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UN ARISTOCRAT AL NUCULUI
(ÎN LOC DE PREFAȚĂ)
Profesorul Ion Comanici este cunoscut savant, în țară și peste hotarele
ei, consacrat în domeniul biologiei, culturii și selecției Juglandaceelor, în
special al nucului comun (Juglans regia L.).
I. Comanici a elaborat, pentru prima dată în Republica Moldova și fosta URSS, metode și tehnologii rezultative de producere a materialului săditor de nuc altoit. Primele rezultate le implementează în unele gospodării
colective agricole și silvice. Înființează un sector din soiurile proprii de nuc
altoit în Întreprinderea Silvică de Stat „Iargara”.
Dar cultura de soi a nucului a luat amploare abia după obținerea
Independenței Republicii Moldova și trecerea la economia de piață. Actualmente în republică activează cu succes zeci de gospodării, firme, pepiniere
specializate în cultura nucului de soi.
Profesorului I. Comanici îi aparține rolul principal în crearea unei
ramuri noi a agriculturii Republicii Moldova – nucicultura bazată pe soi.
Astfel, nucul a devenit o cultură strategică în Republica Moldova cu mari
posibilități de export.
În decursul aproape a 60 de ani, profesorul Ion Comanici a efectuat,
paralel cu înmulțirea vegetativă, multiple cercetări științifice, privind problemele arzătoare ale biologiei și culturii nucului.
Studiul variabilității la nivel populațional a pus în evidență un vast genofond local. A elaborat concepția existenței unui focar al Centrului Genetic Secundar al nucului în Moldova, care constituie baza genetică pentru
selecția de soiuri valoroase. El însuși a obținut opt soiuri omologate, dintre
care șase din ele trec Testarea de Stat de către AGEPI pentru brevetare.
A stabilit legitățile hibridării distante la nuc, a obținut hibrizi interspecifici, care în F2 sunt pe deplin fertili și care îmbină favorabil calitățile înalte
ale formei de cultură și însușirile prețioase ale speciei sălbatice.
În studiile citologice a stabilit mai multe dereglări în meioza hibrizilor
F1, în foarte mare măsură sterili.
A stabilit, pentru prima dată în știință numărul de cromozomi la trei
specii: Juglans sieboldiana Max.; J. maior (Torr.) Heler; J. hindsii Jeps.,
dimensiunile, forma și numărul 2n = 32 de cromozomi constant, la nouă
specii (din 10) ale genului Juglans L., la trei forme de J. regia L. și 19 hibrizi
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distanți, ceea ce, consideră, ar determina diversitatea specifică restrânsă a
fam. Juglandacee Lindl. – numai 60 de specii.
A creat o bogată colecție de Juglandacee specii, forme, soiuri de nuc și
hibrizi distanți în total 170 taxoni și expoziția de Carya pecan.
Este autor a 130 lucrări publicate, inclusive 8 monografii (4 în colaborare) și 6 broșuri și culegeri, unele fiind citate și solicitate în alte țări (România, Franța, Spania, Portugalia, Bulgaria, Slovacia, SUA, statele C.S.I.), a participat la numeroase congrese și simpozioane republicane și internaționale.
Conducător a cinci doctoranzi și consultant la două teze.
Cu prilejul aniversării îi urăm mulți ani prosperi, plini de bucurii și
realizări frumoase.
Academician Boris GĂINĂ,
academician-coordonator al Secției de Științe Agricole
a Academiei de Științe a Moldovei
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CURRICULUM VITAE
Anul/anii

Informaţii biografice

1933

născut la 14 iulie (27 iulie, stil vechi) în familia Gheorghe N.
şi Maria N. Comanici, ţărani cu stare, în comuna Colibaşi,
judeţul Cahul
şcoala primară românească
şcoala medie incompletă (de 7 ani), sovietică
Şcoala Pedagogică „A. Ş. Macarenco” din or. Cahul, astăzi
Colegiul de Pedagogie şi Arte „Iulia Hasdeu”
învăţător la şcoala medie incompletă din com. Vadul lui
Isac, rn. Vulcăneşti, astăzi judeţul Cahul, şi un an de studii
la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, secţia
fără frecvenţă
student la Facultatea de Biologie şi Chimie a Institutului
Pedagogic de Stat din Tiraspol, unde facultatea trecuse,
între timp, din Chişinău
profesor de biologie la şcoala medie (de 10 ani) din com.
Colibaşi, jud. Cahul
doctorand la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina
Botanică (GB a AŞM)
laborant superior, apoi cercetător ştiinţific inferior la
Grădina Botanică a AŞM
teza de doctor în ştiinţe biologice, Chişinău
cercetător ştiinţific superior la GB a AŞM
titlul ştiinţific „Colaborator ştiinţific superior” acordat prin
hotărârea Prezidiului AŞM nr. 16/106 din 27 noiembrie
1969 şi confirmat de Comisia Superioară de Atestare a
URSS nr. 036629 din 26 martie 1970, Moscova
şef al laboratorului Hibridare distantă al GB a AŞM
teza de doctor habilitat, Grădina Botanică Principală a
AŞ URSS, Moscova (ГБС)
director adjunct pentru ştiinţă al GB a AŞM şi
şef al Laboratorului hibridare distantă
şef al Laboratorului hibridare distantă al GB a AŞM

1939–1944
1944–1948
1948–1952
1952–1954

1953–1957
1957–1958
1958–1961
1961–1965
1965
1965–1968
1969

1968–1981
1983
1981–1987
1987–1988
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Anul/anii

Informaţii biografice

1988–1992 şef al Catedrei de botanică a Universităţii Agrare de Stat din
Moldova
1992–1996 cercetător ştiinţific principal al GB a AŞM
1994
titlul ştiinţifico-didactic „Profesor universitar”,
Catedra de botanică
1996–1999 director adjunct pentru ştiinţă al GB a AŞM şi
şef al Laboratorului dendrologie
1996
titlul onorific „Om Emerit”
1998
Diploma de Onoare a Prezidiului AŞM
1999–2006 cercetător ştiinţific principal al GB a AŞM
2008
distins cu medalia „Dimitrie Cantemir”, AŞM
2008 –
cercetător ştiinţific principal al GB a AŞM
prezent
2016
Ordinul „Gloria Muncii”
DOMENIUL DE CERCETARE
Domeniul de cercetare ţine de biologia, cultura şi selecţia nucului
comun, citologia şi hibridarea speciilor genului Juglans L.
Au fost elaborate, pentru prima dată în Moldova şi tot spaţiul exsovietic, metode rezultative de altoire a nucului, a mobilizat genofondul
local şi a obţinut soiuri valoroase, în mare, contribuind decisiv la crearea
unei noi ramuri în agricultura Moldovei – nucicultura bazată pe soi, care
a luat amploare şi se dezvoltă vertiginos.
DIRECŢIILE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE
1. Înmulţirea vegetativă a nucului, particularităţile morfo-fiziologice racordate la activitatea cambială şi la procesele de concreştere a ţesuturilor, procedee şi termene de altoire.
2. Studiul populaţional al variabilităţii intraspecifice, evidenţierea genotipurilor (formelor) valoroase de nuc; mobilizarea genofondului.
3. Hibridarea distantă la nuc (Juglans L.).
4. Citologia speciilor şi hibrizilor de nuc (Juglans L.).
5. Introducerea pecanului (Carya pecan Engl. et Graebn.) şi alte specii
ale genului Carya Nutt.
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CARACTERISTICA, INDICÂNDU-SE CONCRET MERITELE
DEOSEBITE
1. La finele anilor 50 ai secolului trecut, când s-a văzut clar că livezile
înfiinţate în colhozuri cu material seminologic, prin seminţe, eterogen, nu dau mai mult de 3,5 q/ha nuci, am ridicat problema înmulţirii vegetative (prin altoire) şi am argumentat necesitatea imperioasă a trecerii la cultura de soi a nucului („Pentru cultura nucului de
soi”, V. Rîbin, I. Comanici, Moldova socialistă, 09.10.1059, nr. 237;
„Пути качественного улучшения ореха”, В. Рыбин, И. Команич,
Советская Молдавия, 11.12.1959; „Şi nucul trebuie altoit”, I. Comanici, Moldova Socialistă, 16.03.1960).
– În această direcţie a fost elaborată metoda de altoire a nucului în
containere, în spaţiu protejat, pe timp de iarnă, cu reuşita de prindere de 89-96 % (I. Comanici. Pomicultura, viticultura şi vinificaţia
Moldovei, 1959, nr. 6, p. 52-54).
– Metoda de altoire de iarnă-primăvară, în lăzi de stratificare, ceea
ce a mărit considerabil randamentul puieţilor altoiţi la unitatea de
suprafaţă protejată, comparativ cu altoirea în containere, reuşita de
prindere fiind de 70-75 % (Comanici I. „Altoirea de iarnă-primăvară a nucului”, Pomicultura, viticultura şi vinificaţia Moldovei, 1963,
nr. 3, p. 39-42).
– Prin cercetări morfofiziologice s-a stabilit epoca cea mai bună pentru altoirea (oculaţia) în teren deschis, în pepinieră – prima jumătate a perioadei de vegetaţie – luna iunie – prima jumătate a lunii
iulie. În aceste condiţii a fost elaborată tehnologia de producere a
puieţilor altoiţi de nuc în teren deschis cu reuşita de 68 % oculaţii
prinse, iar în condiţii mai favorabile de temperatură şi umiditate
– 75–80 % (a se vedea Comanici I. „Indicaţii cu privire la altoirea
nucului în Moldova” Editura lit. Agricole, Chişinău, 1962, 28 p.;
«Садоводство», 1964, 10, с. 38–40).
Aceste prime lucrări rezultative în Moldova au avut un larg ecou în
societatea ştiinţifică şi printre practicieni şi au pus începuturile unei
noi ramuri în agricultura Moldovei – nucicultura bazată pe soi, care
actualmente se dezvoltă vertiginos.
2. Pentru prima dată în literatură, a fost întreprinsă cercetarea nucului
din punct de vedere populaţional. În cadrul acestor cercetări au fost
stabilite limitele şi ponderea (cota) variabilităţii genotipice în varia– 10 –

bilitatea generală fenotipică. Astfel, cota variabilităţii genotipice pentru masa şi dimensiunile liniare ale nucii constituie 60–83 %, pe când
pentru masa şi conţinutul (randamentul, %) miezului, cota variabilităţii genotipice constituie 24–37 %.
– A fost, de asemenea, stabilită probabilitatea frecvenţei, în populaţie, a genotipurilor purtătoare de caractere agrobiologice preţioase,
ceea ce are importanţă pentru metoda „selecţiei în masă”. Astfel,
genotipuri (forme) cu conţinutul înalt de miez, 60 %, au probabilitatea de 1 : 120; rodnicie înaltă – 1 : 300; indici înalţi la un complex
de caractere agrobiologice – 1 : 596 etc. În procesul studiilor au fost
evidenţiate 12 forme care, după datele testării staţionale, întrec soiurile omologate.
– După Testarea de Stat, au fost omologate 8 soiuri, care sunt incluse
în Catalogul Soiurilor de Plante a Republicii Moldova.
– În baza cercetărilor comparative a populaţiilor de nuc din Centrul
Genetic Primar şi acelor locale, a elaborat Concepţia existenţei în
Moldova a unui focar al Centrului Genetic Secundar al nucului,
care constituie baza genetică pentru selecţia de noi soiuri.
– A creat Colecţia de fond a nucului care include 170 de denumiri de
soiuri, forme varietăţi şi hibrizi şi Plantaţia-mamă de soiuri pentru
ramură-altoi.
3. A efectuat, pentru prima dată în Republica Moldova, hibridarea nucului
comun (Juglans regia L.) cu speciile sălbatice de nuc, genul Juglans L.
– A stabilit anumite legităţi ale hibridării distante la nuc: capacitatea
de încrucişare este mai înaltă în cazul când speciile spontane participă ca partener matern; generaţiei întâi F1 îi este caracteristică
uniformitatea morfologică de tip sălbatic şi sterilitatea înaltă. F2 se
deosebeşte prin variabilitate pronunţată şi fertilitate normală, însă
sterilitatea masculă persistă.
– S-au obţinut numeroşi hibrizi interspecifici F1 şi F2, între care J. nigra x J. regia F2 nr. 6-2 şi J. sieboldiana x J. regia F2 nr. 1-1 îmbină
favorabil calităţile formei de cultură (coaja subţire, conţinutul în
miez 55 %) şi ale speciei sălbatice (rezistenţa la geruri, unele boli şi
dăunători).
4. În cadrul investigaţiilor citologice s-a stabilit, pentru prima dată în
literatură, numărul de cromozomi la trei specii: Juglans sieboldiana
Max.; J. major Heller; J. hindsii Jeps. Au fost stabilite forma, dimensiu– 11 –

nile şi numărul diploid 2n=32 de cromozomi la 9 specii de Juglans, la 3
varietăţi de J. regia L.: J. r. var. Macrocarpa (f. tenera D.C.), J. r. var. racemosa Duh., J. r. var. fertilis Retz. et Kirch. şi la 19 hibrizi distanţi. În
baza datelor, s-a expus supoziţia că conservatismul numărului de cromozomi ar determina caracterul restrâns al genului Juglans şi întregii
familii Juglandaceae – cca. 60 specii (Бюлл. ГБС АН СССР, Москва,
изд. «Наука», 1982, вып. 125, с. 73-79).
– La hibrizii distanţi de Juglans s-au descoperit mai multe dereglări
în desfăşurarea meiozei, cum ar fi nondisjuncţia cromozomilor
omologi în anafaza I; întârzierea anafazică în anafaza I sau II (engl.
lagging).
5. În ce priveşte introducţia plantelor, a creat o populaţie de Carya pecan
care suportă condiţiile climatice ale Moldovei şi fructifică abundent.
De la această populaţie s-a obţinut prima reproducţie moldovenească
de pecan, fiind o bază reală pentru înfiinţarea unei noi culturi nucifere
în Republica Moldova.
IMPLEMENTĂRI
1. Metoda de altoire a nucului în spaţiu protejat, în lăzi de stratificare şi
metoda de altoire – oculaţia în semifluier în Gospodăria Colectivă din
Ialoveni.
2. Tehnologia de producere a puieţilor altoiţi de nuc în teren deschis (în
pepinieră) în Întreprinderea Silvică de Stat Hânceşti.
3. Proiectul de transfer tehnologic „Tehnologia de producere a materialului săditor de soiuri omologate de nuc” în Întreprinderea Silvică de
Stat Iargara şi crearea unei plantaţii de soiurile „Codrene” şi „Lunguieţe” pe suprafaţa de 16 ha (intercalată cu alun).
4. Implementarea a două soiuri omologate de nuc „Codrene” şi „Lunguieţe” în gospodăriile nucicole individuale, recent înfiinţate.
5. Hibridul Juglans nigra x J. regia F2 nr. 6-1 în calitate de portaltoi pentru nucul comun în Pepiniera pomicolă „Voineşti”, Hânceşti.
PARTICIPARE LA FORURI ŞTIINŢIFICE
– 8 conferinţe şi congrese republicane;
– 15 congrese, conferinţe şi consfătuiri unionale;
– 5 congrese şi simpozioane internaţionale;
– 7 conferinţe şi simpozioane cu participare internaţională.
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LUCRU OBŞTESC
– Membru al Consiliului Naţional pentru Coordonarea activităţii de
promovare a producţiei de culturi nucifere;
– Membru al Consiliului de Conducere al Uniunii Asociaţiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova;
– Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil pentru conferirea titlului
de doctor şi doctor habilitat de pe lângă Grădina Botanică a AŞM şi
membru al seminarului similar de pe lângă Universitatea Agrară de
Stat din Moldova;
– Membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei periodice „Revista
Botanică”;
– Conducător ştiinţific a cinci doctoranzi şi consultant la o teză de doctor şi una de doctor habilitat în ştiinţă.
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REPERE DIN VIAŢA PRIVATĂ,
ŞTIINŢIFICĂ, SOCIALĂ
M-am născut la 14 iulie 1933 în familie de țărani cu stare și cu harul
muncii, din comuna Colibași, județul Cahul. Anii de școală mi-au trecut
sub semnul războiului (1941–1945), foametei (1946–1947) și formării gospodăriilor colective.
În clasa întâi ne-a învățat Diaconescu, care trăia chiar în clădirea școlii
și, deseori, o trimitea pe servitoarea sa să menţină liniștea în clasă, iar pe
Jenea, o fată cu 7 clase terminate, o ruga să ne învețe literele și să citim; așa
s-a făcut că Jenea ne-a învățat să citim „pe litere”, nu pe silabe, ceea ce era o
gravă greșeală metodică.
Când au venit sovieticii în anul 1940, pe noi, care terminaserăm clasa
întâi, ne-au dat tot în clasa întâi. Mare ne-a fost mirarea și interesul când în
clasă a intrat cunoscuta servitoare a învăţătoarei Diaconescu (plecată peste
Prut), ca adevărată învățătoare și ne-a învățat tot anul să citim tot „pe litere”.
S-a recomandat Anastasia Vasilevna. Era severă cu noi, venea pudrată și
vopsită (machiată).
Când s-au întors autorităţile române în anul 1941, ne-au luat în clasa a
doua. Ne-a învățat alt învățător – Stelian Uzun, colibășean, avea școala normală terminată. Clasa a doua o consider cea mai bună din cele 4 clase primare, fiindcă în clasa a III-a s-au perindat trei învățători, fiecare cu viziunea
sa: prima, învățătoare, – numai istorie (daco-romană); al doilea, locotenent,
– numai „matematică”, rezolvarea problemelor; al treilea – numai citirea.
Acesta din urmă a descoperit că noi citim „pe litere”, rezultatul greșelii din
cl. întâi. Clasa a IV-a – după Anul Nou 1944, nu ne-au mai luat la școală,
că se apropia frontul. În a.1944 ne-au dat tot în clasa a IV-a, dar ne învățau
învățători întâmplători. Clasa a V-a a fost bună: la limba moldovenească, aritmetică, geografie. Istoria antică ne-o preda directorul școlii, foarte ocupat,
ne chema la portița școlii și ne întreba, – ce capitol ați avut? Citiți capitolul următor. Limba franceză tot dânsul ne-o preda, venea din când în când
în clasă, ne-a învățat bine conjugarea verbelor ”etre” și ”avoir”. Limba rusă,
cu toate că învățătorul știa limba rusă foarte bine, ne-o preda în limba moldovenească și eu nu m-am ales cu nimic. Odată cu apropierea examenelor,
învățătorii au început a ne îndemna să învățăm, să repetăm materialul, altfel
rămâneam repetenți. Eu, când auzeam cuvântul acesta ”repetent”, parcă îmi
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trecea un cuțit prin inimă. În norod era o părere foarte disprețuitoare față
de cei repetenți. Pentru a ne mai ușura repetarea, unii învățători ne-au dat
întrebările din timp, să le știm. La istorie învățătorul ne-a dat 90 de întrebări,
simple de tot: în ce an a domnit cutare împărat, în ce an a avut loc cutare
bătălie etc. Cu o săptămână înainte de examene au venit întrebările de la Minister – cu totul altfel formulate și foarte complicate. Mă închideam în casa
cea mare și mă străduiam să găsesc în manuale răspunsul la întrebări. Nu-mi
reușea și mă puneam pe plâns, mă schimbaserăm la față. Mama îi zice tatei,
– ia du-te la băiatul acela, că mie nu-mi prea place cum arată el. Vine tata la
mine, – ce-i băiatul meu? – Tată, zic, eu nu știu întrebările celea de la Minister pentru examene și am să rămân repetent. Tata – ei, tu, repetent, care ești
primul în clasă? A doua sau a treia zi, învățătorul de matematică, la școală, mă
scoate la tablă și-mi dă un exercițiu cu trei rânduri de paranteze – rotunde,
pătrate și acolade. Până la urmă m-am încurcat și n-am obținut rezultatul
adevărat. Învățătorul zice, – Comanici, am așteptat mai mult de la tine. Asta
a fost ultima picătură. Mă simțeam cam rău. Am venit acasă și i-am spus
mamei că mă duc să mă culc căci nu mă simt prea bine. M-am culcat și am
căzut într-un șoc, care m-a ținut 3 zile fără conștiință. Părinții s-au alarmat,
au chemat doctorul, care mi-a făcut o injecție, n-am simțit-o. După ce mi-am
venit în fire, mult timp nu puteam să-mi stăpânesc echilibrul când mergeam.
Doctorul mi-a dat adeverință de boală și am fost trecut în clasa a VI-a, fără
examene. În clasa a șasea am fost afectați de foametea din 1946–1947. Nu ne
era „a învăța”, dar ne duceam la școală pentru 100 gr. de pâine, de 1 rublă.
Clasa a VII-a a fost pentru mine cea mai grea. Tata stăpânea 15 ha de pământ, care trebuiau lucrate bine, pentru a achita „gospostavca” (predare către
stat) de produse agricole. Și predarea către stat (госпоставка) era calculată la
hectar, pe „grupe”. Tata a reușit să mai înscrie hectare la feciori și a trecut din
grupa a IV-a în grupa a III-a, unde norma la hectar era mai puțină, însă în
total în grupa a III-a „gospostavca” era nu mai puțină de jumătate din toată
roada obținută. Cei din grupa a IV-a se achitau cu statul cu mare greutate,
adică mai toată roada o dădeau la stat, iar cei din grupa a V-a, în genere, nu
erau în măsură să se achite cu statul, motiv pentru care capul familiei era luat
și deportat. Tata era speriat tare de deportări, avându-l pe tatăl său (Bunicul
meu) și pe fratele mai mare, cu 5 copii, deportați în noaptea spre 12 iunie
1941. Cota de produse la hectar era fixă, lege, și nu se luau în seamă condițiile
climaterice nefavorabile. Omul trebuia să strângă și să predea la stat ultimul
grăunte, ca conducerea satului să îndeplinească planul.
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Lucrarea pământului de 15 ha pentru familia noastră (7 persoane, inclusiv bunica de 70 de ani și trei copii cu vârste de 16, 14 și 12 ani, respectiv) era peste puteri. Vite de muncă rămăsese două vaci înjugate. Munca
plătită cu ziua, zilieri, era interzisă. În plus, prin februarie 1948, pe fratele
mai mare l-au luat la armată și eu am rămas ajutorul tatei principal, cum se
spune, am rămas ”la roate”. Totodată, înainte îmi erau examenele de absolvire. Dar ce era de făcut? Tata a dispus: o zi la școală, o zi la plug. Astfel, eu
frecventam școala trei zile în săptămână. Eu mi-am ales zilele de frecvență
algebra, geometria, fizica, chimia. Veneam seara obosit de la câmp, mă duceam la colegul Ilie și luam temele pentru acasă la celelalte obiecte, pe care
le pregăteam conștiincios. Învățătorii înțelegeau bine situația și se purtau
binevoitor cu mine. În timpul examenelor tata m-a eliberat de muncile
câmpului. Am susținut toate cele 10 examene pe nota „5” și am primit,
așa-numitul, „похвальный лист”, care mi-a permis să fiu înscris la Școala
Pedagogică din or. Cahul fără examene de intrare. Astfel, am mai lucrat din
greu, la treierat, toată luna august. Tata era bucuros, eu căram zi și noapte
cu vacile cositura la batoză, că era mare rând la batoză, care se afla la vreo
2  km de sat (de casă). Nu dormeam mai mult de 4 ore din 24.
În fine, la 1 septembrie 1948 am plecat la Școala Pedagogică din or.
Cahul. Am avut un mare noroc de această școală. Se afla în edificiul fostului Liceu „Ioan Voievod”. Liceul în anul 1944 s-a refugiat în grabă, surprins
de operația militară „Iași-Chișinău”. Astfel, laboratoarele și cabinetele liceului au rămas intacte, fiind bine înzestrate. La lecțiile de fizică am avut
posibilități, aș zice unice pentru școlile medii din RSS Moldovenească, de
a cunoaște emisferele și experimentul lui Otto von Guericke. Învățătorul
ne-a adus emisferele metalice cu diametrul de vreo 20 cm, cu mânere, le-a
unit formând o sferă, prin robinetul de la o emisferă a scos aerul cu o pompă până s-a făcut vid; a împărțit băieții din clasă în două grupuri a câte 10
inși. Ne-am apucat de mânere și trăgeam fiecare grup în partea sa, opus.
N-am reușit să le dezlipim. A ieșit un adevărat spectacol. Învățătorul ne-a
explicat că presiunea atmosferică asupra sferei cu diametrul de 20 cm este
mai mare de 2 tone.
Dispozitivul, cu ajutorul căruia ni s-a demonstrat legea lui Arhimede –
teoria fundamentală a plutirii corpurilor. Tubul de sticlă lung de un metru
și ceva, vid în interior, și 3 obiecte: o piatră, un lemn și o pană (de pasăre).
Mare ne-a fost mirarea când învățătorul a întors tubul vertical și toate cele 3
obiecte au căzut în jos cu aceeași viteză și au ajuns simultan la capătul tubu– 16 –

