunt 
produse de specii de Rosaceae. Familia include, de asemenea, multe plante 
ornamentale, cultivate în principal pentru florile lor frumoase, cum ar fi specii de Rosa 

L., Potentilla L., Sorbus L. şi Spiraea L. (Potter, 2002). 
Chei de determinare pentru polenul de Rosaceae au fost publicate de Faegri & 

lversen (1964), Reitsma (1966), Frøydis (1981) şi alţii. Reitsma (1966) a arătat că 
multe rosacee nord-vest europene ar putea fi separate pe baza morfologiei polenului. 
Alţi palinologi  au confirmat importanţa de diagnosticare a sculpturii exinei ca un 
atribut distinctiv al polenului la Rosaceae, atât la nivel de gen cât şi la nivel de specie 
(Eide, 1981; Ueda & Tomita, 1989; Ueda, 1992; Popek, 1996). Cele mai importante 
caracteristici ale exinei includ numărul şi dimensiunea perforaţiilor, precum şi 
intervalul, numărul şi diametrul striurilor (Fogle, 1977;  Matsuta et al, 1982; Marcucci 
et al, 1984; Ueda & Okada,1994). Hebda şi Chinnappa (1990) disting două tipuri de 
perforaţii în Rosaceae (ornamentaţie striată macroperforată şi ornamentaţie non-striată 
macroperforată, fiecare cu 6 subtipuri), care indică linii evolutive diferite. 
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Tabel 1. Genurile familiei Rosaceae acceptate de ICBN (International code of botanical nomenclature) 
 

 

 
În flora ţării noastre se găsesc următoarele specii din genurile Pyrus, Malus şi 

Prunus (Ciocârlan, 2000): 
• Pyrus piraster, P.communis (P. satíva, P. domestica), P.nivális, P. elaeagrifolia 
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• Malus baccata, M.floribunda, M. coronaria, M.prunifolia, M.sylvestris (M. 

acerba), M. pumila, M. dasyphylla, M. praecox, M. niedzwetzkyana 

• Prunus spinosa, P.domestica, P. insitítia, P.cerasífera, P. armeniaca (Armeniaca 

vulgaris, Amygdalus armeniaca), P. persica (Persica vulgaris), P.dulcis (P. 

communis, P.amygdalus, Amygdalus communis, Amygdalus dulcis), P. nana (P. 

tenella, Amygdalus nana), P.mahaleb (Cerasus mahaleb, Padus mahaleb), 

P.avium (Cerasus avium), P.fruticosa (Cerasus fruticosa), P.cerasus (Cerasus 

vulgaris), P. serotina (Padus serotina),  P. virginiana (Padus virginiana), P. 

padus (P. recemosus, Padus avium, Padus racemosa), P.laurocerasus (Padus 

laurocerasus, Laurocerasus officinalis), P. serrulata (Cerasus serrulata). 

 
MATERIALE ŞI METODE 
Pentru observarea fenofazei de înflorire la soiurile pomicole reprezentative de 

Rosaceae alese, în perioada 15 martie – 20 aprilie, s-au realizat observaţii la Staţiunea 
de Cercetare Pomicolă Bujoreni Vâlcea. Am ales pentru Malus domestica (măr) 5 
soiuri (ROMUS 3, GENEROS,  FLORINA, GOLDSPUR, JONAPRIM). Am ales pentru 
Pyrus communis (păr) 5 soiuri (WILLIAMS, UNTOASA HARDY, UNTOASA DE 
GEOAGIU, CONFERENCE, JUBILEU). Pentru Prunus domestica (prun) am recoltat 
material de la 4 soiuri (FLORA, ANNA SPÄTH, BLACK AMBER, ANDREEA). Pentru 
Prunus armeniaca (cais) am recoltat material de la 4 soiuri (MAMAIA, EXCELSIOR, 
LITORAL, AUGUSTIN). Am ales pentru Prunus persica (piersic) 5 soiuri 
(CRIMSONGOLD, SUPERBA DE TOAMNĂ, ROMAMER 2, BĂNEASA TURTITE). 