lui. Ne-a mai adus mașina electrică, cu care demonstra descărcările electrice, producând niște plesnete care simulează tunetul din natură. Cabinetul
de geometrie era bine amenajat, la fel și cel de chimie, biblioteca bogată.
Profesorii aveau pregătire bună, erau cu studii superioare, unii cu
universități românești și europene. Când eram în anul II de studii a venit
director nou, un om întreprinzător, a reușit să reconstruiască niște clădiri
părăsite, care erau situate chiar alături de școală, în săli de clasă și, astfel,
având fiecare clasă sala sa, am început să învățăm într-un singur schimb.
În aceste condiții, directorul a stabilit în școală un regim semi-militar: de
la ora 8.00 până la 13.00 ne erau predate lecțiile, între 13.00 și 14.00 – pauză de prânz (aveam ospătăria noastră). La orele 14.00 eram obligați să ne
ocupăm locul în clasă, să pregătim lecțiile până la 22.00. După fiecare două
ore aveam pauză de 20 de min – dansuri sub acompaniament de acordeon.
Erau băieți care mai rămâneau și după 22.00. Dirigintele de clasă sau unul
dintre profesori era dator să stea în clasă la masa sa. Pregăteam bine temele.
Aici eu nu mai eram pe primul loc în clasă, mă trăgea înapoi limba rusă.
În această situație am descoperit aptitudinea de a învăța ușor pe de rost. Si
învățam totul pe de rost: declinările, conjugările, regulile de ortografie, texte din literatura artistică. În așa mod ieșeam cu nota ”4” generală, ca să am
stipendie (bursă). În vacanța de vară de după anul II de studii profesorul
ne-a dat o listă întreagă de cărți, să le citim. Eu le-am citit pe toate și îmi petreceam după-amiezile la pichetul de grăniceri din satul natal, unde participam la diferite jocuri și exerciții sportive și vorbeam cu soldații rusește. La
școală, deja în anul III, profesorul avea obiceiul, la prima lecție să ne cheme
la tablă să povestim ”cum am petrecut vacanța”. A ajuns rândul la mine.
Mă pregătisem. Vorbeam liber limba rusă. Profesorul a rămas uimit: вы
слышите? oн говорит по-русски!. Astfel, mi-am câștigat bunăvoința lui
Iacob Emanoilovici. La examenul de absolvire compunerea (despre N. Ostrovski) am scris-o pe nota „5”. În general, la absolvirea Școlii Pedagogice se
așteptau 2-3 diplome „roșii”. Primul, neîndoielnic, era elevul Zidu Dm. Gh.,
care toți patru ani de studii a mers numai pe „5”. Și iată că la examenul de
limbă moldovenească, s-a întâmplat ceva neașteptat. La dictare, hop, intră
în clasă directorul școlii și trei bărbați fioroși în calitate de asistenți la examen. Erau reprezentanți de la „Raicom”. Profesoara, care avea facultatea de
litere de la București și bărbatul colonel în armata română, căzut pe front,
s-a speriat, s-a pierdut cu firea, îi tremura barba, uneori nu nimerea cuvintele. Starea aceasta nervoasă s-a transmis și asupra noastră, nu puteam să
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ne concentrăm asupra scrisului. Eu, de pildă, am scris „ca” „și” împreună.
Bine eu am primit nota ”4”, dar bietul Zidu a primit nota ”3” și diploma
”roșie” s-a dus pe apa Sâmbetei. Astfel, grupa (clasa) noastră n-a dat nici o
diplomă cu mențiune.
După absolvirea școlii am fost repartizat la școala de 7 ani din satul Vadul lui Isac. Am luat în primire cl. a IV-a „b”, aveam și ore la școala serală.
În anul 1953, aflându-mă la Chișinău la niște întreceri sportive, din
partea premilitarilor (допризывники), am hotărât să profit de ocazie, să
mă înscriu la secția fără frecvență la facultatea de filologie, deoarece la filologie simțeam că-s mai bine pregătit, din școală. Aici mi-au spus că nu mai
primesc cereri, admiterea la facultate este completată și mi-au recomandat
să mă duc la facultatea de matematică, căci acolo încă nu-i completat. La
examenul de matematică știam primele două întrebări (din bilet), a treia,
problemă, am rezolvat-o și la sfârșit trebuia de pus în formulă, dar formula
nu mi-o aduceam aminte. M-am adresat celor doi profesori examinatori,
dacă n-ar putea să mă ajute să-mi amintesc formula. Ei, în mod batjocoritor, au refuzat și mi-au pus nota „2”, eu considerând că un „3” meritam.
Ăștia erau: Barcari (mai târziu, din păcate s-a alcoolizat) și Vizitiu, pe care
ulterior l-am întâlnit la Institutul Pedagogic din or. Tiraspol. Dar ironia
sorții, m-au admis cu nota „2”. Nu eram satisfăcut și, noroc, aflu că la facultatea de biologie sunt aceleași examene, care le susținusem, fără matematică. Astfel, m-am înscris la facultatea de biologie la secția fără frecvență,
Institutul Pedagogic „Ion Creangă”.
Între timp, la Cahul se înființează Institutul Pedagogic și în septembrie
1953 colegii mei de școală se înscriu la Institut la cursul I la staționar. M-am
simțit ca pasărea rămasă de cârd și am hotărât, cu orice preț, anul viitor
(1954) să trec la staționar la cursul II. Dar problema consta în eliberarea din
învățământ – ”scoaterea din evidență” de la secția raională (открепление).
Cum să obțin scoaterea din evidență ”m-a învățat” secretarul școlii, unde
lucram. Având foaia de eliberare la mână, m-am prezentat la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău. Aici treaba s-a tărăgănat puțin (vreo
săptămână), că Facultatea de Biologie trecea la Institutul Pedagogic din Tiraspol. În sfârșit, m-am înscris la cursul II, luându-mi, totodată, adeverința
de student.
Acum problema era – scoaterea de la evidența militară. Dar la Comisariatul militar Vulcănești îl cunoșteam bine, încă de la întrecerile sportive ale
premilitarilor, pe maiorul Comisariatului, căruia îi făcusem un bine. În anul
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1953, aflându-mă în Chișinău la sesiune, dau peste cunoscutul meu maior,
pe o bancă mort-beat. Opresc un taxi și îl duc la hotelul ”Moldova”. A doua
zi dimineața mă duc să-l vizitez. Era sculat. M-a cunoscut: – Команич, это
ты? Слушай, как я сюда попал?”. I-am povestit, cum, și zic ”- слушай, я
тебя до смерти не забуду”.
Acum vin la el să mă scoată de la evidență. Când m-a văzut, zice:
”– Команич, слушай, мы тебя ищем, а ты сам пришел”. Îi arăt
adeverința. Da el: ”– Слушай, я же не имею право. Ну ладно”, mă scoate
de la evidență și zice: ”– оставь свою справку, чтоб у меня было хоть
какое-то оправдание и уходи пока военком не пришел. В паспортном
столе выкрутишься сам”. M-am scos de la evidență și de la biroul de
pașapoarte.
În Institutul Pedagogic i-am avut profesori: P. I. Crăciun (fiziologia
plantelor), B. T. Matienco (plantele superioare), G. P. Simonov (plante inferioare), I. M. Ganea (zoologie), A. M. Mariț (anatomia și fiziologia omului),
E. A. Nirca (chimia), S. Gh. Ivanicov (darwinismul).
Citologia și genetica, ca obiecte de studiu, nu mi-au fost predate. Legile
lui Mendel, teoria cromozomială a eredității de T. Morgan erau calificate
drept mendelism-morganism reacționar.
Se vehicula Biologia miciurinistă despre transformarea naturii plantelor,
dirijarea eredității și educarea plantelor tinere, metoda mentorului, etc.
La terminarea studiilor am fost repartizat la școala din s. Vălcineț, rn.
Călărași. Dar eu vroiam să lucrez la școala medie de 10 ani din satul natal și
am reușit cu contribuția aceluiași șef al secției raionale de învățământ, care
cu 4 ani în urmă mă scosese de la evidență.
La Colibași (satul natal) m-am aranjat foarte bine, părinții mi-au oferit odaia din casa cea mare, în care dormeam și mă pregăteam de lecții.
Predam botanica și bazele agriculturii. Mama era bucuroasă că îi aduceam
salariul lunar, lăsându-mi doar bani de buzunar.
Nou-veniți în școală mai erau doi tineri învățători și trei fete, cu care
eram prieteni. Cu diferite ocazii făceam petreceri la mine, în casa cea mare.
Dar când îmi era viața mai dragă, primesc o scrisoare de la decanul facultății
E. A. Nirca, în care mă înștiința că la Grădina Botanică din Chișinău a venit
un mare savant, citolog, și mă îndeamnă să fac numaidecât aspirantura la
dânsul.
Toată vara (1958) am stat în Chișinău și m-am pregătit la citologie,
mai cu seamă către conversația care trebuia s-o am cu profesorul înainte de
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examen. La conversație mă întrebă unde am trăit. I-am răspuns că trăiam
cu părinții.
Dânsul: – вы вместе или у вас была отдельная комната?
Eu zic: – ну да, у меня была отдельная комната в ”Casa Mare”.
Dânsul: – а систематику растений вы проходили?
Eu: – Ну да, проходили.
– A с каким определителем вы работали?
Eu sistematica plantelor o trecusem la secția fără frecvență și idee nu
aveam de ”определитель”. Dar, norocul meu, citisem cu puțin timp înainte cartea ”Linne, Lamark și Darwin” de Stankov. Dumnezeule, cât efort
de gândire am depus, în câteva secunde, să-mi amintesc numele autorului.
Ridic ochii și liniștit spun:
– А я работал с определителем Станкова.
– А цитологию вы проходили?
– Нет, цитологии нам не преподавали, но я занимался в кружке
по цитологии.
Aceasta a fost toată conversația. Examenul de admitere la botanică
l-am susținut cu succes.
Profesorul V. A. Rîbin mi-a propus tema de disertație „Înmulțirea vegetativă a nucului în condițiile Moldovei”. Consiliul științific al Grădinii
Botanice al AȘM refuza să aprobe această temă sub motivul că nucul, în
genere, nu se înmulțește vegetativ (prin altoire) și, mai mult ca atât, aici
(pe teritoriul Grădinii Botanice) a încercat altoirea nucului profesorul P.
P. Dorofeev cu aspiranta sa și n-au obținut nimic. Profesorul V. A. Rîbin a
insistat și tema a fost aprobată.
La sfârșitul lunii decembrie 1958, am pus portaltoiul la forțare în seră,
în ghivece, în ianuarie 1959 am efectuat altoirea, altoirea ”în șa sub coajă”.
După 2-3 săptămâni rezultatele erau de față – 80% prindere în seră cu sobă,
iar în seră cu încălzire centrală, unde temperatura era mai constantă – 90%.
În același an datele au fost publicate (Comanici I. Altoirea de iarnă a nucului. – Pomicultura, viticultura și vinificația Moldovei, 1959, Nr.6, p.52–54).
În continuare am experimentat altoirea în lăzi de stratificare, cu rezultatul
de 70–75% prindere (”Altoirea de iarnă-primăvară a nucului” – Pomicultura, viticultura și vinificația Moldovei, 1963, Nr.3, p.39-42). Altoirea în
ghivece a arătat, pentru prima dată în Moldova, că nucul se poate altoi. Altoirea în lăzi de stratificare a mărit de 5-6 ori randamentul puieților altoiți
și a pus începutul nuciculturii bazate pe soi, care azi se dezvoltă vertiginos
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în R. Moldova. Am obținut rezultate bune și la altoirea (oculația) în teren
deschis, în pepinieră – prinderea altoaielor în medie 68%, iar în condiții
mai favorabile de temperatură și umiditate – prinderea atingea 96%. Rezultatele au fost publicate în jurnalul central unional sub denumirea redacției:
„Будет сортовой орех”, – Садоводство, 1964, №10, с. 38–40. Materialele experimentale și aplicative au fost generalizate în publicația: Команич
И.Г. Перспективы сортовой культуры грецкого ореха в Молдавии.
Кишинев, изд. АН МССР, 1968. 84с.
Aceste prime lucrări rezultative au avut un ecou larg în societatea
științifică și practică nu numai în R. Moldova, ci și în republicile unionale,
precum și în România, Bulgaria și alte țări. În scurt timp au venit, spre
a lua cunoștință de metodele noastre de altoire, specialiști din Crimeea,
Kîrgîzstan, Tadjikistan, Kiev, Voronej ș.a. Drept dovadă a recunoașterii
priorității noastre în ceea ce privește altoirea nucului este, de asemenea,
oferta de participare la ediția capitală, alături de cei mai mari specialiști din
Uniunea Sovietică: Șcepotiev F. L., Rihter A. A., Comanici I. G., Pavlenco F.
A. ș.a. Speciile nucifere lemnoase. M.: „Industria silvică”, 1969, 368 p.
În 1965 am susținut teza de doctor (candidat) în științe, am avut 29
de avize din republici unionale, ceea ce a suscitat indignarea prof. A. A.
Zubcov de la Institutul de Medicină, la care a trebuit să dau explicații, anii
de aspirantură (doctorat) fiind 1958–1961, deci am depășit termenul de
aspirantură cu mai bine de încă un termen.
În anii 1961–1965 am deținut funcția de colaborator științific inferior,
iar în anii 1965–1968 – cercetător științific superior. Odată cu formarea
Laboratorului hibridare distantă am început și eu încrucișarea speciilor
Juglans L. obținând numeroși hibrizi interspecifici și evidențiind anumite
legități ale hibridării speciilor de nuc.
Când în 1968, din motive de sănătate, academicianul V. A. Rîbin nu
mai conducea laboratorul, funcția de șef i s-a propus dr. I. S. Rudenco, ca
fiind mai mare, dar fără plată. Dânsul a refuzat categoric, de ce să lucreze
fără remunerare? Mi s-a propus mie tot fără plată. Eu tot am refuzat. Atunci
directorul A. A. Ciubotaru a atras-o și pe T. S. Gheideman, fosta directoare
care mă angajase la lucru și, împreună, cu greu m-au înduplecat să iau șefia.
În laborator s-a format o opoziție împotriva mea, că adică de ce am cedat și
am luat șefia fără remunerare. Eram complet izolat, numai Valentina, moldoveancă, mă susținea. Trebuia de întocmit planul de cercetări științifice.
În această situație îmi iau o deplasare la Leningrad, la Institutul de Botanică
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„V. G. Comarov”. M-am adresat șefului laboratorului de citologie V. G. Grif.
Acesta îmi spune: „Cum, mata vii din laboratorul prof. V. A. Rîbin să te
consulți la noi?!”. Și atât. Între timp I. S. Rudenco trece șef de laborator la
secția de genetică și la noi situația s-a mai ameliorat. În 1975 mi s-a acordat
plata pentru administrarea laboratorului, după 7 ani. Directorul se lăuda:
„Ți-am spus că eu mă țin de cuvânt”. Funcția de șef al Laboratorului de hibridare distantă am deținut-o până în 1981, când am fost numit în funcție
de director adjunct pentru problemele științifice.
Am participat la construcția verde a Grădinii Botanice. Pentru crearea Colecției de fond a nucului am studiat variabilitatea nucului local, am
întreprins mai multe expediții de la Mihăileni raionul Râșcani, prin centru
republicii până la Abaclia raionul Cimișlia, precum și populațiile din Centrul Genetic Primar (Asia Mijlocie), unde am avut trei deplasări: Kîrgîzstan
(Arslanbob); Tadjikistan (Varzob, Condara, Ramit); Uzbekistan (Bostandâc), de unde am adus mai multe forme, îndeosebi forme precoce (J.r.f. fertilis Petz. et Kirch.). Colecția de fond conține forme, varietăți, soiuri, hibrizi
de nuc, în total 170 de denumiri.
Studiul comparativ al populațiilor din Centrul Genetic Primar și local
din Moldova a pus în evidență un important genofond. A fost elaborată
concepția existenței unui focar al Centrului Genetic Secundar al nucului
în Moldova, care trebuie păstrat ca bază genetică pentru selecția de soiuri
valoroase. Am efectuat un amplu studiu citologic al speciilor de Juglans
L., formelor de J. Regia L., hibrizilor interspecifici, care a scos în evidență,
pentru prima dată în știință, numărul (2n=32), forma și mărimea cromozomilor la 3 specii: J. sieboldiana Max., J.major Heler, J.hindsii Jeps, mai multe
dereglări în meioza hibrizilor F1, care lămuresc sterilitatea acestora, mai
ales în sfera masculă. Cunoscutul savant român Vasile Cociu aceste date
le-a numit: „de unicat”.
În 1983 am susținut teza de doctor habilitat în biologie la Grădina Botanică Principală din Moscova, Rusia, pe tema „Genofondul și hibridarea
distantă a nucului (Juglans regia L.)”.
În anul 1987, sub presiunea administrației agresive a Academiei de
Științe, prin intermediul noului director I. Maiațchi am fost nevoit să mă
eliberez din funcția de director adjunct. În 1988, după 30 de ani de lucru,
am părăsit Grădina Botanică și am trecut prin concurs la funcția de șef al
Catedrei de botanică a Universității Agrare de Stat din Moldova. Aici am
pregătit programul (cursul) și am introdus, pentru prima dată în perioada
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sovietică a Universității (Institutului), predarea botanicii în limba română. Totodată, am depus mari eforturi și am reușit introducerea cursului de
ecologie la facultățile Institutului. Cursul de botanica de bază, pe care l-am
predat timp de 6 ani, a constituit conținutul manualului de ”Botanică agricolă” pe care l-am pregătit și care, până la urmă, a apărut cu titlul ”Botanica
agricolă și forestieră” în 2002, coautor Alexei Palancean.
În anul 1992 am revenit la Grădina Botanică în funcție de cercetător
științific principal, prelungind predarea botanicii la Universitatea Agrară
încă un an. În 1994 mi se conferă titlul științifico-didactic de profesor universitar.
În anul 1996, după alegerea acad. A. A. Ciubotaru în funcția de director (a doua oară), am fost numit director adjunct pe probleme de știință (a
doua oară) și simultan șef al Laboratorului dendrologie, funcții pe care le
dețin până în a. 2000, când, benevol, mă eliberez, și în anii 2000–2006 sunt
cercetător științific principal. În 2006 ocup din nou funcția de șef al Laboratorului dendrologic timp de 2 ani. Din 2008 până în prezent – cercetător
științific principal.
În anul 1996 prin decretul Președintelui Republicii Moldova mi s-a
conferit titlul onorific „Om emerit”. În anul 2008 am fost distins de Academia de Ştiinţe a Moldovei cu medalia „Dimitrie Cantemir”. Prin Decretul
Președintelui Republicii Moldova în a. 2016 mi s-a conferit Ordinul „Gloria
Muncii”.
Soția Maria V. Comanici, profesoară de biologie și geografie, a decedat
în anul 2013. Avem două fiice, Victoria (1961) și Aurelia (1967) sunt căsătorite și trăiesc la casele lor.
Lucru obștesc: membru al Consiliului științific al Grădinii Botanice
(Institut); președinte al Seminarului de Profil de pe lângă Grădina Botanică
(Institut); membru al Colegiului de redacție al publicației periodice „Revista Botanică”; membru al Consiliului Coordonator al Uniunii Asociațiilor
Producătorilor de culturi nucifere din R. Moldova; conducător științific la
5 doctoranzi.
Autor al 130 lucrări științifice publicate, inclusiv 7 monografii (la 3 în
colaborare) și 6 broșuri și culegeri.
Prof. univ., dr. hab. Ion COMANICI
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Partea I

OM, SAVANT, PEDAGOG, MANAGER

PROFESORUL ION COMANICI – PROMOTOR
AL CULTURII DE SOI A NUCULUI

N

ucul a fost adus în Moldova de la romani încă înainte de era noastră (î. Hr.). Poetul latin Ovidiu aflat în exil la Tomis (azi Constanţa)
în anii 8–17 d. Hr. mărturiseşte că nucul, puţin pretenţios, creşte chiar şi pe
marginea drumului şi nu se teme nici de geruri, nici de arşiţă, ceea ce ne
vorbeşte că în acea epocă nucul era deja bine adaptat la condiţiile respective.
Nucul s-a răspândit larg în părţile noastre, crescând solitar pe lângă
case, la fântână, la poartă, prin vii, prin grădini etc. Oamenii strângeau roade bogate. Astfel nucul a devenit un pom iubit şi preţuit de popor, şi-a găsit
loc în însăşi viaţa şi gândirea poporului ca pom care aduce multe foloase
fără a necesita îngrijire şi protejare. Imaginea nucului este prezentă în cântecele populare, romanţe, zicale, obiceiuri ceremoniale etc. Cu toate acestea
nucul n-a devenit şi o plantă pomicolă de însemnătate majoră.
Nucile achiziţionate de la populaţie mergeau la export. Conform constatărilor lui N. Moghileanschi în 1903 au fost exportate din Basarabia
163  mii de puduri de nuci (2673,21), în 1906 – 204 mii puduri, iar în 1910 –
338 mii puduri, sau peste 5,5 mii tone.
Un mare aport în ce priveşte studierea nucului în Moldova aparţine
profesorului P. P. Dorofeev. Dânsul a evidenţiat un şir de forme preţioase
pentru producţie, pe care le-a numit soiuri. A întreprins, împreună cu aspiranta sa, lucrări speciale pentru înmulţirea prin altoire a acestor soiuri, dar
lucrările nu s-au încununat de succes, şi, în consecinţă, soiurile („Cu coajă
subţire”, „Bulgar”, „Speischi”, „Ciobanu”, „De desert”) s-au pierdut.
După colectivizare, îndeosebi, în anii 50, se încuraja înfiinţarea plantaţiilor de nuc regulate, în rânduri (livezilor) cu material seminologic (prin
seminţe). Aproape în fiecare colhoz au fost înfiinţate plantaţii de nuc cu
suprafaţa de câte 10-20 ha. Se străduiau să planteze mai ales pe pante şi
terenuri nepotrivite pentru arătură în speranţa de a avea efect antierozional
şi obţinerea roadelor. Către 1960 s-au înregistrat 1,309 milioane de pomi.
Rezultatele n-au fost cele scontate. Recolta medie nu întrecea 3,5 q/ha. Unele
colhozuri nici nu mai recoltau roada. Era clar că statutul tradiţional al nucului necesită schimbare radicală.
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La finele anilor 50, sec. XX-lea prof. V. A. Rîbin şi aspirantul I. Comanici au ridicat problema altoirii nucului şi au argumentat necesitatea imperioasă a înmulţirii vegetative a soiurilor existente şi punerea ulterioara
a culturii nucului pe bază de soi, ştiinţifică. În presă au apărut: „Pentru
cultura nucului de soi”/V. Rîbin, I. Comanici//Moldova Socialistă, 0910-1959, nr. 237; „Пути качественного улучшения ореха” / В. Рыбин,
И.  Команич // Советская Молдавия, 11-12-1959; „Şi nucul trebuie altoit” /
I. Comanici // Moldova Socialistă, 16-03-1960.
La Grădina Botanică a AŞM, în ceea ce priveşte altoirea nucului, s-a
format un fel de opoziţie. Consiliul ştiinţific refuza să aprobe tema de doctorat propusă de prof. V. A. Rîbin „Înmulţirea vegetativă a nucului în condiţiile Moldovei”, motivând că nucul în decursul secolelor s-a înmulţit prin
seminţe, şi mai mult ca atât, aici, pe terenul Grădinii Botanice, a încercat
altoirea nucului marele specialist în acest domeniu, prof. P. P. Dorofeev cu
aspiranta sa şi au suferit eşec. Prof. V. A. Rîbin a insistat şi, până la urmă,
tema a fost aprobată.
Rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. Mai întâi s-a demonstrat experimental că nucul, plantă termofilă și higromezofilă, şi-a păstrat „memoria ecologică” – exigenţă sporită faţă de temperatură şi umiditate. La
altoire s-a ţinut neapărat cont de exigenţele nucului. În ianuarie–februarie
1959, la altoirea cu forţarea portaltoaielor în containere, în spaţiu protejat
s-a obţinut 90% altoaie prinse (I. Comanici – „Altoirea de iarnă a nucului
în Moldova” – Pomicultura, viticultura şi vinificaţia Moldovei, 1959, nr. 6,
p. 52–54 (rus)).
În continuare a fost experimentată altoirea de iarnă–primăvară cu forţarea portaltoaielor şi puieţilor altoiţi în lăzi de stratificare la care s-au obţinut 70–75% altoaie prinse, ceea ce a mărit randamentul puieţilor altoiţi la
unitatea de suprafaţă protejată de 5-6 ori faţă de altoirea în containere, fiind
totodată mai practică, deoarece, după condiţiile tehnologice se aseamănă
cu altoirea viţei-de-vie, pentru care în Moldova e creată o puternică bază
tehnico-materială (Pomicultura,viticultura și vinificaţia Moldovei, 1963,
nr. 3, p 39-42).
I. Comanici a stabilit epoca oculaţiei la nuc – iunie – prima jumătate
iulie, contrar epocii tradiţionale – august, şi a obţinut rezultate bune şi la
altoirea (oculaţia) în teren deschis, în pepinieră, cu 68% oculaţii prinse, iar
în condiţii mai favorabile de temperatură şi umiditate prinderea atingea
96% (Садоводство, 1964, № 10, c. 3840).
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Aceste rezultate obţinute pentru prima dată în Moldova, de către I.
Comanici, au avut un larg ecou în societatea ştiinţifică şi în rândurile practicienilor din Republica Moldova şi în republicile unionale, precum şi în
România, Bulgaria şi alte ţari. În curând au venit la Grădina Botanică, spre
a lua cunoştinţă de metodele de altoire a nucului specialişti din Crimeea, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Kiev, Voronej ş.a. Ca o dovadă a recunoaşterii
priorităţii dlui I. Comanici, în ce priveşte altoirea nucului, este, de asemenea, oferta de a participa la ediţia capitală: Щепотьев Ф.Л., Рихтер А.А.,
Команич И.Г., Равлянко Ф.А. и др. Орехоплодные древесные породы.
М. Лесопромышленность, 1969. 336 с.
Aceste lucrări rezultative ale lui I. Comanici au pus începutul trecerii de la cultura extensivă la cultura de soi, cu productivitate înaltă şi de
calitate superioară care actualmente înregistrează în Republica Moldova o
dezvoltare vertiginoasă.
Ulterior a început să se ocupe de cultura nucului şi Institutul de Cercetări Știinţifice pentru Pomicultură în persoana dr. I. Țurcanu cu colaboratorii. Aici s-a mai perfecţionat tehnologia altoirii în lăzi de stratificare.
Totodată, au fost înfiinţate plantaţii de soi la Iargara, Nisporeni (500 ha),
Rezina (200 ha) şi Râşcani (150 ha) care mai apoi au dispărut.
În tot decursul activităţii sale dl Comanici s-a îngrijit de implementarea rezultatelor ştiinţifice obţinute. Astfel a implementat metoda de altoire a nucului în colhozul „Moldova Socialistă” din Ialoveni; întreprinderea
Silvică Hânceşti; Î.S. Teleneşti. A realizat un proiect de transfer tehnologic
„Producerea materialului săditor de nuc altoit” în Iargara. Tot în Î.S. Iargara
a creat un sector din soiurile omologate „Codrene” şi „Lunguieţe”. Publică broşura „Perspectivele culturii de soi a nucului în Moldova” Chişinău:
AŞM, 1968. 84 p. (rus). Selecţionează 6 soiuri omologate: „Codrene”, „Lunguieţe” (2006), „Doina”, „De Vălcineţ”, „Micleuşene” „Surpriz” (2016).
Prof. I. Comanici în calitate sa de membru al Consiliului naţional pentru coordonarea activităţilor de promovare a culturilor nucifere şi membru
al Consiliului de Conducere al Uniunii Asociaţiilor Producătorilor de culturi nucifere (UAPCN) a luat parte la elaborarea „Legii Nucului”, Programului Naţional privind dezvoltarea culturilor nucifere, până în anul 2020,
la lucrările Congresului I al UAPCN şi la toate consfătuirile pe problema
culturii plantelor nucifere.
Domniei sale îi aparţine rolul principal în crearea noii ramuri în agricultura Republicii Moldova – nucicultura bazată pe soi.
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Odată cu trecerea la economia de piaţa cultura de soi a pornit cu paşi
mari. Au luat naştere gospodării puternice cum ar fi Societatea „Kernel”
– raionul Soroca; „Gospodarul” – Rediu de Sus, raionul Făleşti; pepiniera
Mihai Conoval – raionul Floreşti; pepiniera „Voineşti” – raionul Hânceşti
şi multe altele.
Programul Naţional pentru dezvoltarea culturilor nucifere prevede
înfiinţarea, în perioada de 2006–2020, a plantaţiilor de nuc altoit, pentru
producţie-marfă, pe o suprafaţă de 15 mii ha, câte 1000 ha pe an, cu recolta,
la intrarea deplină pe rod, de 2,0-2,5 t/ha.
În încheiere, cu aportul nemijlocit al prof. Ion Comanici nucul a devenit o cultură strategică în țara noastră, cu mari posibilităţi de export.
Preşedinte de onoare al Uniunii Asociaţiilor
Producătorilor de culturi nucifere din Moldova
Alexandru JOLONDCOVSCHI
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CICLUL DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE
„STABILIREA ŞI VALORIFICAREA
POTENŢIALULUI AGROBIOLOGIC AL NUCULUI
(Juglans Regia L.)”, autor dr. hab., prof. univ. Ion Comanici

Î

n ciclul de lucrări ştiinţifico-practice sunt incluse 5 lucrări (mono
grafii) publicate de către d1 prof. Ion Comanici, şi anume: „Биология,
культура, селекция грецкого ореха”, „Отдаленная гибридизация
видов ореха”, „Спечииле де нук”, „Перспективы сортовой культуры
грецкого oреха в Молдавии”, „Срехоплодовые древесные породы” şi
„Nucul”.
Profesorul Ion Comanici este cunoscut savant în Republica Moldova
şi peste hotarele ei în domeniul biologiei, culturii şi selecţiei nuciferelor, în
special a nucului comun (Juglans regia L.). Domniei Sale îi aparţine rolul
principal în crearea unei ramuri noi în agricultura Republicii Moldova –
nucicultura bazată pe soi. Astfel, cu aportul nemijlocit a prof. Ion Comanici, nucul a devenit o cultură strategică în ţara noastră cu mari posibilităţi
de export.
Activitatea ştiinţifică şi practică a prof. Ion Comanici se referă mai întâi de toate la metodele de înmulţire vegetativă a nucului, lipsa cărora era
piedica principală în calea trecerii la cultura de soi. Dl prof. Ion Comanici
a elaborat metode eficiente de altoire a nucului, astfel ca altoirea în spaţiu
protejat în ghivece (containere), reuşita de prindere a constituit 88–96%;
altoirea în lăzi de stratificare, reuşita de prindere – 70%; în pepinieră reuşita
de prindere 60%, iar în condiţii meteorologice favorabile până la 75–80%.
Aceste prime lucrări rezultative în Moldova au avut un larg ecou în
societatea ştiinţifică, precum şi în rândurile practicienilor şi au jucat un rol
important în crearea culturii de soi a nucului, care în prezent înregistrează,
în republică, un avânt nemaipomenit.
Următorul domeniu de activitate a fost studierea variabilităţii nucului
din punct de vedere populaţional. În cadrul acestor lucrări au fost stabilite
limitele şi ponderea (partea) variabilităţii genotipice şi paratipice în variabilitatea generală fenotipică. Spre exemplu, cota variabilităţii genetice la
masa nucii este de 0,78 (din întreg), iar la conţinutul în miez numai 0,37.
A fost stabilită probabilitatea frecvenţei formelor purtătoare de caractere
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agrobiologice preţioase. Astfel, formele cu conţinut înalt de miez până la
60% au probabilitatea statistică de 1:120; rodnicia înaltă – 1:300; forme cu
indici înalţi la toate caracterele agrobiologice principale – 1:596. În baza
cercetărilor efectuate au fost evidenţiate 12 forme valoroase, două dintre
care au fost omologate, „Codrene” şi „Lunguieţe”, mai târziu au mai fost
omologate soiurile „Dolna”, „De Volcineţ”, „Micleuşene”, „Surpriz”.
A studiat în cadrul a trei expediţii populaţiile de nuc din Centrul genetic primar (Tadjikistan: defileurile Varzob şi Ramit; Kîrgîzstan: Arslanbob;
Uzbekistan: Bostandîk), în studii comparate (a populaţiilor) a arătat că populaţia locală (Moldova) după diversitatea formelor nu cedează, iar după amplitudinea variaţiei caracterelor întrece populaţiile nucului din Centrul primar.
Pe baza acestor lucrări dl prof. I. Comanici a elaborat concepţia existenţei în
Moldova a unui focar al Centrului genetic secundar al nucului.
Ca rezultat al tuturor colectărilor din raioanele Moldovei şi peste hotare, dl prof. Comanici a creat colecţia de fond a Grădinii Botanice care
include 170 soiuri, forme, specii şi hibrizi. A efectuat numeroase încrucişări
ale nucului comun cu speciile sălbatice din genul Juglans L.; a stabilit unele
legităţi ale hibridării distante la nuc (Juglans L.); a obţinut hibrizi interspecifici J. nigra x J. regia F2 , nr. 6-2 şi J. sieboldiana x J. regia F2 nr. 1 normal
fertili care îmbină reuşit calităţile înalte ale formei de cultură (coajă subţire,
conţinutul în miez 55%) şi însuşirile preţioase (rezistenţa la ger, boli) ale
speciei sălbatice.
În cadrul cercetărilor cariologice a stabilit, pentru prima dată în literatură numărul de cromozomi la 3 specii: Juglans sieboldiana Max.; J. major
(Torr.) Heller; J. hindsii Jeps.
A stabilit dimensiunile, forma şi numărul 2n = 32 de cromozomi la 9
specii (din 10) ale genului Juglans L., la 3 forme de J. regia şi 19 hibrizi
distanţi, ceea ce ar determina diversitatea specifică restrânsă a fam. Juglandacee Lindl. – numai cea 60 specii.
În aspect aplicativ a implementat tehnologia de producere a puieţilor
altoiţi în teren deschis (în pepinieră) în unele întreprinderi silvice. Este în
desfăşurare implementarea soiurilor omologate „Codrene” şi „Lunguieţe”
în pepinierele recent organizate şi a hibridului J. nigra x J. regia F2 nr. 6-1
în calitate de portaltoi nou pentru nucul comun.
Primele rezultate le implementează în fostul sovhoz „Moldova Socialistă”, din raionul Ialoveni şi în întreprinderea Silvică din raionul Hânceşti,
iar în Gospodăria Silvică Iargara dl prof. Ion Comanici creează un sector
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de soiuri proprii de nuc. Totodată, autorul ia parte la elaborarea „Legii nucului” şi la „Programul Naţional privind dezvoltarea nucului până în anul
2020”, care se realizează cu succes prin activitatea a zeci de gospodării, firme şi pepiniere specializate în cultura nucului de soi.
În decurs a mai bine de 50 de ani, profesorul Ion Comanici a efectuat, paralel cu înmulţirea vegetativă, multiple cercetări privind problemele
arzătoare ale biologiei culturii nucului. Studiul variabilităţii la nivel populaţional a pus în evidenţă un vast genofond local, care la momentul actual
constituie baza genetică pentru selecţia de soiuri valoroase.
Lucrările ştiinţifice ale profesorului Ion Comanici sunt cunoscute în
ţară şi peste hotarele ei, fiind comunicate la congrese şi simpozioane republicane, unionale şi internaţionale. Este autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice, dintre care 8 monografii. În calitate de conducător ştiinţific a contribuit
la pregătirea a 5 doctori în ştiinţă, creând o şcoală ştiinţifică pe care continuă să o dezvolte în calitate de conducător al candidaţilor la titlul de doctor
habilitat.
Pentru activitatea fructuoasă în domeniul ştiinţei, implementarea rezultatelor în producere şi contribuţia la pregătirea specialiştilor de înaltă
calificare dl prof. Ion Comanici a fost distins cu titlul onorific de „Om emerit”
şi cu cea mai înaltă distincţie din domeniul ştiinţei – medalia „Dimitrie
Cantemir”. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în a. 2016 dlui
Ion Comanici i s-a conferit Ordinul „Gloria Muncii”.
Directorul general al Institutului Științifico-practic
de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
doctor habilitat în agricultură,
laureat al Premiului de Stat, Constantin DADU
Directorul adjunct al Institutului Științifico-practic
de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
doctor habilitat în agricultură,
profesor, laureat al Premiului de Stat, Ilie DONICA
Şef de laborator al Institutului Științifico-practic
de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
profesor, doctor habilitat în agricultură,
laureat al Premiului de Stat, Mihail RAPCEA
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CONSIDERAŢII DESPRE PROFESORUL
ION COMANICI,
DOCTOR HABILITAT ÎN BIOLOGIE

E

ste un om ca şi mulţi alţii, dar are ceva care-1 deosebeşte în acelaşi
sens. Ai cu cine discuta şi afla din câte a întâlnit, din care le-a trăit
în ai săi 85 de ani. Cei drept pot să mă laud că am avut parte de asemenea
momente de mai mult de 45 de ani, de când ne-am întâlnit şi până în prezent.
L-am perceput ca fiind un om foarte modest, muncitor, delicat. Dl Ion
Comanici este un adevărat model de omenie, de fiu al plaiului şi al neamului.
El ştie că atunci când mergi pe urmele altora, nimeni nu observă pe
unde păşeşti tu şi tocmai de aceea se străduie să lase după sine urme inconfundabile.
Activitatea ştiinţifică a dlui Ion Comanici se poate caracteriza, sintetic,
prin sintagma: unitate în diversitate. Unitatea este data de circumscrierea
tuturor obiectivelor de cercetare speciilor nucifere. Diversitatea o distingem în paleta largă a obiectivelor abordate.
La început, a studiat minuţios particularităţile morfofiziologice ce ţin
de activitatea cambială şi procesele de concreştere ale ţesuturilor la altoire,
precum şi exigenţele acestora faţă de temperatură şi umiditate. În continuare au fost elaborate metode eficiente de altoire a nucului atât în spaţiu
protejat, în containere şi în lăzi de stratificare, cât şi în teren deschis, în
pepinieră. Aceste lucrări de pionierat au permis punerea culturii nucului
pe bază de soi şi au avut un larg ecou în comunitatea ştiinţifică, precum şi
în rândurile practicienilor.
Cercetările populaţionale ale variabilităţii caracterelor cantitative şi calitative ale nucului din Republica Moldova precum şi ale celui din Centrul
genetic primar au contribuit la evidenţierea potenţialului genetic al acestei
specii şi pronosticarea selectării unor forme valoroase. Pe baza acestor cercetări a elaborat Concepţia existenţei în Republica Moldova a unui focar
al Centrului genetic secundar al nucului, şi evidenţiate mai multe forme
de perspectivă, două dintre care au fost omologate ca soiuri (Codrene şi
Lunguieţe).
A stabilit unele legităţi ale hibridării distante şi a obţinut mai mulţi
hibrizi interspecifici, inclusiv J, nigra x J. regia, J. sieboldiana x J. regia , care
îmbină reuşit calităţile înalte ale formei de cultură şi însuşirile preţioase ale
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speciilor sălbatice. Prin cercetările citologice a stabilit, pentru prima dată în
literatură, numărul de cromozomi la trei specii din genul Juglans L. A stabilit de asemenea forma, dimensiunile şi numărul de cromozomi la 9 specii
(din 10) ale acestui gen, la 3 varietăţi de J. regia şi 19 hibrizi distanţi. A descoperit mai multe dereglări în desfăşurarea meiozei la hibrizii distanţi, ceea
ce lămureşte cauzele sterilităţii FI.
Entuziasmul şi capacitatea sa de muncă sunt inepuizabile: este autor a
mai mult de 130 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii (4 în colaborare)
şi 6 broşuri şi culegeri în problemele nucului comun şi a altor nucifere;
conducător ştiinţific a 5 doctoranzi; membru al Consiliului Coordonator
al Uniunii Asociaţiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova, membru al Consiliului Ştiinţific a Grădinii Botanice a AȘM;
preşedinte al Seminarului specializat pentru conferirea titlului știinţific de
doctor şi doctor habilitat de pe lângă Grădina Botanică a AȘM, membru al
colegiului de redacţie al publicaţiei periodice „Revista Botanică”.
De-a lungul anilor, v-am apreciat pentru crezul profesional, pentru
autoritatea profesională câştigată exclusiv prin muncă, pentru faptul că aţi
ţinut permanent legătura cu practica, cu specialiştii din producţie şi cercetare, care v-au recunoscut şi vă recunosc meritele pe multiple planuri, care
vă preţuiesc ca om de ştiinţă, dar şi ca om pur şi simplu.
În viaţa de toate zilele, v-aţi făcut remarcat prin modestie, toleranţă şi
sobrietate, reuşind să identificaţi şi chiar să atingeţi acel punct de echilibru
generator de succese în cariera profesională, dar şi de împliniri şi satisfacţii
în viaţa de familie. Chiar dacă timpul nu poate fi dat înapoi, iar minusurile de pe talerul balanţei au învăţătura lor, putem considera că v-aţi urmat
întocmai chemarea interioară, aceea de dascăl, putem considera că v-aţi
împlinit propriul destin, atât în plan profesional, cât şi pe tărâm social. Şi
mai presus de toate, ne-aţi demonstrat în anii din urmă, şi ne demonstraţi,
şi astăzi, că sunteţi omul care ştie să dea putere şi energie diverselor trepte
ale vieţii, vârsta biologică fiind contrabalansată, după cum bine se vede, de
multă luciditate, de vigoare şi de multe fapte şi reuşite profesionale.
Fără îndoială, trecerea anilor este pentru fiecare pământean o povară;
trebuie însă să te împaci cu ea, căci anii trec egal şi absolut democratic pentru toată lumea, nu poţi face nimic împotrivă. Pe de altă parte, nu putem
susţine că un an în plus înseamnă mereu o speranţă în minus. Înaintarea
în vârstă are şi partea sa de câştig; devii mai bogat sufleteşte, de cei aflaţi
în preajma ta. Un an adăugat vârstei înseamnă un an de experienţă şi de
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amintiri în plus, înseamnă încă o greutate adăugată pe talerul balanţei care-ţi cântăreşte nivelul de înţelepciune, care-ţi măsoară puterea şi roadele
vârstei pe care ai împlinit-o.
Înaintarea în vârstă poate deveni o povară doar din momentul în care
conştientizând că nu ai realizat destul sau destule în viaţă, vezi că ţi-a mai
rămas timp puţin pentru a remedia această neîmplinire, ceea ce, desigur, nu
se potriveşte deloc în cazul profesorului Ion Comanici. Dimpotrivă, ne impresionează vigoarea domniei sale cu care se manifestă şi activează, ne impresionează în ideea de a realiza cât mai multe, ne impresionează clarviziunea şi
luciditatea pe care ni le demonstrează la împlinirea celor 85 de ani.
Despre multitudinea de calităţi şi talente a dlui Ion Comanici se poate
vorbi mult. Rezumând cele expuse pot spune şi mărturisi că dl Ion Comanici este un profesionist de excepţie, un intelectual de marcă, om de aleasă
omenie, prezintă un model demn de urmat.
Dragă profesor, la ceas aniversar ţin să vă urez multă sănătate, noi împliniri în activitatea care o desfăşuraţi, linişte sufletească, bucurii alături de
cei dragi.
Faptele bune pe care le-aţi săvârşit pentru colegi, discipoli, prieteni nu
pot fi date uitării, ele fiind răsplătite prin preţuirea, recunoştinţa, consideraţia şi dragostea noastră, acum şi în toţi anii pe care ni-l va slobozi bunul
Dumnezeu.
Şeful Catedrei silvicultură
şi grădini publice a UASM,
dr. în biologie, Ion GUMENIUC
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NU DOAR SCLAV AL BIOLOGIEI
Dlui Ion COMANICI,
doctor habilitat în biologie,
profesor universitar, Om Emerit