Pentru fiecare soi, s-au recoltat 5-6 ramuri care au fost etichetate, ulterior în 
laborator recoltând staminele pe suporturi curate şi uscate. Staminele uscate au fost 
selecţionate, îndepărtându-se filamentele cu ajutorul unei pensete, iar anterele au fost 
depozitate în plicuri de hârtie, păstrate la loc uscat şi răcoros pentru a se evita 
mucegăirea. Realizarea preparatelor microscopice s-a bazat pe coloraţia cu fuxină. 
Examinarea microscopică s-a realizat cu microscopul Optika B600, la măriri de 200x 
şi 400x. Parametri polinici urmăriţi (perimetrul şi aria) au fost apreciaţi prin folosirea 
soft-ului QuickPHOTO MICRO 2.3. Viabilitatea polenului a fost estimată cu  clorură 
de 2,3,5-trifenil tetrazoliu 1% (TTC). Grăuncioarele viabile s-au colorat în roşu, cele 
semi-viabile în roz iar cele moarte au rămas incolore (Ianovici et al, 2008). În 
prelucrarea rezultatelor am folosit Microsoft Office Excel 2007. 
 
 REZULTATE ŞI DISCUŢII 
• Malus domestica ROMUS 3 - soi obţinut prin selecţie hibridă în S.U.A., omologat 

în anul 1983. Fructul este mijlociu de 125-135g, ovoid, colorat în roşu aprins pe 
2/3 din suprafaţă, foarte atrăgător. Pulpa este albă, suculentă, cu gust foarte bun. 
Este considerat ca fiind cel mai valoros din grupa soiurilor de vară. 



 

 

• Malus domestica GENEROS
1983. Fructul este mare, 160
acoperită de pruină, de culoare roşu deschis pe 60
verde gălbui. Pulpa galbenă, cu textura fină, suculentă, are gust plăcut, fin aromat.

• Malus domestica FLORINA
producţie la noi în ţară din 1993. Fructul baciform este mijlociu spre 
180g, uşor tronconic, cu pieliţa verde
suprafaţă, cu aspect atrăgător. Pulpa este fermă, suculentă, uşor acidulată, cu 
aromă specifică şi gust bun.

• Malus domestica GOLDSPUR
fructifică pe ramuri de rod scurte. Precoce, productiv, are tendinţa de 
supraîncărcare cu fructe. Poamele sunt mijlocii spre mari,
largi, puţin proeminente, de culoare galben
Pulpa este galbenă, crocantă, dulce, slab acidulată, cu aromă specifică.

• Malus domestica JONAPRIM
2000. Fructul este mijlociu cu formă conică globuloasă. Culoarea de fond este 
galbenă acoperită cu
suculenţă medie. 

 

Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.1

119 

GENEROS  - soi obţinut la S.C.P.P. Voineşti şi omologat în anul 
1983. Fructul este mare, 160-180g, sferic, uşor asimetric. Pieliţa netedă, uşor 
acoperită de pruină, de culoare roşu deschis pe 60-70% din suprafaţă, pe fond 
verde gălbui. Pulpa galbenă, cu textura fină, suculentă, are gust plăcut, fin aromat.

FLORINA - soi obţinut în Franţa, licenţiat şi autorizat pentru 
producţie la noi în ţară din 1993. Fructul baciform este mijlociu spre mare, de 150
180g, uşor tronconic, cu pieliţa verde-gălbuie, acoperită cu roşu oranj pe 2/3 din 
suprafaţă, cu aspect atrăgător. Pulpa este fermă, suculentă, uşor acidulată, cu 
aromă specifică şi gust bun. 

GOLDSPUR - soi originar din S.U.A. Pomul are vigoare mică, 
fructifică pe ramuri de rod scurte. Precoce, productiv, are tendinţa de 
supraîncărcare cu fructe. Poamele sunt mijlocii spre mari, ovo-sferice, cu 5 coaste 
largi, puţin proeminente, de culoare galben-aurie, cu puncte de rugină mari,
Pulpa este galbenă, crocantă, dulce, slab acidulată, cu aromă specifică. 

JONAPRIM - soi obţinut la S.C.D.P. Bistriţa, omologat în anul 
2000. Fructul este mijlociu cu formă conică globuloasă. Culoarea de fond este 
galbenă acoperită cu roşu pe toată suprafaţa. Pulpa este crem cu textură şi 

 
Fig. 1. Malus domestica “ROMUS 3” 

 
Fig. 2. Malus domestica “GENEROS” 

 
Fig. 3. Malus domestica “FLORINA” 
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• Pyrus communis WILLIAMS

anul 1900, considerat ca soi de bază şi etalon pentru calitatea foarte bună a 
fructelor. Fructul este mijlociu spre mare, de tip piriform, de culoare galben
Pulpa este albă, dulce, suculentă, unto

• Pyrus communis UNTOASA HARDY
în anul 1904. Fructul este mare, de 200g, de formă conică, cu pieliţa verde 
bronzată, cu pulpa alb

• Pyrus communis UNTOASA DE GEOAGIU
este mare, în medie 210g, cu pieliţa verde
dulce acidulată, suculentă, cu gust excelent.