T

rebuie să vi se fi întâmplat şi dumneavoastră, domnule profesor
Ion Comanici, să întâlniţi şi să vorbiţi prima dată cu un om şi chiar
de la primele cuvinte să simţiţi o apropiere faţă de el, o atracţie caldă, reconfortantă, sinceră. Vi s-a întâmplat? Cred că vi s-a întâmplat. Pentru că
văd în dumneavoastră nu numai un sclav al biologiei, mai mult, al plantelor
pomicole nucifere, ci şi un bun psiholog, un bun interlocutor, iar cu un bun
interlocutor întotdeauna comunici uşor.
***
Am aflat cu interes şi plăcere că în familia părinţilor dumneavoastră
mama vă numea Ionică, tata – Ionel, fratele mai mare – Ionae, iar bunica –
Nicuţă. Pe dumneavoastră nu vă deranja nicio formă a numelui. Dacă aşa le
plăcea lor, fie. Mai ales că fiecare nume era îmbibat cu dragoste şi gingăşie.
Eu v-am numit chiar de prima dată: „Domnu Ion”. Ştiu că eticheta de om
cuviincios, bine educat îmi cerea să vă numesc: „Domnule Comanici” sau
„Domnule Ion Comanici”, sau „Domnule profesor”, sau „Domnule profesor
Ion Comanici”, dar şi mai recomandată mi s-ar părea formula „Stimate domnule profesor Ion Comanici”. Iar eu, inconştient, de parcă vă cunoşteam de
când lumea, v-am numit „Domnu Ion”. Dumneavoastră nu aţi reacţionat nici
într-un fel, iar eu, de fapt, nici nu m-am gândit că aţi putea cumva reacţiona.
Abia acum, când m-am aplecat asupra foii albe de hârtie, m-a pălit aşa, de
odată, nu ştiu cum, acest gând că, totuşi, fiind la prima noastră întâlnire, nu
prea aveam dreptul la acea familiaritate. Toată chestia e că de la primul nostru schimb de cuvinte sufletul meu a simţit verva dumneavoastră sufletească.
Am zis că vă voi ţine o oră, dumneavoastră nici n-aţi acceptat, nici n-aţi protestat, deşi, probabil, ambii ştiam bine că o oră ne era prea puţin. Aşa a şi fost:
introducându-vă pe unda amintirilor, n-am mai ieşit de pe ea, sacrificând
vreo patru ore încheiate. Peste noi se lăsase o linişte şi o melancolie, şi o stare
de plutire imponderabilă, şi o uitare totală de prezent şi de sine, şi, şi, şi... în
atmosfera de obicei nebună a biroului meu ne stăpânea o atmosferă retrocălătoare de tihnă şi siguranţă. Inocenţa vibraţiilor noastre sufleteşti parcă ne
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curăţea ochii şi inimile, deveneam iar copii, ne bucuram de orice nimic din
amintirile noastre, pentru că ni se părea extraordinar.
***
La părinţii dumneavoastră aţi fost cinci băieţi şi patru fete. Cel mai
mare, Toader, nu mai este. A decedat şi Constantin. Ileana a murit de mică,
de o boală, numită în Colibaşii dumneavoastră de strâns, deoarece când îi
vine copilului clipa de pe urmă, se strânge ghem şi-şi dă duhul. Următorul
aţi fost dumneavoastră. Apoi Olea, ea a lucrat în colhoz toată viaţa, acum
e pensionară. Chiar în aceeaşi zi, când ne-am întâlnit noi, decedase Vasile, Dumnezeu să-l ierte şi pe el şi să-i odihnească în pace, a lucrat şi el în
colhoz, fochist la brutărie. Tudoriţa se trecuse încă la vârsta de 4-5 anişori,
micuţă, numai pentru că pe atunci contagioasa rujeolă încă nu se trata. Catinca acum îşi lucrează în linişte cota şi se mulţumeşte cu ce are. E harnică,
în stare să-şi acopere contra calamităţilor porumbul, cartofii, roşiile, ce mai
are ea acolo cu propriul său trup. Ultimul, Ilie, e inginer-tehnolog. într-un
cuvânt, familie mare – drame multe, probleme de tot felul.
Părinţii nu ei au săraci, aveau pământ destul, dar au venit sovieticii cu
„eliberarea lor şi le-au luat totul. I-au tăcut săraci. In anii secetoşi 1946-1947
roada a fost extrem de mică, dar au venit şefii de la sovietul sătesc şi le-au
măturat toate podurile, până la ultimul grăunte. Când au pus cei câţiva saci
în căruţă şi dădeau să plece, mama s-a culcat în poartă şi plângea:
– Dacă chiar vreţi să-mi omorâţi copiii, veţi trece cu căruţa peste
mine!..
N-au trecut peste ea că au dat-o într-o parte. Pe sus. Dai nici grăunţe
nu i-au lăsat. I s-a dus mica speranţă. Din ce au mai agonisit, împărţeala
Ia masă o făcea mama, dădea pai te dreaptă la fiecare, ei lăsându-şi-o pe
cea mai mică, iar uneori chiar nimic nu-şi lăsa. Din cauza subnutriţiei ea,
prima, a început să se umfle. Tata, văzând că starea ei se agravează tot mai
rău, odată la masă a zis:
– Măi copii, hai să-i mărim mamei porţia, altfel o s-o pierdem. Iar fără
ea o să ne pierdem şi noi.
Mama se împotrivea, nu vroia să ia din hrana copiilor, dar până la urmă
s-a învoit. A scăpat. Deşi fatalitatea foametei a fost foarte greu de înfruntat.
Mulţi, foarte mulţi n-au reuşit s-o înfrunte.
Pe toţi protagoniştii răvaşelor mele îi rog să-mi vorbească despre baştina lor, mai ales, dacă această baştină sânt sate. Fac acest lucru nu atât pentru
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a le urmări volutele nostalgice, cât pentru a cunoaşte ce înseamnă pentru
ei patriotismul, micul patriotism, care, de fapt, este chiar patriotismul cel
mare al omului.
În ultimul timp despre satele noastre se scrie mult – crochiuri, eseuri,
monografii, dar cea mai frecventă publicitate a satelor, rămâne totuşi publicitatea de la bouche a l’oreille, cum zic francezii, de la gură la ureche, adică
din gură în gură, pe cale orală. Adesea aceste convorbiri şi aceste confesiuni
despre baştină au sorti să scurteze distanţa, care îi desparte pe toţi de ceilalţi
şi pe unul de el însuşi.
Cândva am trecut şi eu prin Colibaşi, de mai multe ori am citit câte
ceva despre satul dumneavoastră, chiar şi în enciclopedia noastră despre
Localităţile Republicii Moldova am citit, am redactat şi am plasat un eseu,
dar povestirea dumneavoastră trebuia să fie mai altfel şi, intr-adevăr, chiar
mai altfel a fost. Dumneavoastră mi-aţi numit atâtea toponime locale de o
rară frumuseţe – Dealul Cărărilor, Valea Otmanei, Valea Ungurului, Valea
Poştarului, Valea Bozului, Movila Frunzarului, Movila Străjii ş. a., încât l-ar
emoţiona şi pe marele nostru toponimist Anatol Eremia. Mai ales, că provine şi el de acolo, din luncile Prutului.
Colibaşii, acest sat mare, întins pe Şleahul Cahul–Reni (i se mai zice Drumul cel Mare), v-au legănat cei mai inocenţi ani ai copilăriei. E mare şi moşia
satului, peste 6 mii hectare de pământ colinar, dar şi cu platouri drepte şi soluri
foarte bune. Părinţii dumneavoastră îşi aveau casa puţin-puţin mai la nord de
centrul satului, mai spre Manta, mai sus de Drumul cel Mare, pe un teren mai
ridicat, care, iama, când cădea şi zăpadă mai multă, era o mare bucurie pentru
copiii mahalalei, făcându-şi lunecuşuri de dat cu sania, şi un chin adevărat
pentru bătrâni, precum şi pentru vite, când erau duse la adăpat.
Dumneavoastră mi-aţi povestit şi nişte lucruri, pe care nu le ştiam şi
care şi acum mă pun pe gânduri. Cică, pe vremuri de demult toată moşia
satului era pământ liber. Ce înseamnă aceasta? Adică primăvara venea omul
în câmp şi însămânţa o postată, cât avea el seminţe, apoi venea altul, alături
şi făcea aceiaşi lucru, al treilea proceda la fel şi tot aşa. Strângeau roada şi
se hrăneau, bir nu plăteau. Apoi, pe la mijlocul secolului XIX a venit un inginer de la judeţ, a cercetat foarte minuţios bonitatea solurilor şi a împărţit
pământul în aşa-numitele roluri de 20 hectare fiecare, întărindu-i fiecărui
gospodar câte un rol fiscal. Dar foarte corect: 5 hectare de calitatea întâia, 5
hectare de calitatea a doua, 5 hectare de calitatea a treia şi 5 hectare de calitatea a patra. În felul acesta gospodarii au început să se numească rolaşi.
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***
După plecarea sovieticilor în 1941, s-a înregistrat o înviorare a gospodăriilor şi o înflorire a Colibaşilor. Mai crescuse atunci şi moşia tatei.
La noua „eliberare”, din 1944, sovieticii au pus sârma ghimpată de
frontieră pe malul Prutului, apoi, mai târziu, au mutat-o mult mai departe
de mal, tăind din harmanele oamenilor. Au început marile neplăceri. Oamenii nu mai aveau unde paşte vitele, raţele, gâştele, nu mai aveau unde
pescui, nu mai puteau tăia stuf, iar stuful îl foloseau pentru acoperişuri la
case, garduri, chiar şi în loc de haragi pentru viţa de vie... î-au sens chiar o
plângere lui Voroşilov. Dar el le-a răspuns că aceasta s-a făcut în interesul
securităţii ţării.
Pământul dintre sârma ghimpată şi apa Prutului a început să se sălbăticească, se umplea de stuf, buruian, tufari, sălcii şi răchită.
Dar, slavă Domnului, odată cu obţinerea independenţei Republicii
Moldova sârma blestemată a fost scoasă, hăţişurile de tufari şi răchită au
fost defrişate, oamenii folosesc această luncă tot aşa cum o foloseau mai
înainte. Dar, totuşi, nu mai sunt bălţile şi peştele dinainte.
***
Pământul întotdeauna a fost speranţa şi grija ţăranului. A fost viaţa lui.
Iar împărţirea şi întărirea pe vecie a pământului avea, desigur, Şi un scop
concret – sustragerea impozitelor. Dar ţăranii nu se puteau împotrivi.
Un rol a primit şi butu Toader, străbunelul.
Butu Toader îl avea înfiat pe Nicolae Zbera, bunelul, căsătorit cu Violeta
Lupan, bunica şi i-a revenit lui acest rol. De la ei au ieşit două fete – Maria şi
Ileana. Maria, căsătorindu-se cu Gheorghe Comanici, a devenit mama dumneavoastră. Ei i-au revenit 12 hectare din rolul lui Nicolae Zbera. Tata Gheorghe Comanici avea puţin pământ, dar era ferm hotărât să şi-l mărească.
Mai era un obicei în Colibaşi. Domnişoara Maria avea în posesia ei doi
lefţi. Nu ştiam ce înseamnă left, mi-aţi explicat dumneavoastră, apoi am
găsit cuvântul şi în dicţionar: monedă de aur (în valoare de cinci ducaţi),
din care se făceau salbe, devenind obiecte de podoabă femeiască. Deci, ca
să şi-o facă mireasă, după legea locului a venit şi Gheorghe Comanici cu doi
lefţi. Deci, mama Maria s-a ales cu patru lefţi, pe care îi purta, la ceremonii,
de sărbători la gât.
Gheorghe Comanici, tatăl dumneavoastră, căuta cu insistenţă pământ,
dar pământul nu se prea vindea. Mai cumpăra el de la unul, de la altul, dar
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câte puţin, până când a găsit un bătrân, care avea de vânzare 3 hectare de
pământ la Găvănoasa. Dar aceia i-a cerut banii cât mai repede. Fără a sta pe
gânduri tata i-a răspuns:
– Ţi-i aduc în trei zile.
Era o sumă mare, pe care tata nu o avea şi nici nu putea s-o împrumute
de la cineva. S-a sfătuit cu mama şi au hotărât să depună doi lefţi zălog la
banca din Cahul pentru 10.000 lei, pe care îi cerea vânzătorul pământului.
După un an de roadă tata şi-a recuperat lefţii.
Apoi, în 1941, a fost arestat Nicolae Comanici, bunelul de pe linia tatei,
fost primar, şi trimis într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk. A decedat în
timpul anchetei.
Împreună cu bunelul Nicolae a fost deportat în regiunea Akmolinsk
şi feciorul său, Petrache, cu toată familia sa: cu soţia şi 5 copii, iar cu ei
şi Aniţa, soţia lui Nicolae Comanici, căci trăiau împreună. De la Petrache
Comanici tatălui dumneavoastră i-a mai revenit ceva pământ şi de acum
avea 18 hectare.
Peste câţiva ani, însă, a început organizarea colhozului. Tata, bineînţeles, nu vroia să se înscrie. Era chemat în fiecare seară la sovietul sătesc. îl
ţineau câte o oră-două în coridor, apoi îi chemau în birou. De fiecare dată
era cineva nou acolo, ba de la KGB, ba de la NKVD, ba de la partid. Şi avea
loc următorul dialog:
– Te dai în colhoz?
– Nu!
– Ieşi afară, culacule!
Tata era deştept, înţelegea bine ce înseamnă: „culacule!” Aceasta era o
aluzie directă la Siberia. El înţelegea că azi-mâine va trebui să cedeze, dar
vroia să vadă cum se mai desfăşoară lucrurile.
Şi iată că într-o zi, când s-a întors acasă, a aruncat pălăria cât acolo:
– Gata. M-am dat în colhoz.
Mama – pe bocete. Jale mare. Iar tata:
– Da mie cel mai rău îmi pare de cele trei hectare de la Găvănoasa...
În felul acesta a scăpat de Siberia. Alţii, mulţi, n-au scăpat.
***
Acum ştiu de ce v-am simţit aproape dintr-odată şi de ce v-am numit dintr-odată cu o formulă, poate, nu prea potrivită, prea familiaristă.
Pentru că am văzut că rostiţi cuvintele cu dragoste, iar pe parcurs – că
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manifestaţi dragoste în toate. Dragostea aceasta am simţit-o în toate povestirile dumneavoastră. Nimeni nu-mi place dacă nu-i simt dragostea.
De fapt, amintirile din copilărie, din tinereţe, din satul natal, de la vatra
părintească nici nu se pot relevă fără dragoste. Adică se pot, unii pot,
pot să le reînvie la rece, fără emoţie, fără trăire lăuntrică. Din povestirile
dumneavoastră am simţit că în această pace fără cusur a copilăriei, a casei
părinteşti vă place să reveniţi ori de câte ori. Fie cu prezenţa fizică, fie cu
amintirea.
Aş vrea să reproduc aici şi un caz, pe care, de asemenea, mi l-aţi relatat
cu firească trăire. Era prin 1942–1943. Undeva bubuia războiul, dar la Colibaşi parcă se trăia o viaţă paşnică. Tata, de 36 de ani, era sergent-instructor
pentru pregătirea premilitarilor şi, deci avea scutire provizorie de concentrare. Împreună cu alţi trei instructori se afla în subordinea locotenentului
Ion Calboreanu, care-i făcea protecţie, pentru că-i era un fel de rudă, fiind
căsătorit cu o verişoară de-a tatei. Într-o sâmbătă şi-a cerut permis pe două
zile ca să plece Ia Galaţi cu nişte vin să-l vândă pentru nevoile casei. Tata a
pus în căruţă un butoi de vreo 80 de vedre şi a pornit din noapte, luându-vă
cu el. Piaţa de vinuri din Galaţi v-a impresionat grozav: tot butoaie şi butoaie, rânduri nesfârşite de butoaie. S-a instalat şi tata într-un rând în aşteptarea cumpărătorilor. Până seara a venit numai un ostaş obosit şi însetat şi a
băut pe nerăsuflate trei pahare de vin în schimbul unui braţ de fân pentru
cai. Acesta a fost tot comerţul din acea zi.
Dimineaţa tata v-a instruit cum se vinde vinul şi a plecat în oi aş. A
venit sub amiază, a înhămat caii, v-a informat că a găsit un cumpărător la
marginea oraşului pentru tot vinul. Aţi ajuns, l-aţi pus în beci, tata a numărat banii, câte 2 lei pentru fiecare litru, şi deja eraţi gata de plecare, dar
cumpărătorul v-a oprit:
– Cum aşa? Stai, om bun, să servim ceva, că mă gândesc că sunteţi şi
flămânzi.
Chiar eraţi. Stăpâna a scos nişte cartofi, i-a spălat bine în chiuvetă şi
s-a pus pe curăţit. Dumneavoastră nu eraţi lipsit de spiritul de observaţie
şi v-aţi mirat: ia te uită, la Colibaşi cartofii întâi se curăţă, aşa, cu pământ,
cum sunt, apoi se spală, da aici se face invers. Probabil, la ei este apă multă...
Oricum, cartofii au fost pregătiţi şi puşi pe masă, de asemenea, şi un ulcior
de vin de-al tatei. În timp ce mâncaţi, un omulean îl chemă pe stăpânul casei în tindă şi dumneavoastră aţi tras cu urechea că acela venise să cumpere
un litru de vin, pentru care stăpânul casei i-a cerut 6 lei. Tata nici nu s-a
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revoltat, nici nu s-a scârbit. Adică, treaba lui, eu bine că am dat vinul şi am
nişte parale în buzunar, iar el facă ce-o vrea cu el.
La o bucată de drum tata v-a dat hăţurile în mână şi v-a spus să minaţi mai departe caii că el vrea să aţipească niţel. Ajunşi la o răscruce de
drumuri, caii au cârnit-o spre dreapta, iar dumneavoastră, convins că trebuie să mergeţi înainte, aţi tras de hăţuri, dar în zadar, caii se trăgeau spre
dreapta, spre casă. Caii au mai fost minaţi pe aici şi deja cunoşteau drumul.
Dumneavoastră, însă, văzând că ei nu vă ascultă, aţi luat puha, v-aţi aplecat
şi aţi început a-i bate la copite. De durere un cal a aruncat din copite şi v-a
lovit tare în obrazul drept, încât aţi pierdut cunoştinţa.
V-aţi revenit după puţin timp şi tata v-a legat cu nişte batiste, muiate
în gaz de lampă şi oferite de nişte fete într-un sat. Ajunşi la Colibaşi, v-aţi
dus la dispensar, unde v-au pansat cu grijă. Mama, văzându-vă însângerat
pe sub cămaşă până-n opincă, a scos un ţipăt înspăimântat şi a cerut să vă
ducă la doctor la Cahul la spital.
Aici doctorul a smuls violent pansamentul, încât sângele a început a
curge şiroi. Tata s-a aruncat asupra doctorului:
– Ce faci, domnule? Cine smulge aşa pansamentul?
Acela s-a întors şi el asupra tatei:
– Ştii ce? Acasă la dumneata eşti stăpân, da aici eu sânt stăpân!..
Tata i-a tras o sudalmă, v-a înşfăcat de pe laviţă şi, fără să mai discute
cu doctorul, v-a întins în căruţă. Tot la doctorul Cărăuş v-a dus. Doctorul
Cărăuş mai era şi dascăl în biserică, avea arendaţi de la stat 20 km de Prut
şi se ocupa cu vânzarea peştelui. El v-a lecuit. Câteva luni v-a tot schimbat
pansamentul şi v-a tratat mai mult cu apă oxigenată. Odată, iarna aţi observat la el o odaie plină până mai sus de ferestre cu peşte îngheţat. Mama v-a
spus ca şi tata la Galaţi:
– Treaba lui. Principalul e că face bine la oameni.
El era un fel de aristocrat în sat. Dar ce înseamnă în genere a fi aristocrat? Aceasta înseamnă a face bine. A face bine oricui în jurul tău. Nu numai decât binefaceri. Bine! V-a făcut bine şi dumneavoastră, v-a cicatrizat
rana, semnul căreia îl purtaţi până azi.
***
Iată, deci, cât de liniştită era ruralitatea Colibaşilor.
Sau încă un exemplu din această ruralitate. Voi încerca să-l redau aşa
cum mi l-aţi povestit dumneavoastră.
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„Da, a fost, socot eu, un caz extraordinar. S-a întâmplat în primăvara
anului 1945. Păzeam oile cu Vasilică, fratele meu mai mic, descopăr că lipseşte un miei. Gata, am sfeclit-о. Disperat, după mai multe ore de căutare
fără rezultat pe unde am păscut oile, pe marginile râpelor, prin hândichiuri,
m-am repezit la cârdul cel mare de oi, care păştea dincolo de izvoare. Mă
treceau fiori reci prin inimă, când mă gândeam că tata ne-a prevenit că
dacă pierdem oaia sau mielul, acasă să nu venim. Ciobanii, văzând că m-am
îndreptat spre ei, au grăbit oile spre Habzău, spre casă, lucru, ce m-a pus în
gardă. Le-am ieşit, totuşi, nu departe de podeţul de peste râpa îngustă şi
adâncă. Mielul meu nu era în cârdul lor. Dau să merg spre podeţ ciobanul
(Culai, alde Dorinaş) încearcă să mă abată din drum, zicând că a auzit parcă un miel zbierând în altă parte, bănuiala mea creştea pe măsură ce Culai
se străduia să mă îndrepte spre alt cârd de oi. Până la urmă unde face:
– Nu te du, mă prostule, încolo. Iţi spun doar că mielul tău ii în cârdul
lui Gavrilă Coman.
Am rămas neînduplecat, am mers înainte, ei s-au luat după mine. De
odată ce să văd? Mielul meu sub podeţ! Culcat, legat, cu o curea, de trei
picioare. De bucurie am strigat:
– Iată mielul meu!
Fără să-mi dau seama, m-am aruncat în râpă şi, târâş, pe spate, m-am
pomenit lângă miel. L-am dezlegat, l-am pus cu greu pe ceafa, că era măricel, avea aproape un pud şi am pornit-o spre gura râpei. Iar Culai, de sus:
– Da cureaua ceea dă-o încoace! Că-i a mea!..
I-am aruncat-o. Acasă, după ce am povestit întâmplarea, tata nu-şi afla
locul de bucurie şi mândrie pentru băiatul său. Doar mama era mai îngrijorată:
– Cum te-ai încumetat tu, Ionică, să-ţi dai drumul în râpă cu bandiţii
ceia!..”
***
Multe ar mai fi de povestit. Pe toate le ţineţi minte şi le evocaţi frumos.
Şcoala din sat, de 7 ani, aţi absolvit-o cu distincţie. Apoi nenumărate amintiri v-a lăsat Şcoala Pedagogică din Cahul, la acea vreme – cea
mai bună din republică. Ea se afla în clădirea fostului Liceu „Ion Voievod”, de la care a moştenit şi nişte laboratoare bine amenajate. V-au lăsat
urme adânci în suflet Anastasia Almazov, învăţătoarea de chimie, Zinaida
Crețu, învăţătoarea de limba moldovenească (rudă cu Igor Creţul), Gri– 43 –

gore Verşigora, învăţătorul de pedagogie, directorul şcolii Pavel Raşcov,
apoi şi următorul director S. Prolorenzo, de etnie grec, care a reuşit să
facă din Şcoala Pedagogică din Cahul o şcoală extraordinară. Doamna
Zinaida Creţu avea facultatea de litere din Bucureşti. Ea vi l-a descoperit
pe Mihai Eminescu. Ea opera mereu cu citate din creaţia poetului, tot din
ea lua mereu propoziţii pentru analiza gramaticală, sintactică, insuflându-vă astfel o mare dragoste faţă de minunatele versuri, dragoste, care nu
v-a mai părăsit niciodată, încât ştiţi pe din afară Luceafărul, Scrisorile I,
II, III, multe alte poezii.
În promoţia dumneavoastră erau patru grupe, mari, câte 40 şi mai
mulţi elevi în fiecare. Eraţi toată ziua la şcoală, de dimineaţă până la amiază – la lecţii, apoi după un mic repaus la prânz din nou la şcoală – pentru
pregătirea lecţiilor, până la 22.00, căci eraţi într-un singur schimb. Aveaţi
un curs de studiu temerar –„Cursul scurt de istorie a partidului”, în care,
cică, un capitol, al patrulea, despre materialismul dialectic şi istoric a fost
scris de însuşi Stalin şi, doamne fereşte, să nu-1 însuşeşti. II ştiaţi chiar pe
din afară.
Cu diploma şcolii în buzunar aţi făcut doi ani şi jumătate de dăscălie
la Vadul lui Isac. Apoi aţi absolvit facultatea de biologie şi chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol şi doctorantura la Grădina Botanică a AŞM,
conducător ştiinţific pentru teza de doctor fiindu-vă vestitul Vladimir Rîbin, basorelieful căruia, de pe peretele blocului, veghează acum la intrarea
în grădină. La Moscova aţi susţinut teza de doctor habilitat. Aici toţi se
temeau de moarte de un oarecare Kuvaev, care făcea ravagii la orice susţinere. V-a atacat şi pe dumneavoastră, dar întrebările lui vi s-au părut, de
abecedar (probabil, nu şi pentru ceilalţi). I s-a topit inima. Sau poate a rămas stânjenit că nu avea o întrebare, care să vă dea jos? A fost bun şi zâmbitor până la urmă, încât colegii vă întrebau: „Ce ai făcut cu el, de parcă-i
de mătase?”
Aveţi şi o vastă experienţă profesională. Aţi parcurs calea de la laborant, colaborator ştiinţific inferior în laboratorul de hibridare distantă al
Grădinii Botanice, cercetător ştiinţific superior, şef al laboratorului de hibridare distantă, director adjunct pentru ştiinţă al Grădinii Botanice, şef
al catedrei de botanică a Universităţii Agrare de Stat din RM, cercetător
ştiinţific principal în laboratorul de hibridare distantă a plantelor pomicole
al Institutului de Botanică al AŞM, cercetător ştiinţific principal al Grădinii
Botanice şi până la funcţia actuală de şef al laboratorului de dendrologie al
aceleaşi Grădini Botanice a AŞM.
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***
Aşadar, aţi luat calea ştiinţei, aţi devenit savant într-un domeniu concret şi foarte interesant şi pe această cale vă trăiţi grijile, speranţele, zbuciumul şi bucuriile. Ştiu, domnule Ion, că nu vă place cuvântul savant. Am
discutat pe această temă, dar, sincer, eu nu prea sânt de acord cu dumneavoastră, pentru că nu m-aţi convins. Da, sânt doctori, chiar doctori habilitaţi, care numai fac nici un fel de investigaţii. Da, aceştia nu pot fi numiţi
savanţi. Dar dumneavoastră sunteţi savant. Pentru că toată viaţa efectuaţi
cercetări ştiinţifice. Dumneavoastră sunteţi sclavul biologiei, mai concret,
al investigaţiilor ştiinţifice asupra nucului şi altor plante nucifere. Eu sânt
convins că dumneavoastră chiar şi preşedinte al academiei dacă aţi fi, tot
n-aţi întrerupe cercetările. Pentru că de 48 de ani efectuaţi studii asupra
acestui copac şi a plantelor nucifere, devenind demult deja un cunoscut
specialist nu numai în republica noastră, ci şi peste hotare, publicând în
diferite ediţii periodice de specialitate şi în cărţi aparte peste 120 de lucrări
ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, un manual şi 5 broşuri. Unele din ele sunt
foarte solicitate în România, Franţa, Spania, Portugalia, Bulgaria, SUA,
Slovacia ş.a.
***
Dar iată cum se produc lucrurile, în ce constau investigaţiile dumneavoastră şi care sânt rezultatele lor. Deci, aţi început activitatea ştiinţifică în
1958 la Grădina Botanică sub conducerea academicianului Vladimir Rîbin. După cum am spus, sub conducerea domniei sale aţi susţinut teza de
doctorat, care avea tema „înmulţirea vegetativă a nucului” Apoi aţi susţinut şi teza de doctor habilitat „Genofondul şi hibridarea distantă a nucului
(Juglans L.), aprofundând tema. Dumneavoastră aţi elaborat, pentru prima
dată în Moldova şi în fosta Uniune Sovietică, metode eficiente de altoire
a nucului, care au avut un larg ecou în cercurile ştiinţifice şi în producţie,
ulterior fiind puse la baza tehnologiilor de producere a materialului săditor
altoit şi jucând un rol decisiv m punerea culturii nucului pe bază de soi,
ştiinţifică. Aceste lucrări au devenit deosebit de actuale în ultimii ani în
legătură cu adoptarea Legii nucului şi cererea sporită de material săditor
altoit de soi pentru crearea livezilor de nuc. În acest sens dumneavoastră
aţi organizat producerea puieţilor altoiţi în pepinieră în câteva gospodării
de stat şi particulare (Iargara, Hânceşti, Ocniţa). Aţi efectuat vaste cercetări
populaţionale ale genofondului nucului local şi în centrul genetic primar  –
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Asia Mijlocie, care au avut ca rezultat argumentarea şi lansarea concepţiei genocentrului secundar al nucului în Moldova şi totodată prognozarea
frecvenţei în populaţie a unor forme valoroase. Formele cu conţinutul în
miez egal sau mai mare de 60 procente au probabilitatea de 1:120, formele
cu indicii înalţi la un complex de caractere agrobiologic preţioase au probabilitatea de 1:575 (în populaţia moldovenească) etc. Aţi evidenţiat 12 varietăţi valoroase, dintre care două sânt omologate de stat sub denumirea
Codrene şi Lunguieţe, iar 10 au trecut încercarea staţională şi sunt pregătite
pentru încercarea de stat.
Dumneavoastră aţi stabilit unele legităţi ale hibridării distante la
juglandacee şi aţi obţinut un şir de hibrizi interspecifici, care au însemnătate atât ştiinţifică, cât şi practică, unii hibrizi fiind rezistenţi şi cu înalt conţinut de miez (55 procente). Aţi selectat un portaltoi hibrid între nuc comun
şi nuc negru, care dă un procent mai înalt de prindere decât nucul comun.
în cadrul cercetărilor citologice aţi stabilit numărul constant – 2n = 32 de
cromozomi la toţi hibrizii distanţi, formele şi speciile genului Juglans studiate, inclusiv la trei specii pentru prima dată în ştiinţă şi aţi enunţat ipoteza
potrivit căreia stabilitatea setului de cromozomi determină numărul mic –
circa 60 – de specii ale familiei Juglandaceae Lindl. La hibrizii distanţi au
fost descoperite mai multe dereglări ale procesului meiozei, ceea ce explică
cauzele sterilităţii hibrizilor în FI.
Dumneavoastră, de asemenea, aţi luat parte la construcţia Grădinii Botanice şi aţi creat o bogată colecţie de juglandacee, care include
specii, forme, soiuri şi hibrizi, în total 160 de taxoni şi 480 de exemplare.
În ansamblu, lucrările dumneavoastră constituie o contribuţie importantă
la fondarea culturii de soi a nucului şi crearea bazei ştiinţifice a culturii şi
selecţiei plantelor nucifere.
Pe parcursul anilor aţi participat la multe congrese şi simpozioane
republicane şi internaţionale, aţi pregătit 5 doctoranzi, sunteţi membru al
Consiliului ştiinţific, preşedinte al Comisiei metodice şi de redactare ale
Grădinii Botanice, membru al Consiliului coordonator al Societăţii Botanice, membru al Consiliului Naţional pentru Coordonarea Activităţilor de
Promovare a Culturilor Nucifere de pe lingă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Sunteţi însă domnule profesor universitar, nu numai sclavul biologiei, ci şi un bun psiholog, şi un bun povestitor, şi un mare patriot al meleagurilor natale. Dar nu numai atât – sunteţi un bun familist. Sunteţi, ca să
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zic aşa, decanul unei frumoase familii de intelectuali. Soţia dumneavoastră, doamna Maria, 30 de ani a predat biologia în şcoală. Îmi imaginez că
din mâinile dumneaei au ieşit şi oameni iluştri (între ei şi regretata Steliana Grama, o poetă foarte talentată). Fiica Victoria e doctor în biologie,
adică tot calea dumneavoastră a apucat şi ea. Soţul ei, Victor Cernat, e
doctor habilitat în medicină, e şeful policlinicii oncologice. Cealaltă fiică,
Aurelia, e medic anesteziolog la Spitalul Republican de Traumatologie,
iar soţul ei, Savelie Solcanu, e inginer tehnolog în vinificaţie. Desigur, nu
vor rămâne în urmă de predecesorii lor nici nepoţii Mircea, Victoraş şi
încântătoarea Gabriela.
Da, într-adevăr, multe s-ar mai putea spune, dar ne limitează spaţiul.
Astfel, şi acest răvaş e totuşi o comunicare succintă, informativă, deşi nu
cedează tentaţiei de a cuprinde cât mai multe date şi pasaje memorialistice
în contextul general al societăţii actuale. Ştiindu-vă adept al clarităţii, vă
doresc şi eu o participare şi o ofensivă cât mai clară şi efectivă, cât mai activă şi cât mai fructuoasă în domeniul, pe care îl investigaţi.
Cu stimă şi mult drag,
Victor LADANIUC
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МОЛДАВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