• Pyrus communis CONFERENCE
noi în ţară în anul 1957. Fructul 
are culoare verde-gălbui, acoperit cu rugină care
pulpa este alb-gălbuie, destul de densă, dar suculentă, fondantă, cu gust foarte bun.

• Pyrus communis JUBILEU
Fructul de mărime mijlocie,  piriform, înalt, regulat, galben 
pe partea expusă la soare. Pulpa este alb
suculentă. 
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Fig. 4. Malus domestica “GOLDS PUR” 

 
Fig. 5. Malus domestica “JONAPRIM” 

WILLIAMS - soi originar din Anglia, introdus la noi în ţară în 
anul 1900, considerat ca soi de bază şi etalon pentru calitatea foarte bună a 
fructelor. Fructul este mijlociu spre mare, de tip piriform, de culoare galben
Pulpa este albă, dulce, suculentă, untoasă, cu aroma delicată şi calitate foa

UNTOASA HARDY - soi originar din Franţa, introdus în cultură 
în anul 1904. Fructul este mare, de 200g, de formă conică, cu pieliţa verde 
bronzată, cu pulpa alb-verzuie, semidensă, dulce, uşor acidulată şi cu gust bun.

UNTOASA DE GEOAGIU - soi omologat în anul 1973. Fructul 
este mare, în medie 210g, cu pieliţa verde-gălbui. Pulpa este fondantă, untoasă, 

acidulată, suculentă, cu gust excelent. 
CONFERENCE - soi de origine engleză care a fost introdus la 

noi în ţară în anul 1957. Fructul de mărime mijlocie, piriform, uneori uşor alungit, 
gălbui, acoperit cu rugină care-i depreciază aspectul comercial; 

gălbuie, destul de densă, dar suculentă, fondantă, cu gust foarte bun.
JUBILEU - soi obţinut la S.C.D.P. Cluj, omologat în anul 2003. 

Fructul de mărime mijlocie,  piriform, înalt, regulat, galben – intens, cu rumeneală 
pe partea expusă la soare. Pulpa este alb-gălbuie, curată, fină, fondantă şi foarte 

 
Fig. 6. Pyrus communis”WILLIAMS” 
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soi originar din Anglia, introdus la noi în ţară în 
anul 1900, considerat ca soi de bază şi etalon pentru calitatea foarte bună a 
fructelor. Fructul este mijlociu spre mare, de tip piriform, de culoare galben-pai. 
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Fig. 

Fig. 

 

• Prunus domestica FLORA
mărime supramijlociu sau mare, 45
albastră, acoperită cu pruină abundentă, cenuşie. 
suculent, cu gust plăcut şi neaderent la sâmbure

• Prunus domestica ANNA SPÄTH
Fructul de mărime mijlocie spre supramijlocie, 35
alungită, colorat în vanăt
Mezocarpul este galben

• Prunus domestica BLACK AMBER
Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti 
are mărime semimijlocie, formă ovoidă, asimetrică, de culoare vânăt negricioasă, 
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Fig. 7. Pyrus communis “UNTOASA HARDY” 

 
Fig. 8. Pyrus communis “UNTOASA DE GEOAGIU” 

 
Fig. 9. Pyrus communis “CONFERENCE” 

 
Fig. 10. Pyrus communis”JUBILEU” 

FLORA - soi autohton, omologat în anul 1989. Fructul de 
mărime supramijlociu sau mare, 45-60g, de formă ovoidă sau sferică, de culoare 
albastră, acoperită cu pruină abundentă, cenuşie. Mezocarpul este alb
suculent, cu gust plăcut şi neaderent la sâmbure, care este foarte mic. 

ANNA SPÄTH - soi german introdus în cultură în anul 1874. 
Fructul de mărime mijlocie spre supramijlocie, 35- 45g, de formă sferică, uşor 
alungită, colorat în vanăt-roşiatic şi acoperit cu pruină albastră deschis. 
Mezocarpul este galben-verzui sau auriu, suculent, neaderent la sâmbure. 

BLACK AMBER - soi   obţinut la Institutul de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, omologat în anul 1979. Drupa 
are mărime semimijlocie, formă ovoidă, asimetrică, de culoare vânăt negricioasă, 
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potrivit de groasă, rezistentă, acoperită de pruină cenuşie. Mezocarpul are culoare 
galben - verzuie, potrivit de consistent şi suculent, cu gust plăcut, uşor acidulat.