К

ишинев. Ботанический сад Академии наук МССР. Заведующий лабораторией отдаленной гибридизации растений
И. Команич водит меня по саду. Команич – кандидат биологических
наук, один из ведущих специалистов по грецкому ореху в Молдавии.
– Раньше грецкого ореха у нас было гораздо больше, чем сейчас,
– рассказывает Иван Георгиевич. – В первом десятилетии нынешнего века Молдавия продавала 338 тысяч пудов ореха в год – пять
с половиной тысяч тонн! Второе место в экспорте после сливы. А
потом началась массовая порубка, особенно губительная в послевоенные годы. Но даже по сравнению с 1952 годом количество деревьев ореха в 1967 году сократилось на полмиллиона. Это- данные
переписи. Причем особенно резко уменьшилось число старых деревьев. Рубка была бессистемной, бесхозяйственной. Результаты печальны. Валовой сбор грецких орехов в колхозах и госхозах в 1967
году не превышал 900 тонн, а заготовки – меньше 300 тонн... Теперь
мы спохватились. Но трудности в том, что вся земля у нас освоена,
«окультурена», свободных площадей для посадки ореха нет. В этих
условиях единственный выход в том, чтобы «облагородить» хотя бы
те площади, которые сейчас заняты орехом. Отсюда возникла идея
селекции ореха – отбор лучших форм из уже имеющихся и выведение новых сортов... Пока работа наша – на первой стадии, самой
первой. Нужно поднять культуру грецкого ореха до уровня плодовых – яблони, вишни...
Представляя мне Ивана Георгиевича, директор Ботанического
сада Александр Андреевич Чеботарь назвал его очень удачливым.
Именно Команичу впервые в Молдавии удалось освоить вегетативное размножение грецкого ореха. До него делались опыты, но без
успешно. А вегетативное размножение, то есть размножение не семенами, а черенками, прививаемыми на подвой, чрезвычайно важно
для селекционера. Грецкий орех – перекрестно
опыляющееся растение. Следовательно, в каждом семени сочетаются гены не только
материнского дерева, но и отцовского. А потому из семян, взятых с
урожайного дерева, вовсе не обязательно вырастет урожайное потом
ство. Ведь «отец» мог быть вовсе не урожайным, и «дети», вполне воз– 48 –

можно унаследуют именно отцовские признаки. Не говоря уже о том,
что у «детей» могут проявиться и вовсе другие качества – от «дедов» и
«прадедов», ранее дремавшие. Только размножение позволяет получить полностью сохраняющее полезные, с точки зрения селекционера, свойства родителей.
Как это часто бывает, успех И. Г. Команичу принес отказ от традиционных методов работы. Раньше в Молдавии черенки прививали
в августе – по традиции всех плодовых. Привой, как правило, погибал. Но почему в августе? – рассудил Иван Георгиевич. – Ведь грецкий
орех – выходец из Средней Азии, влаголюбивое, теплолюбивое растение. Наиболее активная камбиальная деятельность приходится у него
на июнь. А в Молдавии, июнь влажный и достаточно теплый месяц.
Прививки, сделанные в июне, оказались успешными...
Но вегетативное размножение – только одна сторона проблемы.
Другая – отбор и гибридизация.
На первый взгляд, гибридизация – дело простое. Собирается
пыльца с отцовских деревьев, обладающих ценными свойствами, и
переносится (обыкновенной беличьей кисточкой) на готовые к опылению рыльца цветков специально выбранного дерева. Затем их покрывают специальными пакетами-изоляторами – чтобы сохранилась
чистота опыта и не вмешалась чужая пыльца. Теперь остается ждать
созревания гибридных семян. Но, во-первых, процент выхода всхожих семян очень мал. Во-вторых, свойства полученных семян предсказать трудно, и для того, чтобы окончательно выяснить, что же в
результате скрещивания получилось, надо ждать, пока не вырастут
деревья, а это – годы и годы.
Теперь о видах и разновидностях орехов рода югланс. В нашей
стране в естественных условиях произрастают два вида орехов рода
югланс – грецкий и маньчжурский. В культуре – еще четыре: черный
и серый (из Северной Америки), орех Зибольда и сердцевидный орех
(из Японии). Все они различаются как по качеству плодов и древесины (и то, и другое, кстати, лучше всего у грецкого), так и по другим
свойствам. Есть в Кишиневском ботаническом саду еще одно любопытное дерево, вызывающее пристальный интерес Ивана Георгиевича. Это пекан. Он принадлежит к одному семейству с грецким орехом,
но к другому роду. Его родина – Северная Америка. Плоды пекана  –
тоже орехи, похожие на грецкие, только с более гладкой скорлупой.
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Они вкуснее и жирнее, чем орехи грецкие. ИI еще одно важное свойство у пекана – он поздно цветет, а, следовательно, меньше боится
весенних заморозков.
Однако не только деревья разных видов различаются между
собой. Иван Георгиевич показывал мне два дерева грецкого ореха,
приблизительно одного роста и возраста, растущие в нескольких метрах друг от друга. Одно из них пострадало морозной зимой 1962/63
годов, а другое – ничуть. Выходит, что в генах второго дерева заложено ценное свойство, которого нет у дерева первого, – морозоустойчи
вость. Это демонстрирует ценнейшее для селекционеров качество
грецкого ореха – внутривидовую изменчивость.
Но наилучшая тому иллюстрация – уникальная коллекция Ивана
Георгиевича – коллекция ореховых плодов. На конгрессе генетиков в
Москве в 1971 году она поразила воображение многих специалистов.
Меня коллекция тоже удивила, особенно крупные орехи, сантиметров 5-7 в диаметре, почти с куриное яйцо.
– Как вам удалось вывести такие сорта?!– спросил я по наивности.
Иван Георгиевич слегка смутился. Нет, это не выведенные сорта,
а собранные из разных источников орехи. И вот ведь что любопытно: крупные орехи, оказывается, вовсе не обязательно самые лучшие.
Процент выхода ядра у них, как правило, мал, да и урожайность не
большая. Вот если бы у этих гигантов и ядро было гигантским... Впрочем, кто знает, может быть, именно И. Г. Команичу как раз и удастся
вывести такой сорт?
Пока же важнейшая задача, стоящая перед ним, – создание «банка генов». Для этого необходимо собрать в одном месте или хотя бы
взять на учет растущие в разных местах деревья с различными свойствами. В свое время известный молдавский специалист П. Дорофеев
собрал много ценных форм и сортов, но одни из них были вырублены, другие – просто утеряны. Вот и приходится создавать генофонд
заново. Более или менее крупные массивы одичавшего ореха остались
лишь в центральной части Молдавии, где сосредоточен, по-видимому,
ценнейший генофонд. Однако и эти массивы находятся под угрозой
резкого сокращения. Самое тревожное во всем этом то, что пока мы
не знаем, какие именно разновидности окажутся со временем самыми ценными. Может получиться так, как в свое время чуть-чуть не
вышло с кукурузой.
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Была известна форма с пирамидальным расположением листьев,
но ей не придавали значения. Потом понадобилось загущать посадки,
интенсифицировать использование земли. Именно пирамидальная
форма оказалась самой выгодной с этой точки зрения. А если бы генетически она была утеряна, как это произошло уже со многими растениями и животными на Земле?..
И как тут не вспомнить еще раз о естественных зарослях грецкого ореха в горах Средней Азии, которые «не принимают всерьез».
Ведь именно в местах естественного произрастания «банк генов» богат, как нигде!
– Как в спорте есть спортсмены «одноборцы» и «многоборцы»,
так и среди деревьев ореха есть рекордсмены по какому-то одному
признаку и есть универсалы, сочетающие в себе разные полезные
свойства, хотя и не столь ярко выраженные, – говорит Иван Георгиевич. – До сих пор старались просто-напросто найти более или менее
хороших «многоборцов». Задача селекционера – собрать «одноборцов» – рекордсменов и путем половой гибридизации вывести наилучших «многоборцев»…
Наверное, стоит все-таки принять грецкий орех всерьез.
Ю. АРАКЧЕЕВ
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ПУСТЬ ШУМЯТ ОРЕХОВЫЕ РОЩИ

Б

ывает, рядом с пятидесятилетним зеленым орехом мы видим
его погибших собратьев. Они не выдержали суровых испытаний, не устояли перед тридцатипятиградусными морозами. Но поче
му осталось невредимым дерево, растущее рядом? В чем секрет? Почему одно дерево перенесло мороз и сейчас обильно плодоносит, а
другое погибло?
Ответить нетрудно. Причина в том, что у нас в республике, да и
не только у нас, до сих пор грецкий орех размножается исключительно семенным путем. И если даже в почву положен хороший, отборный орех, выросшее из этого семени дерево никогда не повторяет все
признаки материнского растения. Объясняется это тем, что грецкий
орех является перекрестным опылителем. И, к сожалению, семенное
размножение его в Молдавии привело к тому, что преобладают апробированные сорта грецкого ореха.
Где же выход? Как нам спасти от вырождения эту великолепную,
благодарную плодовую культуру, которую молдаване культивируют с
незапамятных времен?
Выход есть и он весьма прост.
У нас его нашел научный сотрудник Ботанического сада Академии Zаук Молдавской ССР Иван Георгиевич Команич. Он подтвердил, что качество и лучшие форумы грецкого ореха можно сохранить
только путем вегетативного размножения, прививанием. Прививка
дает возможность сохранить чистосортность, достигнуть высокой и
устойчивой продуктивности ореха. Другое преимущество прививки
в том, что привитые деревья ореха более выносливы к болезням и морозоустойчивы.
Работая под непосредственным руководством доктора биологических наук, профессора В. А. Рыбина, молодой ученый И. Г. Команич
доказал возможность прививки грецкого ореха не только в закрытом,
но и в открытом грунте с приживаемостью 80-90 процентов. Он выяснил, что производить прививку теплолюбивого и влаголюбивого
растения лучше всего в самое теплое и влажное время года, когда
наблюдается самый интенсивный рост.
Техника прививки грецкого ореха, хотя и обличается от прививки других плодовых культур, весьма проста.
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Прививка ореха проводится прямоугольным щитком при помощи специального ножа с двумя параллельными лезвиями. Расстояние между ними – 3 сантиметра. Прямоугольный щиток значительно
увеличивает запас питательных веществ для глазка так как у ореха
глазки крупнее и прорастают позже, чем у других плодовых.
Борис ШМУЛЕВИЧ
«Молодежь Молдавии», 1963
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UN STUDIU IMPORTANT

R

ecent a văzut lumina tiparului cartea „Botanica agricolă şi fo
restieră” sub semnătura dlui Ion Comanici, dr. hab., prof., colaborator ştiinţific principal la Grădina Botanică a AŞM şi Alexei Palancean, dr.
în biologie, şeful Laboratorului de dendrologie al Grădinii Botanice a AŞM,
şeful Catedrei de silvicultură al Grădinii Publice a Institutului de Ştiinţe
Reale, recunoscut specialist în silvicultură şi dendrologie.
Această carte are o anumită semnificaţie, deoarece până în prezent botanica se mai preda după manuale traduse din limba rusă (sau din alte limbi),
iar manualele în limba română sunt unice. Între altele, prof. I. Comanici este
cel care a iniţiat predarea botanicii la Universitatea Agrară în limba maternă.
Acum studenţii de la specialităţile agronomice şi silvice au posibilitatea de
a se pregăti după un manual în limba maternă bazat pe material autohton.
Cartea include partea generală a botanicii – morfologia şi anatomia, – partea
specială – sistematica plantelor. Botanica agricolă şi botanica forestieră nu
sunt altceva decât botanica aplicată la plantele agricole şi, respectiv, forestiere.
De aceea, în botanica de faţă predomină descrierea plantelor agricole
atât în partea I-i, cât şi în partea a II-a. Astfel, în partea I-i, din 98 de figuri
cu 227 de imagini (intercalate) 150 (66%) sunt de plante agricole şi forestiere, iar 77 specii (34%) sunt de caracter general. În partea a II-a (sistematica
plantelor) majoritatea covârşitoare a speciilor (circa 526 de specii sau 95%)
sunt plante cu flori agricole şi forestiere. Materialul e expus conform principiului disciplinar, precum şi regional, filogenetic, didactic, ecologic etc.
În „Introducere” se determină obiectul, se dă istoricul şi subdiviziunile
botanicii, inclusiv botanicii agricole şi forestiere. Mai pe larg este expusă
importanţa botanicii şi contribuţia botaniştilor la unor probleme arzătoare
ale societăţii. Astfel este elucidată importanţa botanicii în procesul de introducţie a plantelor noi şi de lărgire a sortimentului celor cultivate, cum
ar fi forma nouă de rapiţă – canola „fasolea aripată” (Ncolcarpus tetragopolus), Actinicidia (cunoscută şi ca kiwi), Shephergia, Zizurhus, sau Linabi
ş.a. specii din flora spontană se introduc în cultură – ginseng (Panat ginseng), Aralia mandshurica, Leutherococcus senticosus, Schizandra chinensis, Leuzed carthamoides, siminocul (Hellicarysum arenarium) ş.a.
Au fost descoperite plante care conţin hidrocarburi benzenice, având
proprietăţi de „petrol vegetal” (până la 4 l/ha) astfel ca hanga (Pittosporum
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resiniferum); Simmodsia chinensis, unele specii de euforbiacee, inclusiv
plantele furajere – Sida hermaphrodita, Silphya perfoliata, Poligonum sachalinense, unele specii de Heracleum.
Odată cu desfăşurarea metodelor de cercetare se descoperă noi şi noi
ingrediente şi compuşi chimici la plantele deja bine cunoscute, cum ar fi
vitamina U şi acidul tartronic în sucul de varză, acţiune anticancer a extractului din rădăcinile de măcriş bun (Rumex acetosa) ş.a. Sunt prezentate
date despre rolul botanicii în ce priveşte stăvilirea procesului de populare a
mediului ambiant şi ocrotirea florei şi vegetaţiei, având în vedere însemnătatea planetară a plantelor.
Structura celulei (capitolul 2) se dă în lumina concepţiei actuale electronomicroscopice. Se dă caracteristica tuturor organelor celulare (plasmalema, fonoplastul, reticulul endoplasmatic, aparatul Golgi, ribozomii, mitocondriile, nucleul, plastidele etc.), subliniindu-se funcţia lor specifică şi
structura membranară generală pentru toate.
Se menţionează contribuţia domnului George Emil Palade de origine român (laureat al Premiului Nobel) la descoperirea ribozomilor (numiţi şi „corpusculele lui Palade”) şi a structurii electronomicroscopice. Proprietatea fizicochimică a citoplasmei, ca sistem complicat de coloizi hidrofili, de a trece într-o
stare mai consistentă, se leagă de maturarea seminţelor, iar proprietatea de a
trece într-o stare mai fluidă se raportează la germinarea seminţelor.
În capitolul 3 al cărţii este descrisă structura şi funcţia ţesuturilor vegetale (generator, protector, mecanic, conducător, secretor); se acordă o atenţie
deosebită problemei privind organizarea meristemului apical; caracteristicii
ţesutului protector secundar – ritidomului, introducerii unei noţiuni noi numită ritidii (ritidie), caracteristice pentru fiecare specie de arbori.
Capitolul 4. Rădăcina. Cunoştinţele privind structura şi funcţia ră
dăcinii sunt frecvent aplicate în agricultură şi silvicultură. Absorbţia plantelor este descrisă în baza plantelor agricole: secară, porumb, mazăre. Rădăcini haustorii la plantele parazite şi semiparazite se exemplifică pe plante
agricole şi forestiere (tutun, tomate). Dintre plantele semiparazite se indică
„vâscul alb” şi „mărgăritarul” (Loranthus europaeus), care parazitează pe
pomi fructiferi şi arbori de pădure.
Se menţionează că plantele leguminoase cu nodozităţi sunt bune culturi premergătoare pentru grâu şi alte culturi cerealiere. Structura ana
tomică primară a rădăcinii se dă la grâu, se dezvăluie mecanismul trecerii
apei cu sărurile minerale de la perişorii absorbanţi prin mezoderm în cilin– 55 –

drul central. Mezodermul, fiind bine aerat, are un nivel metabolic mai înalt
decât cilindrul central şi deci nu reţine substanţele care vin de la perişorii
absorbanţi, ci le conduce spre tulpină. Formarea structurii secundare a rădăcinii se arată la viţa-de-vie.
Capitolul 5. Tulpina filogenetic apare la muşchi (Bryophyta), ceea ce
a marcat o treaptă nouă superioară de dezvoltare a regnului vegetal – cormobionta. Structura morfologică a tulpinii se dă destul de detaliat, ceea ce
este important pentru descrierea şi determinarea speciilor. Astfel se carac
terizează categoriile de tulpini articulate (culmul, calamusul, caulisul, scapul) şi nearticulate (caudexul, stipul), tipuri de tulpini după orientarea în
spaţii ortotrope şi plagiotrope (prostrate, procumbiente, repente), tulpini
metamorfozate. Caracterizând tipurile de ramificaţie ale tulpinii, se aminteşte că cunoaşterea sistemelor de ramificaţie a condus la elaborarea a două
procedee agrotehnice – cârnitul şi ciupitul.
În continuare se dau definiţia, structura şi tipurile de muguri: după
poziţia pe tulpină (terminali, axilari, adventivi), după funcţie (vegetativi
sau foliari, florali, micşti), după dispoziţia pe ax (opuşi, alterni, verticilaţi).
Se introduce noţiunea de „muguri dorminzi primordiali” şi muguri de „reproducere primară”, datorită cărora are loc regenerarea pădurilor defrişate.
Structura anatomică a tulpinii este prezentată după exemplul tulpinii de tei
(Tilia cordata), se dă, de asemenea, structura lemnului la pinofite şi magnoliofite, se determină noţiunile de album şi duramen, de lemn inelo-poros
şi lemn difuzo-poros.
În capitolul 6 se dau definiţia, funcţiile, morfologia frunzei, anexe
foliare (stipele, ohree, ligula), metamorfoze foliare, durata vieţii (frunze
monociclice, holociclice, pleiociclice). În anatomia frunzei se evidenţiază
structurile monofacială, bifacială şi ecvifacială. Capitolele 7, 8, 9 sunt consacrate organelor reproductive, respectiv, florii, seminţei şi fructului. Aici
se menţionează că floarea este organul de reproducere al magnoliofitelor (Anthophyta) şi reprezintă cea mai avansată specializare a organelor
de reproducere, adaptată pentru protejarea gameţilor, zigotului şi chiar a
embrionului, de către părţile florii (receptaculul, caliciul, corola, androceul,
gineceul). În ceea ce privește sămânţa, se dă originea şi structura acesteia.
În structură se menţionează caracterul tegumentului seminal, partea esenţială a seminţei – embrionul, cotiledoanele, endospermul (nuclear, celular,
intermediar), perispermul, anexele seminţei (hilul, rafa, arilul, carunculul,
strofiola). Originea şi esenţa biologică a fructului, clasificarea fructelor, diseminarea.
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În capitolul 10 (autorii tratează tema) înmulţirea plantelor. Înmulţirea
plantelor este determinată ca mărire a numărului de indivizi în general,
iar reproducerea – ca însuşire a plantelor de a produce urmaşi cu ajutorul
germenilor sexuaţi, care sunt zigotul şi embrionul.
Partea a II-a – Sistematica planelor – include noţiuni privind clasificarea
plantelor, a sistemelor de clasificare, a unităţilor taxonomice, nomenclatura
binară şi sistemul regnului vegetal, practic, cu toate diviziunile de plante;
Virophyta, Bacteriophyta, Cyanophyta, alge cu 7 diviziuni, Myxomycota,
Mycota, Lichenes, Bryophyta, Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pinophyta şi Magnoliophyta. În lucrarea de faţă se introduce ca uni
tate superioară de clasificare „Diviziunea”, în loc de „filum”, „îngrengătura”,
„tip”, referindu-se la Codul de nomenclatură botanică internaţional, care
legiferează „Divizio”, „Divisionis”.
O atenţie deosebită se acordă studierii bacteriilor (simbionte, azotofixatoare, implicate în fermentaţii, patogene) şi ciupercilor (comestibile,
agenţi ai diverselor boli).
Dintre speciile străine sunt introduse în text numai acelea care pre
zintă un interes general, cum ar fi bumbacul, arborele de cafea, de cauciuc,
de scorţişoară, de camfor, măslinul, smochinul, dafinul, buretele vegetal,
batat, manioc (Manihot utillissima) sau care prezintă nişte adaptaţii curioase, astfel ca Tamarixmannifera (arboraşul de mană), pătlagina cretană
(Plantago eretic, anemohoră, îşi eliberează seminţele numai acolo unde este
umezeală), Reaumuria hirtella, are capacitatea de a folosi umezeala din atmosferă, pentru condensarea vaporilor de apă secretă o exsudație sărată
higroscopică; Cistanche flava – plantă parazită din deşertul Kara-Kum care
formează un tubercul de până la 60 kg cu substanţe de rezervă din contul
căruia poate trăi mulţi ani în caz dacă planta gazdă piere, până creşte o altă
plantă pe care o parazitează.
Indicele alfabetic de denumiri ştiinţifice enumeră peste o mie de specii.
Este ilustrată cu 343 de figuri.
Cartea prezintă interes nu numai pentru studenţi, dar şi pentru agro
nomi, silvicultori, profesori de biologie şi pentru toţi acei care se intere
sează de lumea plantelor.
Ion DEDIU,
membru corespondent al AŞM
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ZECE CURIOZITĂȚI DESPRE NUC (ȘI NUCI)
(relatate de profesorul universitar Ion Comanici)

Motto: ,,Pentru Moldova nucul este o mină de aur”.
Vasile Cociu (1924–2009), inginer-agronom,
membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice
,,Gheorghe Ionescu-Sisești” (1990), membru de onoare
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2003)

D

oar 7% din suprafață Terrei este prielnică cultivării nucilor. Republica Moldova se încadrează armonios în acest spațiu. Media
de viață a unui nuc este de 300 de ani. Toate componentele nucului (fructele, frunzele, scoarța, lemnul) pot fi utilizate în beneficiul oamenilor. În
Țara Moldovei în vetrele și hotarele târgurilor și satelor se sădeau nuci. În
Moldova sovietică s-au sădit plantații de nuc de-a lungul drumurilor, s-au
cultivat fâșii forestiere de protecție (pentru nămeți și vânturile uscate), însă
nucul nu se utiliza la scară economică largă deoarece în cadrul Uniunii
Sovietice republica era considerată specializată în producerea de legume,
fructe și struguri. Din anii 1990, în Republica Moldova s-a început cultivarea industrială a nucilor.
Profesorul Ion Comanici (născut la 14 iulie 1933, în comuna Colibaşi,
judeţul Cahul), mareșalul nucului comun (Juglans regia L.), a aplicat, în
premieră în spațiul ex-sovietic, metode și tehnologii rezultative de producere a materialului săditor de nuc altoit, fondând astfel un nou domeniu
în agricultură – nucicultura bazată pe soi. Este unul dintre cei mai erudiți
cercetători ai nucului din spațiul carpato-danubiano-pontic și poate vorbi
la nesfârșit despre lumea misterioasă a nucilor.
1. Numele nuc provine din limba latină (și semnifică fruct cu coajă
tare, castan, migdal etc., copac cu astfel de fructe) nux, nucis, care, potrivit lui Marcus Terentius Varro (116–27 î. Hr.), ar proveni de la cuvântul
nox – noapte (după culoarea închisă a scoarței copacilor bătrâni) sau, după
mărturiile lui Dioscopide (sec. I d. Hr.), de la cuvântul noxius – vătămător
– referitor la coaja verde (pericarp) și la despărțiturile interioare ale nucilor
premature care provoacă arsuri în gură și în stomac (pirozis).
2. Nucile se bucurau de mare popularitate la romanii antici. La nunți și
sărbători, nucile erau aruncate în calea mulțimii, ca simbol al belșugului și al
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bunăstării. Lui Iovis glans, adică ghinda lui Jupiter – Zeul cerului și Stăpânul
zeilor, spre deosebi de alte nucifere (castanul), i s-a adăugat epitetul ,,regal”.
3. Denumirea științifică i-a fost atribuită nucului comun de către marele botanist Carl von Linné (1707–1778) prin utilizarea prescurtată a cuvintelor Iovis glans – Iuglans și a epitetului rpegia. Astfel, denumirea științifică
a nucului comun este Iuglans regia L. Genul Iuglans L. a dat denumirea
întregii familii Iuglandaceae Lindl.
4. Denumirea nucului în limba rusă este Грецкий орех. Acest fapt a
generat o traducere eronată în spațiul actual al Republicii Moldova, puternic influențat de limba rusă. Mulți îl numesc Греческий орех (nuc grecesc),
considerându-l a fi de origine din Grecia. În realitate, nucul a pătruns în
Rusia veche din Bizanț, pe care strămoșii rușilor îl numeau Греки (,,путь
из Варяг в Греки”), de unde și denumirea Грецкий орех (vezi С. Г. Жилин,
Жизнь растений. Том 5 (1), Москва, Просвещение, 1980, c. 329-342).
5. La popoarele romanice din cuprinsul Imperiului Roman, denumirea nucului derivă din latinescul nux: nuc – la români (cum s-a arătat mai
sus); noce – la italieni; nogal – la spanioli. La periferia Imperiului Roman
și la vecinii săi germanici și slavi însă, denumirea nucului provine de la
cuvântul Walch (din germana veche): Walnuss – la nemți; walnut – la
englezi; walnod – la danezi. Cu acest cuvânt (walch) erau numiți străini,
romanii, dar și românii – valahii. În limbile de proveniență slavonă, nucul
se numește valah: волохський горiх – la ucraineni; orech vlassky – la cehi;
orzech wloski – la polonezi.
6. Miezul de nucă, produs complex și concentrat, conține principalele substanțe nutritive energetice: lipide (grăsimi) – 50,0-78,6%; proteine
– 7,2-20,9%; glucide (hidrați de carbon, zahăr) – 4,3-15,0%, precum și
substanțe minerale și vitamine. Valoarea energetică a nucilor este destul
de înaltă – 612-850 kcal la 100 g de miez, în această privință aproape egalându-se cu untul.
Grație valorii energetice înalte, miezul de nucă este recomandat și se
aplică la restabilirea puterilor în caz de surmenare, neurastenie etc. Nucile au atras deseori atenția exploratorilor și călătorilor ca un aliment concentrat și noninterșanjabil (care nu se sintetizează în organismul uman și
trebuie considerat drept hrană). Astfel, astronauții folosesc în zborurile
cosmice paste și alte produse din miez de nucă, fapt prevăzut încă de K.
E. Țiolkovski. Tur Heyerdahl, în călătoriile sale marine, introducea în rația
alimentară a echipajului miez de nucă. Militarii americani din unitățile de
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desant aerian foloseau, în timpul operațiilor, tablete de ciocolată cu miez
de nucă.
7. Miezul de nucă este un produs alimentar cu efect benefic în cazul
unor afecțiuni. Faptul că miezul de nucă este bogat în aminoacizi esențial
noninterșanjabili (inclusiv lizina), în acizi polinesaturați (linolic, linolenic)
și mononesaturați (oleic), precum și în vitamine, elemente minerale, polifenoli etc., nucile constituie un produs alimentar cu efecte benefice asupra
consumatorilor în cazul unor astfel de afecțiuni cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul zaharat. E demonstrată influența favorabilă a
miezului de nucă în privința tensiunii arteriale, precum și a regimului hipocolesterolemiant. Folosirea controlată a nucilor, care ar duce la substituirea
grăsimilor prin cele de nucă, permite diminuarea colesterolului în sânge
și, îndeosebi a LDL (Low Density Lipoproteini), având o mare însemnătate
în tratamentul și profilaxia aterosclerozei. Consumul regulat de miez de
nucă în stare proaspătă contribuie, prin vitamina B1, la scindarea acidului
piruvic, care se formează prin oxidarea hidraților de carbon în organism,
aceasta exercitând o acțiune dăunătoare (dereglări cardiovasculare și gastrointestinale); prin intermediul vitaminei A și B2 ia parte în procesele de
percepție a luminii în ochi.
8. Miezul de nucă se utilizează în scopuri terapeutice. Medicii consideră că miezul bogat în mangan și fosfor trebuie aplicat la funcționarea
normală a inimii și creierului. Fiind bogat în săruri de cupru și zinc, miezul
de nucă contribuie la formarea hemoglobinei în sânge. Este utilizat în caz
de anemie, deoarece conține fier și cobalt. Datorită potasiului, magneziului,
iodului se folosește la combaterea bolilor nervului sciatic. Conținutul bogat
de iod este recomandat pentru activitatea normală a glandei tiroide. Bolnavilor cu aciditatea sucului gastric ridicată li se recomandă să consume zilnic
25-100 g de miez de nucă. Pentru reglarea hipertensiunii se recomandă zilnic consumul a 100 g de miez de nucă cu miere de albine. Nuca contribuie
la scindarea acidului lactic, care provoacă (prin acumulare) îndesarea (tasarea) țesutului muscular al inimii, iar ca rezultat apare aritmia, stenocardia,
schimbarea tensiunii.
Uleiul de miez de nucă este recomandat în cazuri de conjunctivită, nefrolitiază, la ungerea arsurilor și rănilor care se cicatrizează cu dificultate. Are
proprietăți de tonificare a pielii. În cosmetică se utilizează în componența
cremelor împotriva ridurilor, cremelor regeneratoare pentru pielea uscată,
pentru restabilirea pielii vătămate, în balsamurile pentru buze. Grăsimile
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nesaturate din ulei rețin apariția sclerozei, împiedică dezvoltarea celulelor
cancerigene, micșorează colesterina în sânge; se folosește cu succes în cazul
hepatitei cronice, ca remediu purgativ, împotriva viermilor intestinali.
După operații grele și stresuri e folositor balsamul de nucă cu frunze
de aloe și miere de albine în proporție de respectiv 500 g: 100 g: 300 g. Se
administrează câte o lingură de trei ori pe zi cu jumătate de oră înainte de
masă. În farmacii poate fi găsit uleiul de nucă ,,Bumapovici”. El conține
vitaminele A, B, C, E, acizi grași seminesaturați noninterșanjabili, macroși microelemente (zinc, cupru, iod, calciu, magneziu, fier, fosfor, cobalt),
substanțe biologic active.
9. Utilizarea nucilor verzi premature și a frunzelor. Fructele premature
de nuc sunt bogate în vitamina C (3000 mg %). Din fructele premature s-a
obținut un concentrat lichid cu conținut în acid ascorbic de 1,0-2,0 %, acizi
organici 2,3-2,9%, precum și fier, fosfor ș.a. Se recomandă în caz de hipoavitaminoză, ca remediu pentru îmbunătățirea metabolismului și în calitate
de tonic general.
În popor din nuci se fac dulcețuri, marinate, tinctură, se obțin vitamine.
Medicamentele preparate din nucile premature sunt recomandate în cazuri
de polichistoză, afecțiuni ale rinichilor și plămânilor, infecțiunilor intestinale,
bolilor cronice de piele, pentru eliminarea paraziților intestinali.
La începutul anilor 1970, geograful M. P. Todică, fost rector la Institutul Pedagogic din Tiraspol, a elaborat o tinctură din nuci premature pe
bază de gaz de lampă, aplicată la tratarea mai multor maladii (radiculitei,
ulcerului, polipilor, negilor, prostatitei și chiar a cancerului). Vestea despre
acest preparat senzațional (numit ,,Todicamp”) a ajuns până la Vladivostok.
Se zice că însuși Leonid Ilici Brejnev, secretar general al PC al URSS, s-ar fi
tratat cu acest produs. Cu toate că efectul pozitiv în urma aplicării preparatului a fost confirmat de prof. A. I. Malenkov, medicamentul așa și n-a fost
recunoscut în mod oficial.
Unii autori consideră cu utilizarea fructelor premature de nuc pentru
obținerea concentratelor vitaminoase nu este rațională și că, în acest scop,
este mai bine de folosit frunzele tinere bogate în vitamina C – 2000-2200
mg% masă verde recoltate pe la mijlocul perioadei de vegetație (iunie – prima jumătate a lunii iulie). Pentru a obține vitamina C în cantități mari, se
utilizează lăstarii tineri cu frunze de la puieții de nuc cultivați în plantații
speciale îndesite, care se cosesc cu combinele de 2-3 ori în decursul perioadei de vegetație. Vitamina C participă în procesul de oxidare-reducere,
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schimbul protetic al colesterinei, la sinteza hormonilor steroizi, formarea
oxiprolinei întrebuințată la sinteza structurilor țesutului conjunctiv. Frunzele de nuc mai conțin vitaminele B1 (tiamina), P (riboflavina) și provitamina A, care, de asemenea, joacă un rol important în procesele vitale ale
organismului.
În medicina științifică, glicozida juglonă obținută din nuc se utilizează
sub formă de unguent sau soluție hidroalcoolică în combaterea tuberculozei pielii, stafilococilor. Pentru vindecarea lupusului tuberculos a fost propus preparatul caryon, obținut din frunze de nuc.
La finele anilor 1940, la Institutul Agricol din Chișinău, L. Aizenberg
împreună cu colaboratorii au elaborat o metodă de obținere a juglonei, ulterior, începând cu în anul 1961, produsă la Fabrica de Produse Zooveterenare din orașul Ungheni.
10. Potrivit sintezei bibliografice a lui Alexandru Jolondcovschi, autorul cărții ,,Odă nucului” (2006), din nuci se pot pregăti zeci de rețete culinare. De exemplu, din miez de nucă se pot obține 10 rețete de plăcintă, 13
rețete de torturi, 11 rețete de prăjituri, 11 rețete de biscuiți, 35 rețete de salate. Sunt consemnate 11 rețete de dulcețuri și băuturi din nuci premature.
Al. Jolondcovschi ne îndeamnă să consumăm zilnic câte cinci nuci pentru
a ne menține și fortifica sănătatea.
Ion Valer XENOFONTOV,
doctor în istorie
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Partea II

DIN REALIZĂRILE ŞTIINŢIFICE ALE
PROFESORULUI ION COMANICI

IZVORUL TĂRIEI

Î

n ultimele două decenii cercul de probleme științifice, ce se rezolvă în
cadrul Grădinii Botanice a Academiei de Științe a RSS Moldovenești,
s-a lărgit simțitor. Tot mai multe specii de plante sunt studiate și cultivate
în condiții naturale și de seră. Savanții noștri se preocupă atât de rezolvarea
problemelor teoretice, cât și de lucrări practice, contribuind astfel la prosperarea științei botanice și agriculturii.
Un conținut principial nou au căpătat cercetările la Grădina Botanică
odată cu venirea la Chișinău a profesorului V. A. Rîbin, om bine cunoscut
în lumea savanților. Elev și discipol al renumitului savant N.I. Vavilov, el a
trecut o școală științifică serioasă și s-a plasat printre specialiștii de vază în
domeniul citogeneticii plantelor, domeniu ce a înregistrat realizări considerabile în zilele noastre.
Cariera sa științifică Vladimir Alekseevici și-a început-o la Leningrad,
la Institutul Unional de Fitotehnice. Interesantă, dar grea și anevoioasă a
fost calea tânărului savant spre culmile ademenitoare ale științei.
În anul 1956 Rîbin vine în Moldova pentru a acorda ajutor colectivului
de savanți ai Grădinii Botanice la rezolvarea unor probleme științifice și organizatorice. Sub îngrijirea lui a fost organizat primul în Moldova laborator
al hibridizării îndepărtate a plantelor, a început pregătirea specialiștilor în
domeniul citogeneticii. În același timp el continuă să lucreze asupra problemelor de geneză a prunului. Vladimir Alekseevici studiază originea genetică a prunului. Organizează experiențe. Munca încordată de câteva decenii
a savantului s-a încununat de succes.
Lucrările au fost inițiate încă la începutul anilor 30 la Leningrad. Rezultatele experiențelor puteau să devină cunoscute numai peste câteva decenii. Dar a izbucnit războiul, o grea încercare pentru savant. Blocada a pus
în primejdie experiențele, însă nu le-a întrerupt. Colaboratorii institutului,
deși îndurau lipsuri și foame, nu s-au atins de colecția de semințe, ce constituia un mare depozit alimentar.
După război experiențele au fost continuate la Maikop, apoi Vladimir
Alekseevici a încrucișat porumbarul cu corcodușul, plante din aceeași familie,
dar diferite după indicii biologici. Astfel, pe cale experimentală a fost obținut
prunul de cultură, cu alte cuvinte, a fost repetat acel proces biologic, care a avut
loc în natură, după presupunerea profesorului Rîbin, cu mii de ani în urmă.
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Valoarea acestei descoperiri e evidentă. Concluziile teoretice, ce întregesc teoria geneticii plantelor, au fost un aport colosal la dezvoltarea
științei biologice. Totodată, ele permit de a rezolva un șir de multe alte
probleme complicate, ce urmează să contribuie la prosperarea agriculturii,
ca, de exemplu, ridicarea gradului de rezistență a plantelor la temperaturi
joase, fapt, ce ar permite agricultorilor să evite urmările iernilor grele și
înghețurilor timpurii.
Din inițiativa lui Vladimir Alekseevici au fost organizate un șir de cercetări științifice originale. Chiar din primele zile ale aflării lui în Moldova
savantul s-a interesat în de aproape de destinul și problemele nucului.
La Grădina Botanică au fost făcute primele încercări de a altoi nucul.
Mai bine zis, asemenea încercări au fost făcute și în trecut, dar fără niciun
rezultat. Atunci când V.A. Rîbin a propus să fie reluate aceste lucrări, mulți
sceptici au strâns din umeri, chipurile, au mai pățit-o și alții. Unii au găsit
de cuviință să-i dovedească inutilitatea acestei munci.
V.A. Rîbin a inclus totuși în planul laboratorului această temă, pe care
mi-a și propus-o pentru teza de candidat. Datorită studierii migăloasă a
tot ce s-a făcut în această direcție la noi în țară și în străinătate, datorită
ajutorului primit din partea acestui savant am reușit să obținem altoirea
nucului. Acum în republică sunt câteva pepiniere mari, unde se altoiesc și
cresc puieții de nuc, atât de necesari pentru Moldova.
În laboratorul profesorului V.A. Rîbin lucrează tinerii discipoli, care
rezolvă un șir de probleme de mare importanță pentru pomicultura republicii. Vestitul citolog, originar din orașul lui Lenin, contribuie la creșterea
cadrelor științifice și la rezolvarea unor sarcini de mare importanță economică pe meleagul nostru. El a concrescut în mediul nostru științific,
s-a încetățenit în știința citologică moldovenească, pe care a ridicat-o la
o treaptă nouă, că munca în comun a oamenilor de diferite naționalități,
colaborarea lor frățească este izvorul tării noastre.
Ion COMANICI,
șef interimar al Laboratorului de hibridizare
îndepărtată a plantelor de la Grădina Botanică
a AȘ a RSS Moldovenești
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PENTRU CULTURA NUCULUI DE SOI

D

ezvoltarea continuă a pomiculturii în republica noastră, crearea
de masive mari de livezi industriale ne cer să introducem o înaltă cultură în livezi. Între diferite specii de pomi un loc însemnat îl ocupă
și nucul. Din păcate însă, culturii nucului nu i se acordă atenția cuvenită.
Din această cauză nu avem în republică nuci de soi. Asta e ușor de înțeles,
pentru că nucile, de obicei, sunt înmulțite prin semințe. Și de atâta deseori
întâlnim nuci de o calitate inferioară, pietroase și nu-i poți scoate miezul.
Nucile acestea nu sunt de niciun folos. Totodată, se întâlnesc și multe feluri
de nuci bune, subțiri la coajă, pline de miez și cu un procent înalt de grăsimi, care au fost obținute prin selecția norodnică timp de mulți ani.
Noi însă nu putem aștepta daruri de la natură. Trebuie să răspândim
și să îmbunătățim aceste forme într-un timp cât mai scurt. Da aceea n-o
putem face decât prin trecerea la cultura nucului altoit.
Faptul că nucul până acum se înmulțește prin semințe, se explică prin
două cauze: în primul rând, cu aceea că printre formele de nuc unele sunt mai
statornice la înmulțirea prin semințe, adică în acest caz ele transmit, măcar că
nu complet, o parte din calitățile lor (mărimea fructului, coaja subțire, procentul înalt de grăsimi în miez ș.a.); în al doilea rând, cu aceea că altoirea nucului
în proporții mari, cum se cere în producție, e mai complicată în comparație
cu altoirea altor pomi fructiferi și dă un procent de prindere mai scăzut. După
cum au arătat numeroase cercetări, mai cu seamă în unele țări de peste hotare, dificultățile la altoirea nucului se datorează originii sudice a acestei plante. Originea sudică a determinat structura anatomică a nucului și felul cum
reacționează el la umiditatea și temperatura aerului. Anume acești factori joacă
un rol principal în procesul de sudare a țesuturilor altoiului și portaltoiului.
Creându-se condițiile necesare în momentul critic – perioada de sudare
a altoiului cu portaltoiului –, într-un șir de țări (și în primul rând în Franța și
Germania) au fost învinse greutățile, ce stăteau în calea introducerii altoirii
nucului în producție și astfel s-a căpătat putința de a renunța la metoda de
înmulțire a nucului prin semințe, ca o metodă ce dă producție proastă și, prin
urmare, care nu-i avantajoasă din punct de vedere economic.
Primii nuci de soi, altoiți în Franța sub denumirea de „Nuc de Grenoble” (după numirea raionului Grenoble, care este raionul principal al culturii nucului în Franța), și-au cucerit o reputație largă nu numai în Franța, dar
și în alte țări. În momentul de față, cultura nucului altoit, ca o metodă mai
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rentabilă a înlocuit complect metoda de înmulțire a nucului prin semințe.
Fiind delegat de către Academia de Științe a Uniunii RSS în anul 1958 în
Franța, la Congresul internațional al pomicultorilor, unul din autorii acestor
rânduri, a avut posibilitatea prin contact direct cu pomicultorii din Franța
și Germania să ia cunoștință mai de aproape de metodele progresiste de
înmulțire a nucului. Unii dintre participanții la congres au vizitat pepiniera
Anjer. În momentul vizitei în pepinieră erau 100 mii de puieți altoiți în vârstă
de 4-5 ani. Această pepinieră altoiește anual 20-25 de mii de puieți de nuc.
Metode de altoire a nucului au fost elaborate și într-un șir de așezăminte
experimentale și de pepiniere particulare din Germania, care de asemenea
au trecut la cultura nucului de soi și au acumulat o practică bogată în cultura nucului altoit la scară industrială.
Ținând seama de marea însemnătate economică, pe care o va avea însușirea
metodelor de înmulțire a nucului de soi în Moldova, Grădina Botanică a Filialei moldovenești a Academiei de Științe din Uniunea RSS a început din toamna
anului 1958 munca de experimentare și modificare a metodelor de înmulțire a
nucului de soi prin altoire în corespundere cu condițiile climaterice din Moldova. Am început cu o metodă de altoire, care cere relativ multă muncă, însă
dă rezultate bune – altoirea de iarnă pe portaltoi sădit în ghiveci. Altoirea efectuată pe puieți, ce pornesc în creștere în timpul iernii, a dat rezultate pozitive.
S-au prins mai bune de 90 procente de altoi sădiți (după o perioadă de călire
la condițiile de afară), în sol deschis. Această metodă o recomandăm pentru a
fi experimentată în producție în iarna anului curent în pepiniere. Instructajul
necesar va fi asigurat de către lucrătorii Grădinii botanice (I. G. Comanici). În
același timp noi vom mai experimenta și alte metode de altoire, care cer mai
puțină muncă, însă care nu dau mai puțin efect atât în seră, cât și în sol deschis.
Ar fi de dorit, ca Ministerul de Agricultură al RSS Moldovenești, pepinierele,
leshozurile să ne vină în ajutor, dându-ne loc în sere și acordându-ne putința
de a ne folosi de răsadnițe cu temperatură constantă, menținută cu ajutorul
curentului electric, deoarece în momentul de față Grădina Botanică nu le are
îndeajuns pentru continuarea experiențelor. Astfel, rezolvând problema culturii nucului de soi, vom aduce un aport serios la îndeplinirea sarcinilor planului
centenar de a transforma Moldova într-o livadă a țării.
V. RÎBIN,
doctor în științe biologice,
I. COMANICI,
aspirant
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ȘI NUCUL TREBUIE ALTOIT

D

ezvoltarea continuă a pomiculturii în republica noastră, crearea
de masive mari de livezi industriale ne cer să introducem o înaltă
cultură în livezi. Între diferite specii de pomi un loc însemnat îl ocupă și
nucul. Însă, cu părere de rău, trebuie de menționat că în ultimul timp nucului nu i se acordă atenția cuvenită. Pe când toate celelalte specii de pomi
sunt înmulțite prin altoi, nucul continuă să fie înmulțit la noi numai prin
semințe. Dar nucul este o plantă cu polenizare încrucișată și puieții căpătați
din semințele lui niciodată nu repetă exact însușirile plantei mame.
În majoritatea cazurilor puieții au tendință spre înrăutățirea calităților
gospodărești, fapt ce este confirmat de pădurile care au apărut în urma autosemănării. Din această cauză, practic nu avem nuci de soi în republică.
De cele mai multe ori se întâlnesc nuci mărunte, pietroase sau cu un procent de grăsime foarte redus. Desigur, se întâlnesc și nuci de calitate superioară, care, poate nu cedează, ba chiar sunt mai presus de faimoasele nuci
de „Grenoble”, renumite pe piața mondială. Însă aceste nuci sunt căpătate
de norod prin selecție timp de zeci și sute de ani. Noi în momentul de față
nu putem urma așa cale. Trebuie să răspândim și să îmbunătățim formele
prețioase de nuci, ce se află pe teritoriul Moldovei. Aceasta n-o putem face
decât prin trecerea la cultura nucului altoit, așa cum ne învață vechea zicătoare: „Școala face omul și altoiul pomul pom”. Drept că altoirea nucului e
mai capricioasă și dă un procent de prindere mai scăzut în comparație cu
celelalte specii de pomi. Însă omul a elaborat metode eficiente de altoire
a nucului, care, în deosebi în Franța, Germania, California, Cehoslovacia,
România, și-au găsit aplicare pe o scară largă în producție.
La Grădina Botanică a Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a
Uniunii RSS, sub conducerea profesorului V. A. Rîbin am încercat și modificat în condițiile Moldovei unele din metodele existente ale altoirii nucului. Aceste lucrări au fost încuviințate de către Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei, care împreună cu Ministerul de agricultură al
RSSM a adoptat o hotărâre specială, prevăzând, ca Filiala Moldovenească
a Academiei de științe să lărgească experiențele în privința altoirii nucului.
Experiențele noastre au arătat că la altoirea nucului trebuie de procedat
în felul următor. Multe dintre pepinierele Moldovei au puieți de nuc de un
an, iar cele care n-au asemenea puieți îi pot primi din leshozurile Moldovei,
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care îi cultivă în număr mare. La începutul lui martie se iau puieții de nuc
de un an și se sădesc în ghivece (oale). Ghivecele trebuie să aibă înălțimea
de 18-22 cm cu diametrul exterior: în partea de jos – de 10 cm și în partea
de sus – 15 cm. Pentru sădire se iau 3 părți pământ de țelină și o parte nisip. Se aleg puieți complet sănătoși, fără zgârieturi (care se pot pricinui în
momentul scoaterii lor din pământ), cu sistemul radicular bine dezvoltat
și cu tulpinița dreaptă. Înainte de sădire, pivotul puieților se taie cu cuțitul
după înălțimea oalei, la fel și rădăcinile laterale, care se afundă pentru 3-5
minute în zeamă bordoleză cu concentrația de 1 procent și apoi se clătesc
cu apă. După aceasta puieții se sădesc astfel, încât coletul să se afle la nivelul
marginii ghiveciului. Se udă abundent. Puieții sădiți în ghivece se aranjează
pentru creștere în seră, în care temperatura aerului se menține la 18-25º,
umiditatea relativă a aerului – la 75 – 85 de procente. Pentru ca ghivecele
să nu se usuce de jos, ele nu se așază pe stelajele goale, ci pe mușchi sau se
îngroapă de trei degete în pământ. Mai departe, după nevoie, pământul din
ghivece se udă și se afânează (de obicei odată pe săptămână). Peste 2-3 săptămâni mugurii pornesc în creștere. În următoarele trei săptămâni la puieți
se începe circulația sevei, se dezvoltă sistemul radicular și rozetele foliare.
În această stare altoiul este gata pentru altoire.
Ca altoi se iau lăstari de un an din cele mai bune forme de nuc. Lăstarii
se taie în ziua altoirii sau cu o zi înainte și se țin în apă. Dacă se prevăd geruri spre momentul altoirii, portaltoaiele se pot pregăti cu mult înainte. În
acest caz capetele retezate se ung cu parafină sau cu mastic, se introduc în
nisip umed și se păstrează la temperatura de 0 – 4°. Se aleg lăstari puternici,
bine copți, lungi de cel puțin 30–40 cm. O atenție deosebită se atrage asupra faptului ca diametrul cilindrului medular să nu depășească grosimea
pereților cilindrului de lemn. Astfel de lăstari se găsesc mai des de partea
mai bine luminoasă a coroanei. Din lăstarii, despre care s-a vorbit, se pregătesc altoaiele – segmente de lăstari cu doi muguri bine dezvoltați, și cu
internoduri lungi de la 5 până la 10 centimetri. În calitate de altoi nu se va
lua primul internod de la baza lăstarului cu muguri de obicei slab dezvoltați
și nici 2-3 internoduri de la vârful lăstarului, care nu sunt bine copți. Cele
mai bune altoaie sunt cele din partea centrală a lăstarului.
Mai departe urmează însăși operația altoirii. Noi am folosit altoirea și
sub coajă. Mai întâi se taie șaua la altoi cu un cuțit de altoit tăios. Se ia altoiul
în mâna stângă cu vârful spre altoitor, iar cu mâna dreaptă, începând cam
cu 3 cm mai spre baza lăstarului de la mugure cu o singură mișcare de cuțit
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se face o tăietură pe sub mugure, asemănătoare cu cea de la oculație de 4-5
cm. Apoi se face o tăietură perpendiculară altoiului în partea opusă tăieturii
longitudinale. Se capătă o figură cum e arătat pe des. nr. 1 – I. Tăieturile „a”
și „b” (des. 1 – I) trebuie să fie complet netede. Tăietura „a” se face așa, ca să
aibă puțin lemn, însă nici într-un caz nu trebuie să atingă măduva. Tăietura
„b” trebuie să fie complet netedă și absolut perpendiculară pe altoi. Imediat
după aceasta se face tăietura pe portaltoi. Portaltoiul se retează deasupra
coletului la o înălțime de 4–10 cm (în dependență de grosimea altoiului).
De pe vârful tăieturii oblice și de pe marginile ei se înlătură atent cu cuțitul
stratul superior de coajă pe o lățime de 1-2 mm, ca să fie descoperit cambiul, așa cum e arătat pe des. 1 – II cu puncte. După aceasta, în partea unde
coaja este mai netedă, se face pe cep o tăietură longitudinală de vreo 4 cm și
totodată coaja se separă puțin în ambele părți ale tăieturii, așa cum e arătat
pe des. 2. Apoi partea lungă a tăieturii în formă de șa se introduce sub coaja
portaltoiului astfel, ca șaua să se așeze compact pe ștorțul (tăietura) portaltoiului. După aceasta se leagă bine cu rafie sau cu miez de pătură și se unge
cu parafină sau cu mastic. În momentul concreșterii altoiul cu portaltoiul se
va menține cu strictețe temperatura în seră tot timpul de 20–25°. Cam peste
două săptămâni mugurii altoaielor sparg parafina și încep a se dezvolta, așa
că peste 4–5 săptămâni tinerii lăstari ating lungimea de 15–25 cm. După
nevoie, se vor slăbi treptat legăturile și se vor lega lăstarii de țăruși, ce se înfig în ghivece. Dacă se respectă cu strictețe toate condițiile menționate mai
sus, altoitorii calificați vor obține circa 90 procente de prindere.
Gospodăriile care nu dispun de seră se pot folosi de răsadnițe biotermice și mai bine electrice. Sădirea în ghivece va începe în acest caz la
sfârșitul lui martie.
Când pericolul înghețurilor de primăvară trece, altoaiele se sădesc cu
boțul de pământ din ghivece în sol deschis. Cu o lună înainte de sădire în sol
deschis, altoaiele se sădesc treptat la condițiile de afară. Legăturile se înlătură,
dacă concreșterea s-a făcut puternic. Locul concreșterii se îngroapă la câțiva
centimetri. Tinerii lăstari se leagă numaidecât de țăruș spre a nu fi rupți de
vânt. Până la începutul frigului altoaiele se lemnifică îndeajuns, atingând lungimea de 40–50 centimetri. Înainte de geruri altoaiele se mușuroiesc.
Ion COMANICI,
aspirant al Filialei Moldovenești
a Academiei de Științe a Uniunii RSS
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РЫШКАНОВСКИЕ ОРЕХИ