• Prunus domestica ANDREEA
2000. Fructul de mărime medie (40 g) are o formă rotunjit 
epicarpul de grosime mijlocie, albăstru 
acoperit cu pruină. Mezocarpul este de culoare galbenă, fără fibre, cu fermitate şi 
suculenţă mijlocii, cu gust dulce.

Fig. 1

• Prunus armeniaca MAMAIA
Călăraşi şi a fost omologat în 1975. Drupa este mijlocie spre mare, între 50
de formă ovoidă spre tronconică, cu aspect foarte atrăgător datorită culorii roşii
rubinii pe fond portocaliu a epicar
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potrivit de groasă, rezistentă, acoperită de pruină cenuşie. Mezocarpul are culoare 
verzuie, potrivit de consistent şi suculent, cu gust plăcut, uşor acidulat.

ANDREEA - soi obţinut la S.C.D.P. Vâlcea, omologat în anul 
ul de mărime medie (40 g) are o formă rotunjit – oblongă, simetric şi 

de grosime mijlocie, albăstru – violaceu, cu puncte roşiatice – 
cu pruină. Mezocarpul este de culoare galbenă, fără fibre, cu fermitate şi 

, cu gust dulce. 
 

 
Fig. 11. Prunus domestica “FLORA” 

 
Fig. 12. Prunus domestica “ANNA SPÄTH” 

 
Fig. 13. Prunus domestica “BLACK AMBER” 

 
Fig. 14. Prunus domestica “ANDREEA” 

 

MAMAIA - soi obţinut la Staţiunea experimentală Mărculeşti 
Călăraşi şi a fost omologat în 1975. Drupa este mijlocie spre mare, între 50
de formă ovoidă spre tronconică, cu aspect foarte atrăgător datorită culorii roşii
rubinii pe fond portocaliu a epicarpului şi a luciului acestuia. Mezocarpul este 
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potrivit de groasă, rezistentă, acoperită de pruină cenuşie. Mezocarpul are culoare 
verzuie, potrivit de consistent şi suculent, cu gust plăcut, uşor acidulat. 

Vâlcea, omologat în anul 
oblongă, simetric şi 

 violacee, 
cu pruină. Mezocarpul este de culoare galbenă, fără fibre, cu fermitate şi 

soi obţinut la Staţiunea experimentală Mărculeşti – 
Călăraşi şi a fost omologat în 1975. Drupa este mijlocie spre mare, între 50-65 g, 
de formă ovoidă spre tronconică, cu aspect foarte atrăgător datorită culorii roşii-

pului şi a luciului acestuia. Mezocarpul este 



 

 

galben-portocaliu, consistent, potrivit de suculent, cu gust dulce
Sămânţa acoperită de endocarp reprezintă 3,6% din greutatea fructului şi se 
detaşează uşor de pulpă.

• Prunus armeniaca 
Mărculeşti – Călăraşi şi omologat în 1986. Fructul este mare, în medie de 70g, de 
formă sferic alungită şi turtit lateral. Pieliţa are culoare limonie, stropită cu roşu pe 
partea însorită. Mezocarpul are culoare li
suculent, cu gust plăcut, aromă slabă. Sâmburele neaderent la pulpă, este relativ 
mare şi reprezintă 5,6% din greutatea fructului.

• Prunus armeniaca LITORAL
– Călăraşi şi omologat în 1982. Fructul este mijlociu, peste 63g, de formă alungit 
ovoidă, puţin turtită lateral. Epicarpul este galben, acoperit cu puncte şi striuri roşii 
pe partea însorită. Mezocarpul este galben, suculen

• Prunus armeniaca AUGUSTIN
anul 2004. Drupa este de mărime mijlocie (45 
de culoare portocalie cu mult roşu carmin. Mezocarpul este portocaliu, cu textura 
intermediară, fermitate medie, foart
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portocaliu, consistent, potrivit de suculent, cu gust dulce-acrişor plăcut. 
Sămânţa acoperită de endocarp reprezintă 3,6% din greutatea fructului şi se 
detaşează uşor de pulpă. 

 EXCELSIOR - soi obţinut la Staţiunea experimentală 
Călăraşi şi omologat în 1986. Fructul este mare, în medie de 70g, de 

formă sferic alungită şi turtit lateral. Pieliţa are culoare limonie, stropită cu roşu pe 
partea însorită. Mezocarpul are culoare limonie spre portocalie, consistent, 
suculent, cu gust plăcut, aromă slabă. Sâmburele neaderent la pulpă, este relativ 
mare şi reprezintă 5,6% din greutatea fructului. 

LITORAL - soi obţinut la Staţiunea experimentală Mărculeşti 
omologat în 1982. Fructul este mijlociu, peste 63g, de formă alungit 

ovoidă, puţin turtită lateral. Epicarpul este galben, acoperit cu puncte şi striuri roşii 
pe partea însorită. Mezocarpul este galben, suculent şi cu gust plăcut. 

AUGUSTIN - soi obţinut la S.C.D.P. Constanţa, omologat în 
anul 2004. Drupa este de mărime mijlocie (45 –57 g), cordiformă. Epicarpul este 
de culoare portocalie cu mult roşu carmin. Mezocarpul este portocaliu, cu textura 
intermediară, fermitate medie, foarte suculent, cu gust plăcut, puternic aromat.

 
Fig. 15. Prunus armeniaca “MAMAIA” 

 
Fig. 16. Prunus armeniaca “EXCELSIOR” 

 
Fig. 17. Prunus armeniaca “LITORAL” 
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acrişor plăcut. 
Sămânţa acoperită de endocarp reprezintă 3,6% din greutatea fructului şi se 

soi obţinut la Staţiunea experimentală 
Călăraşi şi omologat în 1986. Fructul este mare, în medie de 70g, de 

formă sferic alungită şi turtit lateral. Pieliţa are culoare limonie, stropită cu roşu pe 
monie spre portocalie, consistent, 

suculent, cu gust plăcut, aromă slabă. Sâmburele neaderent la pulpă, este relativ 

soi obţinut la Staţiunea experimentală Mărculeşti 
omologat în 1982. Fructul este mijlociu, peste 63g, de formă alungit 

ovoidă, puţin turtită lateral. Epicarpul este galben, acoperit cu puncte şi striuri roşii 
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57 g), cordiformă. Epicarpul este 

de culoare portocalie cu mult roşu carmin. Mezocarpul este portocaliu, cu textura 
e suculent, cu gust plăcut, puternic aromat. 
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• Prunus persica CRIMSONGOLD
Drupele sunt mijlocii, de 100 
80-90% din suprafaţă cu roşu sângeriu şi numeroase puncte roşii. Mezocarpul este 
galben, consistent, potrivit de dulce, semiaderent la sâmb
Soiul se pretează pentru consum în stare proaspătă.

• Prunus persica SUPERBA DE TOAMNĂ
omologat în anul 1982. Fructul este mare (150 
Epicarpul este alb-crem, a
este de culoare alb-crem, fermitate bună, consistenţă fină, gust foarte bun.

• Prunus persica ROMAMER 2
anul 1984. Fructele sunt mijlocii de 85
portocalie, acoperit aproape în întregime cu roşu intens, foarte aspectuos. Culoarea 
mezocarpului este galbenă, fără infiltraţii, aderentă la sâmbure, gust plăcut.

• Prunus persica BĂNEASA TURTITE
omologat în anul 2002. Fructul 
regulat, tip ,,sandwich”. Epicarpul este fin pubescent, având culo
galben –verzui cu roşu închis repartizat în plăci
verzui, fără infiltraţii roşii
suculentă, cu 12-14 % substanţă uscată, cu gust de miere şi smochine.
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Fig. 18. Prunus armeniaca  “AUGUSTIN” 

 

CRIMSONGOLD - soi obţinut în S.U.A., introdus la noi în 1981. 
Drupele sunt mijlocii, de 100 – 140g, sferice, cu epicarp galben-oranj, acoperit pe 

90% din suprafaţă cu roşu sângeriu şi numeroase puncte roşii. Mezocarpul este 
galben, consistent, potrivit de dulce, semiaderent la sâmbure, de calitate mijlocie. 
Soiul se pretează pentru consum în stare proaspătă. 

SUPERBA DE TOAMNĂ - soi obţinut la S.C.D.P. 
omologat în anul 1982. Fructul este mare (150 – 170 g), de formă sferică regulată. 

crem, acoperit cu roşu-zmeuriu pe 60-70% din suprafaţă
crem, fermitate bună, consistenţă fină, gust foarte bun. 

ROMAMER 2 - soi de nectarin obţinut la S.C.P.P. Constanţa în 
anul 1984. Fructele sunt mijlocii de 85-120g, culoarea epicarpului galben
portocalie, acoperit aproape în întregime cu roşu intens, foarte aspectuos. Culoarea 
mezocarpului este galbenă, fără infiltraţii, aderentă la sâmbure, gust plăcut.

BĂNEASA TURTITE - soi obţinut la S.C.D.P. Constanţa
omologat în anul 2002. Fructul mic (55-70 g), are formă larg aplatizată, relativ 
regulat, tip ,,sandwich”. Epicarpul este fin pubescent, având culoarea de fond 

roşu închis repartizat în plăci. Mezocarpul este crem deschis 
infiltraţii roşii. Textura este fină, pulpa este dulce, aromată şi 

14 % substanţă uscată, cu gust de miere şi smochine. 

   
Fig. 19. Prunus persica”CRIMSONGOLD” 

 
Fig. 20. Prunus persica”SUPERBA DE TOAMNĂ” 
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Fig. 23. P

 
Polenul tuturor soiurilor alese

Principalul aspect studiat se referă la vederea
de polen este triunghiular
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Fig. 21. Prunus persica”ROMAMER 2” 

 
Fig. 22. Prunus persica “BANEASA TURTITE” 

Fig. 23. Perimetrul şi aria polenului la soiurile studiate 

Polenul tuturor soiurilor alese apare ca monadă cu simetrie radiară, isopolară
se referă la vederea polară (perimetrul şi aria, fig. 23

triunghiular-obtuz-convexă, în vedere polară. Clasa de polen
triunghiular în timp ce sculptura de suprafaţă a exinei este
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isopolară. 
, fig. 23). Forma 

polen este 
este striată. 
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Numărul de colpi este de trei. Ornamentaţiile constau în special în perforaţii (Hebda & 
Chinnappa, 1990; Nazeri Joneghani, 2008; Doroftei et al, 2008). 
 În afara polenului deplin dezvoltat, am observat grăuncioare mult mai mici, 
incomplet dezvoltate în eşantioanele examinate. Estimarea viabilităţii şi a omogenităţii 
morfologice a evidenţiat cele mai mici procente  pentru soiurile de Prunus persica şi 
Prunus armeniaca (fig.24). 

 

 
Fig. 24. Viabilitatea şi omogenitatea morfologică a polenului la soiurile studiate 

 
Cu excepţia unor condiţii speciale, există o relaţie liniară între viabilitatea 

polenului şi capacitatea de germinare la speciile pomicole. Mai mult decât atât, 
capacitatea de germinare a polenului este legată de soi, condiţii de nutriţie, precum şi 
de alţi factori de mediu. Viabilitatea, vigoarea, capacitatea de germinare, fertilitatea si 
capacitatea de fertilizare indică diferite aspecte ale potenţialului polenului. Un 
grăuncior de polen poate avea capacitatea de a germina, dar nu se întâmplă acest lucru 
din cauza condiţiilor improprii. Se poate chiar să germineze, dar să nu aibă capacitatea 
de a fertiliza un ovul din cauza unor forme de incompatibilitate. Uneori, se produc 
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cantităţi mari de polen, dar nu  de  calitate, cum ar fi capacitatea scăzută de creştere a 
tubilor polinici. De asemenea, unele grăuncioare pot fi sterile sau non-viabile (Stosser 
et al, 1996; Vitagliano, 1989; Szabo, 2003). Performanţa polenului care include 
cantitatea acestuia într-o floare, omogenitatea morfologică, germinarea, creşterea 
tubului polinic şi capacitatea concurenţială, este o componentă importantă a succesului  
în fertilizare la pomi fructiferi (Thompson, 2004). Aplicarea de polen suficient, nu  
garantează  recoltă bună decât în cazul  folosirii de polen viabil, cu un procent de 
germinare  mare. Utilizarea de polen selectat, cu un grad ridicat de viabilitate dă un 
randament acceptabil (Davarynejad et al, 2008). Datele acumulate au indicat faptul că 
viabilitatea polenului este influenţată de umiditatea relativă, temperatura rece şi caldă, 
compoziţia atmosferică şi presiunea. Nivelurile ridicate de CO2 protejează viabilitatea 
polenului impotriva stresului termic în timpul dezvoltării (Aloni et al., 2001). 

 
CONCLUZII 

 Studiul nostru prezintă date preliminare privind viabilitatea polenului şi 
omogenitatea morfologică la 23 de soiuri aparţinând familiei Rosaceae. 
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