В

   прежние времена люди говорили: «Пусть орехи растут, не
уничтожайте самосев». И орехи росли повсюду – на виноградниках, в садах, на приусадебных участках, во дворах. Больше всего их распространяли птицы и млекопитающие. Интересно, что как
вороны, так и грызуны предпочитают и узнают самые ценные орехи
– тонкокорые и хорошо заполненные. Именно эти формы благодаря
птицам и животным получали наибольшое распространение.
Люди по заслугам ценят это замечательное дерево. Орех получил
широкое распространение в Молдавии. Он во множестве рос в долинах
рек, а в зоне Кодр образовывал крупные массивы, «не то что сады, а
целые леса из плодовых деревьев», – писал о них Дмитрий Кантемир.
Благодаря мощной корневой системе ореха, эти лесосады хорошо закрепляли опол
зневые земли. Возможно, наблюдаемые в последние
годы в центральной части Молдавии оползни являются результатом
выкорчевки ореха на склонах. Много орехов было выкорчевано при
реконструкции старых садов и виноградников. Вот причина, по которой генетический фонд этого вида значительно сократился. Старые деревья сохранились лишь в наименее доступных местах и возвышаются
здесь как «летописи нашей любви», так назвал их поэт Ион Ватаману.
Правда, в настоящее время много делают для того, чтобы возродить былую славу молдавского ореха, поставить его возделывание на
научную основу, то есть перейти на сортовую интенсивную культуру этой породы. Именно нужды сортовой культуры настойчиво выдвигают необходимость сохранения и защиты старых форм везде, где
они еще остались. Они будут служить исходным материалом для получения новых ценных сортов.
О Кишиневе сохранилось немало деревьев ореха на Малой Малине,
в Скиносах, Валя Дическу и других местах. Замечательная ореховая роща
имеется на Старой Рышкановке, там, где пересекаются проспект Молодежи и улица Калинина. Заботливая рука подсадила здесь хвойные деревья,
воспроизведя таким образом уголок первозданных ореховых лесов Сары-Чилека в Средней Азии, где находится первичный центр распростра
нения ореха и где он иногда произрастает в смеси с хвойными.
Деревьев здесь многие десятки примерно одного возраста – около
30 лет. Они растут и на свободных местах, и на усадьбах бывшего села
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Рышкановка, еще сохранившихся между новыми кварталами этого
района и рекой Бык. Теперь, в связи со сносом старых домов, ореховая роща требует к себе особого внимания. На предприятиях и в организациях, производящих снос и разравнивающих площадки, должны
помнить, что орех в нашем крае находится под охраной государства;
согласно закону, срубить такое дерево – хотя бы одно! – можно только с
разрешения Совета Министров республики. Надо позаботиться о том,
чтобы не повредить эти ценные деревья при проведении там работ.
Зеленый уголок на Рышкановке представляет немалую ценность.
Ореховая роща способствует оздоровлению окружающего воздуха и
является отличным местом отдыха. Ученые установили, что в листьях
этого дерева содержатся инсектицидные и бактерицид- ные вещества.
А недавно биологи Никитского ботанического сада выделили из грецких орехов физиологически активные вещества, которые используются
как консерванты. В небольших количествах, достаточных, однако, для
отпугивания насекомых и уничтожения бактерий, они выделяются и
в воздух. Известно, что женщины, интуитивно или благодаря тонкой
наблюдательности народа, предпочитают летом ставить колыбель ребенка под кроной ореха, чтобы сон малыша был спокойным.
Ореховая роща, о которой идет речь, находится на юго-западном
склоне, хорошо закрепляет почву мощными корнями и предотвращает
возможные оползни. Ценные рышкановские формы ореха представляют научный интерес, в особенности как исходный материал для ученых.
Мы с тревогой думаем о том, что этот замечательный зеленый
уголок природы, представляющий также декоративную и научную
ценность, может быть уничтожен при строительстве. Ведь простран
ство, освобождающееся здесь в результате сноса, будут застраивать.
Тут и полезно нашим строителям и проектировщикам вспомнить, как
поступают, например, их коллеги в Литве, планирующие размещение
новых зданий на местности не вслепую, а с учетом растущих на ней
ценных деревьев, которые там неизменно сохраняют.
Рощу на Рышкановке нужно сохранить как природный памятник нашего города. Об этом должен позаботиться городской отдел
коммунального хозяйства, это прямой долг исполкома Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся.
И.Г. КОМАНИЧ,
кандидат биологических наук
(Ботанический сад АН МССР).
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АМПЛИТУДА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANS REGIA L.)
В МОЛДАВИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛУКУЛЬТУРЫ

Г

рецкий орех произрастает в Молдавии с древних времен.
Распространен повсеместно. На протяжении столетий он размножался здесь семенным способом. До реконструкции старых садов и виноградников грецкий орех образовывал крупные массивы
бессистемных насаждений в смеси с яблоней, сливой, абрикосом и
другими плодовыми. Распространялся не только человеком, но и животными (грызунами, птицами и др.). Наблюдался также самосев. В
центральной зоне республики и в некоторых других местах еще сохранились бессистемные насаждения, где грецкий орех произрастает в условиях полукультуры. Большинство рядовых посадок также
создавались из семян не подвергшихся искусственному отбору. Условия полукультуры во многом определили диапазон изменчивости
грецкого ореха. В условиях высокой сортовой культуры получили бы
распространение несколько форм (сортов) наиболее ценных в данный момент. В естественных условиях многие менее приспособленные формы элиминируются отбором. В условиях же полукультуры
в популяции накопляются и сохраняются многочисленные мутации
и рекомбинации, чем увеличивается разнообразие. Действительно,
размах амплитуды изменчивости признаков (величина, вес и форма
плода, вес и выход ядра, толщина скорлупы, ширина педункулярного
отверстия и др.) в Молдавии больше, чем в районе естественного произрастания.
При длительном семенном размножении с перекрестным опылением и при отсутствии отбора в условиях полукультуры образовалась
местная популяция, отличающаяся большим разнообразием. Жуковский [3] определяет Молдавию (и Юго-Восточную Европу) как вторичный генцентр грецкого ореха. В этом смысле изучение изменчивости
грецкого ореха в Молдавии представляет несомненный интерес.
Разнообразие грецкого ореха в Молдавии подробно было изучено Дорофеевым [2]. По морфологическим признакам плода им
выделено шесть основных форм: f. globosa, f. elongata, f. compressa,
f.  ovalis, f.  ovate, f. obovata. В результате изучения Дорофеевым найдены ценные формы и сорта, однако из-за отсутствия в то время раз– 73 –

работанных методов прививки распространения в производстве они
не получили и большинство из них утеряно. Позднее грецкому ореху
был посвящен ряд других работ [1, 4, 7, 12, 13, 14].
Первоначально изучение разнообразия грецкого ореха велось в ос
новном с практической целью – найти ценные формы для передачи их
производству. Анализу подвергались только те формы, которые по предварительному, глазомерному определению представляли практический
интерес. Популяционный принцип не применялся. В своей замечательной
работе Дорофеев [2] из 10500 деревьев, обследованных 1937-1940 гг., подверг дальнейшему анализу и оценке 95 экземпляров, как заслуживающих
внимания с точки зрения их пригодности для размножения. Несомненно, в недалеком будущем в связи с возрастающим спросом на продукцию
грецкого ореха (употребление в свежем виде, кондитерская промышленность, здравоохранение, мебельная промыш ленность и др.) работы по
синтетической селекции значительно расширятся, появится необходимость в исходном материале и сведениях частной генетики. В изучении
изменчивости грецкого ореха в условиях полукультуры мы применили
популяционный принцип. Одновременно этот принцип был положен в
основу изучения другими исследователями [8].
Нами были взяты три выборки – по одной в каждой агроклимати
ческой зоне республики: центральной, южной и северной.
Первая выборка является частью староместной популяции в цен
тральной зоне Молдавии. Она была включена в программу исследова
ний в 1966 г. и изучалась в течение шести лет подряд. В этой выборке
n=120. Результаты исследования опубликованы в материалах II съез
да генетиков и селекционеров Молдавии [5].
Вторая выборка – в южной зоне – была включена в исследование
в 1970 г. Это часть искусственной популяции в виде рядовой посадки
семенного происхождения. Здесь n=167. Экземпляры взяты по принципу случайности. Каждое из 788 деревьев, имело номерок. Номерки
тщательно перемешивались, после чего было взято 170 шт. (3 экземпляра впоследствии выпали). Насаждение было заложено сеянцами,
выращенными из семян, заготовленных в южных районах республики. Данные по этой выборке опубликованы в тезисах работ II съезда
ВОГнС им. Вавилова [6].
Третья выборка – в северной зоне – аналогична второй. Посадочный
материал выращен из семян, заготовленных в северных районах. Здесь
n = 286. Включена в исследование в 1971 г., получены двухлетние данные.
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В последних двух выборках (рядовые насаждения) каждое дерево
имеет свои координаты и его по необходимости легко можно найти.
В первой выборке каждое дерево занумеровано. По номеру (и опре
деленным ориентирам) любое интересующее нас дерево можно найти, хотя это и несколько сложнее, чем в первых двух выборках.
В указанных выборках велись фенологические наблюдения по об
щепринятой программе. Отмечались также степень повреждения моро
зами и весенними заморозками, поражаемость марсонией, урожайность
и др., причем в этих случаях во II выборке n=788, в III – n=926.
Биометрически изучались следующие 10 признаков: объем (см3) и
вес плода (г); вес ядра (г); длина, ширина (диаметр от ребра к ребру) и
толщина (диаметр от створки к створке) плода (мм); толщина скорлупы (стенки эндокарпа, мм); выход ядра; содержание сырого жира (%);
ширина педункулярного отверстия (мм). С каждого дерева брали среднюю пробу из 35 орехов, из них 25 подвергали анализу, а 10 оставлялись
для коллекции (или для дополнительной проверки в случае необходимости). По каждому индивидууму (дереву) вычисляли средние показатели признаков и в дальнейшем все операции осуществлялись по средней арифметической. Средние арифметические объема и веса плода,
веса и выхода ядра, содержания жира вычисляли по данным измерений 25 орехов (плодов), а длины, ширины и толщины плода, толщины
скорлупы и ширины педункулярного отверстия по данным измерений
10 орехов. Объем плода определяли путем погружения 25 орехов в сосуд, наполненный водой, по объему вытесненной воды. Взвешивания
производили на весах типа BЛK-10 г/10. Измерения линейных размеров плода, толщины скорлупы и ширины педункулярного отверстия
вели с помощью штангенциркуля с точностью до 0,05 мм.
Определение содержания сырого жира проводилось в лаборатории первичного анализа Ботанического сада АН MGCP В. С. Литвиновой. У каждого десятого экземпляра второй и третьей выборок
указанные признаки, за исключением объема плода и содержания
жира, изучались у каждого плода в отдельности с целью установления степени варьирования их внутри кроны дерева. Полученные
данные обрабатывались по методике вариационной статистики [9].
Определялись распределение вариант в вариационном ряду, средняя арифметическая ( ) основное отклонение (σ), коэффициент вариации (v), коэффициент корреляции и другие статистические показатели.
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Таблица 1
Амплитуда изменчивости некоторых признаков
Средняя Размах вариации,
Коэфф.
Единица арифмепредел
Признаки
вариации
измерения тическая
v
левый правый
Объем плода
Вес плода
Толщина
скорлупы
Вес ядра
Ширина
педункулярного
отверсия
Выход ядра
Длина плода
Ширина плода
Толщина плода
Содержание
сырого жира

см3
г

21,4±1,0
9,2±0,1

9,7
4,8

63,7
30,0

36,0±2,7
24,4±1,3

мм

1,6±0,02

0,5

3,3

24,1±1,7

г

4,2±0,07

1,6

8,1

22,0±1,8

мм

2,5±0,06

1,0

4,4

24,7±2,1

%
мм
мм
мм

41,3±0,3
37,1±0,3
30,2±0,2
31,6±0,2

19,4
21,7
21,7
24,0

73,0
53,6
45,4
48,3

14,2±1,1
12,7±0,6
8,8±0,5
9,3±0,5

%

68,4±0,2

62,4

74,9

3,0±0,3

В настоящей статье приводятся обобщенные данные по всем трем
выборкам относительно амплитуды изменчивости количественных
признаков.
Между тремя выборками имеется некоторая разница средних
показателей признаков, однако достоверного различия между ними
не обнаружено. Особенно близкие данные получены относительно
коэффициента вариации. Это позволяет отметить, что грецкий орех
представлен в Молдавии одной популяцией. Данные табл. 1 показывают, что наибольшая амплитуда изменчивости в популяции характерна для объема плода. Правый предел вариационного ряда превосходит левый почти в 7 раз, коэффициент вариации v=36,0. Вес
плода также варьирует в больших пределах. Нижний (левый) предел
характеризуется формами с плодами весом 4,8 г, а верхний (правый)
предел  – формами типа «бомба» (f. macrocarpa DC.) с весом плада до
30 г. Эти орехи в свежем виде имеют вес до 40 г и больше, но при
высушивании теряют почти половину своего веса. Выход ядра также
падает до 30–34%.
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12,0

21,5 40,0 11,0 25,2

Средняя за
1966-1971

v

19,0 41,0 10,1 25,6

1971

2,6

16,5 45,0

1970

σ

22,4 37,6 11,3 24,0

1969

7,2

0,8

34,8

26,6 34,5 11,7 18,4

1968

9,9

23,0 39,5 11,7 22,5

v

1967

Обьем плода

21,5 42,4 11,6 26,2

v

Вес плода

1966

Годы

10,7

0,2

1,6

1,5

1,4

1,8

1,8

1,6

1,4

Толщина
скорлупы
Вес ядра
v

21,5

27,5

21,1

16,6

19,8

15,4

10,3

0,5

4,9

4,6

4,2

4,7

5,6

5,3

22,8

24,0

26,1

27,4

19,7

23,3

28,5 5,14 16,7

v

8,5

1,9

2,8

3,2

2,3

2,6

3,5

2,7

2,5

Ширина
педункулярного
отверсия

v

v

Выход ядра

32,6
8,8

32,5

7,7

6,6

8,5

9,1

v

8,9

68,4
33,8 11,9 68,1

33,8

33,2 10,1 69,7

33,6 11,7 69,3

v

Таблица 2

4,3

2,0

1,7

0,7

3,0

0,9

22,0 45,5 13,0 39,0 10,0 32,0

17,6 45,5 10,3 38,3 10,5 31,5

9,0

9,5

3,7

1,2

2,1

1,9

32,8 11,9 68,2

32,0 13,0 68,3

28,0 45,4 12,7 38,4 12,0 30,1 12,8 30,6 15,0 65,5

21,7 41,7 17,0 40,0 10,0 32,8

18,4 47,3 13,1 39,7

25,5 46,0 12,9 39,8 10,7 32,3

8,0

Длина плода

20,8 46,8 12,1 38,7

v

Ширина плода

Статистические показатели признаков грецкого ореха по годам
Толщина плода

Амплитуда изменчивости некоторых признаков грецкого ореха (Juglans regia L.)
в Молдавии в условиях полукультуры

2,8

3,0

5,3

2,6

0,4

3,8

1,7

v

Содержание
сырого жира

Вес ядра колеблется от 1,6 до 8,1 г и до некоторой степени коррелирует с весом плода. Выход ядра в молдавских орехах варьирует
от 19,8 до 73,0%. Большую амплитуду варьирования имеет толщина скорлупы. Нижний предел представлен тонкокорыми формами
(f. тетbranacea Hegi.) толщиной скорлупы 0,4 мм, последняя часто
перфорирована и местами видно голое ядро. К верхнему пределу относятся форма f. dura Hegi., имеющая толщину скорлупы 3,3 мм. Эти
толстокорые формы не всегда относятся к ряду Lacunsae Petz. или
Macrola-cunosae Petz.
Содержание жира у молдавских орехов довольно высокое (сред
нее 68,4%) и является одним из наиболее константных признаков.
Характеризуется лимитами 62,4 и 74,9%, по Дорофееву [2] – 57,3 и
74,6%.

Варьирование признаков в популяции грецкого ореха:
1 – объем плода; 2 – вес плода; 3 – толщина скорлупы; 4 – вес ядра;
5 – диаметр педункулярного отверстия; 6 – содержание ядра;
7 – длина плода; 8 – ширина плода; 9 – толщина ядра; 10 – содержание жира
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Для того чтобы можно было сравнивать между собой степени из
менчивости различных признаков в популяции, показатели которых
выражены в разных единицах (г, мм, %), был использован коэффициент вариации (v), выражающий в процентах отношение основного
отклонения (σ) на среднее значение ( ).
Выяснилось, что различные признаки варьируют в популяции не
в одинаковой степени (см. рисунок). По коэффициенту вариации (v)
наибольший размах изменчивости имеют такие признаки, как объем (v=36,0) и вес плода (v=24,4), вес ядра (v=22,0), толщина стенки
эндокарпа (v=24,1) и ширина педункулярного отверстия (v=24,7).
Несколько меньше варьирует выход ядра (v=17,6). Наиболее кон
стантным признаком является содержание жира, коэффициент вариации всего лишь 3,0. Длина, ширина и толщина плода занимают как
бы промежуточное положение (v соответственно – 12,7; 8,9; 9,3).
Амплитуда наследственной изменчивости, безусловно, искажается модификационной изменчивостью, вызванной воздействием
внешних факторов. Некоторое представление о доле модификационной изменчивости дают данные шестилетних наблюдений по выборке в центральной зоне (табл. 2). В предпоследней строке приведено среднее квадратическое отклонение (σ, вызванное воздействием неодинаковых условий разных лет) от средней арифметической
за шесть лет (следовательно, здесь n=6), а в последней строке коэффициент вариации (v) средних показателей ( каждого года) за годы
наблюдений.
На рисунке представлено восемь диаграмм. Столбцы изображают
коэффициенты вариации соответствующего признака в популяции.
В верхнем ряду первая слева диаграмма отражает общую картину по
всем трем выборкам за все годы наблюдений. Вторая слева составлена
по данным шестилетних наблюдений по выборке в центральной зоне.
Остальные шесть диаграмм соответствуют отдельным годам наблю
дений в той же выборке. Из рисунка видно, что, несмотря на некоторые колебания, в общем картина симметричности диаграмм сохраняется по годам. Отмечено, что в нормальные по метеорологическим
условиям годы (1968) варьирование признаков больше приближается
к средним для популяции данным, чем в необычные годы (1970).
Варьирование признаков имеет место и в пределах кроны одного
и того же дерева. Оно было изучено у 55 форм. Выяснилось, что один
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и тот же признак неодинаково варьирует у различных форм. Коэффи
циент вариации у изученных экземпляров колеблется следующим
образом (табл. 3).
Варьирование признаков в пределах кроны
у различных форм грецкого ореха

Таблица 3

Пределы колебания
коэффициента вариации
у различных форм

Признаки
Вес ореха

6,8 – 17,5

Вес ядра

6,8 – 18,8

Выход ядра

3,8 – 14,5

Длина плода

1,6 – 9,6

Толщина плода

2,0 – 9,2

Ширина плода

2,5 – 7,7

Толщина скорлупы

1,4 – 13,5

Ширина педункулярного отверстия

2,0 – 15,2

Из данных табл. 3 видно, что варьирование количественных признаков внутри кроны у одних экземпляров довольно большое, в то
время как у других незначительное. Эти последние формы представляют большой практический интерес, так как они дают однородную,
высокотоварную продукцию. Следует отметить, что в селекционной
работе с грецким орехом этому показателю до сих пор уделялось мало
внимания.
Таким образом, у грецкого ореха в условиях полукультуры при
отсутствии сильного давления отбора обнаруживается неодинаковая
степень изменчивости признаков в популяции, что, вероятно, свиде
тельствует о различной мутабильности контролирующих их генов.
Полученные данные показывают, что эффективность искусственного
отбода довольно велика в отношении таких признаков, как величина
плода, выход ядра, толщина скорлупы, ширина педункулярного отверстия и др. Селекция на масличность путем отбора, по-видимому,
не будет эффективна.
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В процессе исследования обнаружены ценные экземпляры по
комплексу хозяйственных признаков, а также формы с высокими показателями но 1-2 признакам, представляющие интерес для синтетической селекции.
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ЗИМНЕ-ВЕСЕННЯЯ ПРИВИВКА
ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Г

рецких орех в Молдавии размно
жался до сих пор только
семенами, в результате чего эта культура сейчас представлена
большим разнообразием форм, а определенных сортов ее нет. Прививку грецкого ореха не делали даже в лучших питомниках республики,
т. к. среди питомниководов и садоводов распространено ошибочное
мнение, что она не дает положительных результатов. В действительности прививка грецкого ореха с успехом практикуется в ряде зару
бежных стран.
Правда, прививать грецкий орех гораз
до сложнее, чем другие плодовые породы, из-за некоторых морфологических и физи
ологических его особенностей. Грецкий орех требователен к повышенной температ уре и относительной влажности воздуха. Однолетние побеги имеют большую толщину сердцевинного цилиндра, из-за
чего уменьшается поверхность соприкосновения активных тканей
подвоя и привоя. В период активного роста у грецкого ореха нередко
наблюдается сильное сокодвижение, затрудняющее срастание привоя
с подвоем. Мощный листовой след и сосудистые пучки глазка требуют тщательной осторожности при срезе щитка с глазком. Срезы у
подвоя при контакте с воздухом быстро окисляются и буреют из-за
высокого содержания таннидов, которые, по мнению некоторых авторов, также затрудняют срастание.
В 1958 г. мы начали опыты по прививке грецкого ореха в Молдавии (работа проводится под руководством профессора В. А. Рыбина).
Лучшие результаты (85-96% приживаемости) мы получили при прививке его в теплице с использованием горшков1. Однако этот способ
обходится дорого, т. к. расходы на отопление теплицы и приготовление горшков удорожают привитой материал, при этом на одном квадратном метре размещается всего 36 горшечных прививок.
В процессе работы мы старались найти более эффективные в экономическом отношении и приемлемые для условий производства методы прививки. В том числе использовали метод, применяемый для
1

«Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии» № 6, 1959.
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прививки виноградной лозы. Опыт был заложен в двух вариантах:
подвой подвергали предварительной подгонке до начала сокодвижения; привой прививали без предварительной подгонки.
В качестве подвоев брали однолетние сеянцы грецкого ореха, хорошо развитые, с прямым стволиком, высотой 25-30 см и диаметром
у корневой шейки 1,5-2 см. Стержневой корень и его главные разветвления должны быть совершенно здоровыми, так как каждый, даже
маленький очажок заболевания ведет в дальнейшем к загниванию
корней и гибели прививки. Больше склонны к загниванию мясистые
морковкообразные утолщения стержневого корня сеянцев. Подвои
брали из прикопки. Корни хорошо отмывали водой, стержневые обрезали ниже корневой шейки на 17-20 см с таким расчетом, чтобы
рана на стержневом корне была как можно меньше. Затем корни сеянцев опускали на пять минут в 1% бордосскую жидкость (для предупреждения грибных заболеваний), ополаскивали водой и сажали в
виноградные стратификационные ящики высотой 50 см, длиной 5065 см и шириной 45 см с пропаренными опилками. В одном ряду размещали по 12-14 сеянцев, в одном ящике 150-200 подвоев. Между рядами насыпали 3-сантиметровый слон опилок. Посаженные подвои
в течение месяца подвергались выгонке в теплице при температуре
12-20°.
Подвои были посажены в
ящики 30 марта. Через две недели
почки тронулись в рост, а еще через две недели у сеянцев образовались листья и началось сокодви
жение (фото 1). В таком состоянии
подвои подвергались прививке. У
большинства из них никаких признаков загнивания корней не наблюдалось. Новые корешки были
1-2 см длины.
В качестве привоев брали черенФото 1. Прививка грецкого ореха
ки с од
нолетних побегов молодых
перед посадкой в открытый
плодоносящих деревьев грецкого
грунт; (справа) однолетние
ореха. Подбирали сильные, хорошо
сеянцы грецкого ореха, годные для
вызревшие побеги, длиной не меньпрививки
– 83 –

ше 30 см. Черенки для прививки
должны иметь по два хорошо развитых глазка и междоузлия длиной
в 5-10 см (фото 2, а). Особое внимание обращали на соот
ношение
сердцевины и древесины побегов:
тол
щина сердцевинного цилиндра
не долж
на быть больше толщины
древесинного цилиндра (фото 2, б).
Выбраковывали че
ренки со слишком
толстой
сердцевиной
(фото 2, в).
Фото 2. Черенки грецкого ореха:
Верхушки побегов (фото 2, г) в качеЛ – пригодные для прививки,
стве черенков также не использова
Б – непригодные
ли из-за слишком толстой сердцевины, кроме того, они бывают недостаточно вызревшими. С морфологически нижней части побега (фото 2, д) исключались также 2-4 глазки, т. к.
они обычно бывают недостаточно развиты и часто междоузлия слишком
укорочены. Для прививки непригодны и черенки жирующих побегов,
имеющие большой диаметр сердцевины и мелкие конической формы,
недостаточно развитые глазки (фото 2, е). Выбраковали также черенки с
изгибом в сторону глазка, в этом случае трудно снимать щиток с глазком,
кроме того, сердцевина у них глубоко заходит в основание глазка, так что
при срезе щитка на нем остаются следы сердцевины, что отрицательно
сказывается на приживаемости прививок (фото 2, ж); черенки с побегов,
имеющих укороченные междоузлия меньше 5 см (фото 2, з); черенки с
побегов со слишком удлиненными междоузлиями, больше 10 см (фото 2,
и) и, наконец, черенки, имеющие только мужские цветочные почки, т. е.
будущие сережки, их легко узнать по удлиненно-конической форме и отсутствию почечных чешуй (фото 2, к).
У грецкого ореха имеется несколько типов расположения почек в
узле: 1 – одна вегетативная почка; 2 – одна цветочная почка тычиночного соцветия; 3 – одна вегетативная и одна цветочная почка; 4 – две
вегетативные почки; 5 – две цветочные почки тычиночного соцветия.
Для прививки пригодны только типы 1, 3, 4. Черенки брали такой же
толщины, как подвой (в месте прививки), или немного тоньше, но они
ни в коем случае не должны превосходить толщину подвоя.
С деревьев их срезали за месяц до прививки, когда почки находились в состоянии покоя, и хранили во влажных опилках в леднике.
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Использовали несколько общераспространенных в плодоводстве
способов прививки: за кору седлом, в расщеп, простая копулировка,
улучшенная копулировка, короткой веточкой.
Результаты приживаемости прививок

Способы прививки
Седлом за кору
В расщеп
Улучшенная копулировка
Простая копулировка
Короткой веточкой

І-й вариант с
2-й вариант без
подгонкой подвоев подгонки подвоев
приви- % при- приви% ирито
живаето
живаещтук
мости
штук
мости
50
70
50
12
25
60
25
4
25
8
25
0
25
4
25
0
25
0
-

Таким образом, наилучшие результаты получены при прививке
за кору седлом (70% приживаемости).
Этот способ заключается в следующем: на черенке делается седлообразная вырезка (фото 3, А), оба среза («а» и «б») которой должны быть совершенно плоскими. На косой части среза (фото 3, А),
которая имеет длину 4-5 см, не должно быть следов сердцевины. На
вершине косого среза и по его краям с внешней стороны удаляется
полоска верхнего слоя коры шириной 1-2 мм так, чтобы обнажить
камбий (фото 3, Б).
Подвой обрезали выше корневой шейки на 5-10 см (в зависимости от толщины черенка). После этого на пеньке, со стороны, где
кора наиболее гладкая, делали продольный надрез около 4 см и кору
по обе стороны надреза слегка отделяли (фото 3, В). Затем длинную
сторону седлообразной вырезки вдвигали под кору таким образом,
чтобы горизонтальный срез черенка вплотную, без просветов, сел на
торец подвоя. Для этого оба поперечные среза (у подвоя и привоя)
делаются совершенно ровными. Затем прививку туго обвязывали и
покрывали садовой замазкой (из канифоли, воска и топленого сала,
в отношении 2:2:1).
Несколько меньший процент приживаемости получен при прививке в расщеп. Малоудовлетворительные и отрицательные результаты дали способ простой и улучшенной копулировки и прививка
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А

Б

В

короткой веточкой, а также все
способы во втором варианте, где
подвои не подвергались предварительной выгонке.
При копулировке у грецкого
ореха трудно подобрать соответствующие компоненты прививки.
Во-первых, у подвоя вверх от
Фото 3. Прививка за кору седлом корневой шейки стволик постепенно утоньшается и косой срез в
верхней его части получается слишком заостренным, вследствие чего
он не совпадает по ширине с косым срезом привоя.
Во-вторых, стволик подвоя с боков несколько сплюснутый, поэтому срезы подвоя и привоя в поперечном направлении тоже не совпадают. Все это снижает процент приживаемости. Следовательно,
этот способ можно применять только при условии тщательного подбора одинаковых по форме и толщине компонентов прививки.
Прививку осуществляли вручную с 26 по 30 апреля. Привитые
подвои помещали в стратификационные ящики с опилками (место
прививки погружается в опилки на 2-3 см). С момента извлечения
подвоев из ящика до помещения их (в привитом виде) обратно в
ящик корни накрывали мокрой тряпкой, чтобы они не подсыхали.
Ящики с прививками выдерживались при температуре 17-27° и
относительной влажности воздуха 70-78%. ÎB дальнейшем уход за
ними заключался в регулярной поливке и удалении появившихся на
подвоях побегов. Примерно через две недели после прививки почки
привитых черенков тронулись в рост, а за последующие четыре недели молодые прививки уже достигли 7-15 см высоты.
В опыте мы не имели возможности постоянно поддерживать оптимальную температуру для срастания тканей подвоя и привоя. Систематически в ночные часы температура в теплице опускалась до 17°, а
иногда даже до 12 и 10°. Это в некоторой степени отрицательно сказывалось на приживаемости прививок. Многие исследователи указывают
на решающую роль постоянной оптимальной температуры и влажности воздуха при производстве прививок грецкого ореха.
С 1 по 13 июня прививки находились во дворе, чтобы они «привыкли» к внешним атмосферным условиям. В течение первой недели
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в полуденные часы их притеняли
марлей, а потом оставляли непри
крытыми.
13 июня прививки были высажены в открытый грунт (50x100 см,
фото 1). При высадке повязки не
снимались, места прививки прикапывали на 3-4 см землей. В открытом грунте часть прививок притенялась марлей на протяжении
месяца. Остальную часть оставляли открытыми, но предварительно
удаляли всю листву. Примерно через месяц после посадки прививки
развили новую листовую систему.
В конце вегетационного периода они достигли 20-30 см высоты.
Прививки, у которых листья не
удалялись, хуже пере
несли переФото 4. Двухлетняя прививка
садку и несколько уступали по выгрецкого ореха
соте прививкам с удаленными при
высадке листьями. На втором году эта разница сгладилась, и к концу
вегетации они достигли 80-120 см высоты (фото 4).
Этот же опыт был повторен нами в 1961 г., и получены тоже хорошие результаты.
При этом способе выход прививок на 1 м2 отопляемой площади
при приживаемости 70% составляет 250-300 штук. По нашему мнению,
этот метод прививки грецкого ореха перспективен, и его можно внедрять в производство, тем более, что он требует соблюдения тех лее самых условий, что и при прививке виноградной лозы, для выполнения
которой в хозяйствах Молдавии имеются все необходимые условия.
И.Г. КОМАНИЧ,
Молдавский филиал Академии наук СССР
Садов., виногр. и винод. Молд.,
1962, № 3, c. 39-42
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ЗИМНЯЯ ПРИВИВКА ГРЕЦКОГО ОРЕХА
В МОЛДАВИИ2

М

олдавия – один из районов нашей страны, где природные
условия благопри
ятствуют разведению грец
кого ореха.
Профессором П. П. Дорофеевым установлено наличие, здесь многих
очень ценных форм этой культуры.
Грецкий орех в Молдавии размножается исключительно семенами. Понятно, что при семенном его размножении, в силу закона
расщепления, редко точно воспроизводится сорт, чаше получаются
отклонения от него. Молдавской станцией зашиты растений выделе
ны некоторые формы ореха, которые отличаются иммунностью к
грибным заболеваниям. Семенным способом размножения точно
так же нет возможности закрепить эти ценные формы. Следова
тельно, надо переходить к вегетативно
му способу размножения
грецкого ореха.
Сортовой грецкий орех ценится намного дороже на международном рынке, поэтому ряд стран полностью перешел на культуру сортового грецкого oреxa, даюшую продуктцию высокого качества. Например, во Франции уже с 1890 года но способу Л. Трейва ежегодно
выпускают в продажу от 10 до 20 тыс. прививок грецкого ореха.
В Англии садоводческая опытная станция Ист-Молинг, начавшая
свои опыты по прививкам грецкого ореха в 1924 году, после первоначальных неудач с прививками в открытом грунте, перешла на метод
Трейва. Позднее в Ист-Молинге нашел применение способ прививки
в горшка3.
Больших успехов в сортовой культуре грецкого ореха добились
также Германия. США, Румыния и другие страны.
Несмотря на наличие у нас в СССР и в особенности в Молдавии превосходных образцов гренкого ореха, последние до сих пор не
могли быть размножены в государственнъгх питомниках из-за отсутствия эффективного, надежного метода массовых прививок.
2
3

Работа выполнена под руководством проф. В. А. Рыбина.
См. работу Э. Шнейдерса «Современная культура грецкого ореха». Штутгарт, Германия,
1948.
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В целях выявления эффективных приемов вегетативного размножения грецкого ореха в условиях Молдавии, в 1958 году мы поставили опыт по вегетативному размножению грецкого ореха в защищенном грунте – зимняя прививка в горшках способом «за кору
седлом».
В качестве подвоя мы брали однолетние сеянцы грецкого ореха.
20 декабря 96 штук здоровых сеянцев с хорошей корневой системой
были посажены в горшки (высота 18- 20 см с нижним наружным диаметром 10 см, верхним – 15 см). Для посадки брали 3 части здоровой
дерновой земли и одну часть песка (но объему). Перед посадкой кор
ни обрезались по высоте горшка, после чего погружались на 3-5 минут в 1-процентную бордосскую жидкость, а затем ополаскивались
водой. После этого сеянцы сажались в горшки таким образом, чтобы
корневая шейка находилась на уровне горшка.
Посаженные в горшки сеянцы были поставлены на выгонку в теплице при температуре 18-25° с некоторыми кратковременными отклонениями до 10-15° и относительной влажности воздуха 70-78%.
В дальнейшем горшки по мере необходимости поливались (обычно
один раз в неделю). Через 3 недели от момента посадки почки тронулись в рост. Все 96 сеянцев хорошо принялись. За последующие 3
недели у сеянцев началось сокодвижение, развилаеь хорошая корневая система и кустовые розетки. В таком состоянии подвой готов для
прививки.
В качестве привоев брали черенки, сезанные в день прививки с
молодых плодоносящих деревьев
грецкого ореха. Подбирали сильные, хорошо вызревшие одлетние
побеги длиною не менее 30-40 см.
Следили за тем, чтобы диаметр
сердцевинного цилиндра не превосходил толщины стенок древесинного цилиндра. В связи с этим
мы резали черенки только с базальной и средней частей побега.
Черенки имели по 2 хорошо развитых глазка и междоузлия длиФото 1. Вид прививок через
3 недели после прививки.
ною от 5 до 10 см.
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Фото 2. Вид прививок через 7
недель после прививки

Фото 3. Однолетняя прививка
грецкого ореха

Способ прививки «за кору
седлом» заключается в следующем: на привое де
лается седлообразная вырезка. При этом
нужно обращать внимание на то,
чтобы оба среза были совершенно плоскими, а на косой части
среза, которая должна иметь 4-5
см в длину, не было следов ткани
сердцевины. На вершине косого
среза и по его краям с внешней
стороны осторожно удаляется
верхний слой коры шириной в
несколько мм, та
ким образом,
чтобы был обнажен камбий. Подвой обрезается выше корневой
шейки на 4-10 см (в зависимости от толщины привоя). После
этого на пеньке со стороны, где
кора наиболее гладкая, производится продольный надрез длиною около 4 см и одновременно
ко
ра слегка отделяется по обе
стороны надреза. Затем длинная
сторона седлообразной вырезки
вдвигается под кору таким образом, чтобы седло вплотную село
на торец подвоя. Вслед за этим
прививка прочно обвязывается и
заливается садовой замазкой.
Через 2 недели после прививки почки привитых черенков тронулись в рост, и за неделю побеги
достигли 5-7 см длины (фото 1).
В последующие 4 недели молодые
побеги росли довольно быстро и
достигли 25-35 см длины (фото 2).
– 90 –

В связи с тем, что подвои развивались неодновременно, прививки были срезаны в 3 срока. Первую партию (24 штуки) привили 2
февраля, вторую (60 штук) – 12 и
13 февраля, третью (12 штук)  – 17
февраля. При на
ших условиях
опыта (температура 20-25° и относительная влажность воз
духа
70-78%) из 24 прививок первого
срока прижились (96%). В после
дующих двух партиях процент
приживаемости оказался немного
ниже (88%), суммарно из 96 прививок прижились 84.
Фото 4. Однолетние прививки
Начиная с 29 апреля 1959 года
грецкого ореха
молодые прививки грецкого ореха
в течение 25 дней подвергались закаливанию к атмосферному воздуху
и солнечным лучам. 23 мая прививки были высажены с комом земли
из горшков в открытый грунт. Оказалось, что они были недостаточно
приучены к солнцу, и листья большинства саженцев получили ожоги. Через месяц от момента высадки в грунт прививки тронулись в
новый рост и впоследствии образовали новую листву. На 19 сентября
общий прирост побегов был 30-45 см (фото 3 и 4).
В дальнейшем мы будем испытывать еще несколько методов прививки и внедрять наиболее эффективные и экономически выгодные в
производство, используя их при закладке ореховых садов.
И.Г. КОМАНИЧ,
Молдавский филиал Академии наук СССР
Садов., виногр. и винод. Молд.,
1959, № 6, c. 52-54
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БУДЕТ СОРТОВОЙ ОРЕХ

П

рививка грецкого ореха необходима для закрепления и размножения его лучших форм и сортов. Она дает возможность
перейти на интенсивную сортовую культуру этой ценной плодовой
породы. В Ботаническом саду Академии наук Молдавской ССР мы с
1959 года испытываем различные приемы и способы прививки грецкого ореха в закрытом и открытом грунтах.
Интересные результаты дала окулировка в открытом грунте.
Температурные условия летних месяцев в Молдавии благоприятны для проведения этой операции. Но влажность воздуха находится
на крайнем пределе, при котором еще возможно получить высокую
приживаемость. Поэтому при окулировке необходимо: правильно
выбирать срок ее проведения; использовать сильные хорошо развитые подвои – двухлетние сеянцы – в период их интенсивного роста;
тщательно подбирать привойный материал; использовать для обвязки полихлорвиниловую пленку, предохраняющую место окулировки
от испарения.
Решающее значение имеет применение специальных способов
окулировки – прямоугольным и удлиненным щитком, при которых
глазок обеспечивается большим количеством влаги, чем при” обычном способе.
В опытах мы применяли три способа окулировки: обычный, прямоугольным щитком (полукольцом, так называемый гейзенгеймский
способ) и удлиненным щитком (способ, предложенный проф. Н. Константинеску).
В качестве подвоев использовали хорошо развитые двухлетние
сеянцы грецкого и отчасти черного ореха (не пересаженные). Они
имели прямые стволики с диаметром (на уровне 5 сантиметров от поверхности почвы) 1,5-2 сантиметра и находились в состоянии активного роста.
Глазки брали со средних частей летних побегов молодых или
специально омоложенных деревьев. Тщательно выбирали хорошо
развитые побеги длиной не менее 30 и диаметром около одного сантиметра, ровные (без изгиба в сторону глазка), с крупными хорошо
сформировавшимися глазками.
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При окулировке прямогугольным щитком (рис.) кору подвоя
подрезали на высоте 5-10 сантиметров от уровня почвы (1) специальным двойным ножом (расстояние между лезвиями 3 сантиметра).
Длина срезов по окружности рассчитывается на глаз по толщине. Затем одним лезвием двойного ножа или обычным окулировочным ножом делали два продольных надреза, соединяющих поперечные, Полученный таким образом прямоугольный щиток немного отделяли
от древесины, но не снимали, пока не был готов щиток привоя.
На привое тем же ножом делали два поперечных надреза по всей
окружности черенка так, чтобы глазок находился посередине (2). С
противоположной стороны глазка делали продольный надрез, и кору
отделяли косточкой ножа до проводящих пучков глазка. Затем, держа черенок в левой руке морфологически верхним концом от себя,
вводили под отделенную кору, под острым углом к черенку, очень
острый нож (3), срезая сначала крайний проводящий пучок листового черешка, а потом (одним режущим движением) – проводящий
пучок глазка с тонким слоем древесины (8). Сразу же снимали щиток
коры с подвоя (4) и на обнаженное место накладывали щиток привоя с глазком (5, 6). При этом между продольными краями щитка
привоя и «окошка» подвоя оставляли свободные полоски шириной
около 1  миллиметра с той целью, чтобы при обвязке между ними не
образовались заполненные воздухом пространства. Окулировку туго
обвязывали (7).
Самая трудная часть операции – подрезка проводящих пучков с
тонким слоем древесины при снятии щитка. Она требует большого
навыка, так как при малейшем неточном движении ножа либо срезается слишком много древесины (10), либо она совсем не захватывается, отчего может быть повреждена внутренняя сторона щитка (9),
либо проводящие пучки бывают вырваны прежде, чем срезаны.
Мы снимали щитки с привоя, также вращая кольцо коры на черенке. Если при этом пучки вырывались глубоко из почки, так что оставалась ямочка, щиток браковали. В процессе работы приходится нередко
пользоваться обоими способами снятия щитка: если 8 месте прикрепления почки к черенку есть выпуклость или глазок сидит на заметной
древесной «ножке» (что у грецкого ореха наблюдается нередко), проводящие пучки подрезали, захватывая тонкий слой древесины; в том же
случае, когда выпуклости нет, щитки снимали вращением.
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Для большего удобства в работе сначала делали двойным ножом
поперечные надрезы на определенном количестве подвоев и привоев,
а затем пользовались только обычным окулировочным ножом.
Окулировку удлиненным щитком выполняли с помощью обычного окулировочного ножа. Сделав один поперечный надрез коры
выше глазка и два продольных, снимали щиток длиной 7-8 и шириной 1-1,5 сантиметра с глазком посередине. Затем вставляли его в
обычный Т-образный надрез на подвое и туго обвязывали.
При обычной окулировке ореха поступали таким же образом, как
при окулировке у косточковых и семечковых пород с той лишь разницей, что щитки снимали большей длины (около 6 сантиметров).
Следили, чтобы между подвоем и щитком привоя (особенно удлиненным) из-за большого утолщения основания листового черешка
не оставалось свободного пространства. Для обвязки использовали
тесьму, пропитанную садовой замазкой, полихлорвиниловую пленку
и мочало.
Окулировали с начала июня до конца августа. Но лучший срок
окулировки грецкого ореха в Молдавии, по нашим данным, – с на
чала июня до середины июля (прорастающим глазком). Этот период – самый влажный и теплый в году, а орех, как известно, любит
влагу и тепло, поэтому благодаря интенсивной деятельности камбия
результаты прививки улучшаются. В то же время к началу июня почки грецкого ореха в Молдавии морфологически сформировываются
и бывают вполне пригодными для окулировки.
Средняя за три года приживаемость при окулировке в ранние
сроки прямоугольным щитком составила в наших опытах 68%. При
более благоприятных погодных условиях (прежде всего при достаточной влажности) она достигала 96%. При окулировке спящим глазком результаты были значительно хуже. Кроме того, часть глазков
зимой вымерзала. При снятии щитка путем подрезки приживаемость
была на 25% выше, чем при снятии щитка вращением кольца коры на
черенке.
Окулировка удлиненным щитком дала приживаемость в среднем
46%, а максимальную – 75%; при обычной окулировке приживалось
не более 14% глазков.
Обвязка тесьмой и полихлорвиниловой пленкой дала одинаково
хорошие результаты, но пленка несравненно дешевле и удобнее для
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работы. Обвязка мочалом сказалась на приживаемости отрицательно:
в лучшем случае приживалось 37% глазков. Прорастающие глазки,
заокулированные в срок от начала июня до середины июля, через 2025 дней трогались в рост. До наступления морозов побеги успевали
вызреть и хорошо переносили зиму. Большая часть глазков, заокулированных с середины июля до начала августа, также трогалась в рост,
но побеги не успевали вызреть и зимой вымерзали. Глазки августовской окулировки начинали прорастать следующей весной. Однолетние окулянты достигали 1,5 метра высоты, и их можно было пересаживать на постоянное место.
Таким образом, опыты показали, что в Молдавии есть возможность
успешно применять прививку грецкого ореха в открытом грунте.
И.Г. КОМАНИЧ
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ГИБРИДИЗАЦИЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
С ДРУГИМИ ВИДАМИ РОДА JUGLANS
В УСЛОВИЯХ МОЛДАВИИ

О

тдаленной гибридизации принадлежит большая роль в
улучшении существующих и создании новых форм растений. Крупные достижения И. В. Мичурина [13] и Л. Бербанка [1] в
значительной мере определяются широким применением отдаленной
гибридизации растений. Н. И. Вавилов [2] считал, что самые увлекательные и наиболее дерзкие задачи практической селекции могут
быть решены путем применения отдаленной гибридизации. Отдаленная гибридизация позволяет получить нередко совершенно определенные ответы на вопрос о том, каким путем произошли те или иные
виды и в каких генетических отношениях они находятся [18, 20].
В связи с тем, что внутрисортовые скрещивания, проводящиеся на протяжении столетий, в значительной мере исчерпали свои
потенциальные возможности в отношении важнейших признаков  –
зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням, урожайности и др., введение в скрещивание диких видов плодовых, наряду с
использованием искусст
венного мутагенеза, является важнейшим
методом в селекционной работе [191.
Селекция грецкого ореха ведется в основном методом отбора
лучших форм из местных популяций. Так, в среднеазиатских и закавказских республиках, в Молдавии, Белоруссии, а также в различных областях Украины и Российской Федерации выделено и описано,
как свидетельствуют литературные данные, около 300 форм грецкого
ореха. Но широкое распространение в производстве получила лишь
незначительная часть из них. В меньшей мере применяется метод
межсортовой гибридизации грецкого ореха [16, 34, 37].
Грецкий орех недостаточно морозоустойчив, а также страдает
от некоторых болезней и вредителей. Поэтому применение отдаленной гибридизации для обогащения генотипа грецкого ореха и получения новых ценных форм для целей плодоводства нам кажется
целесообразным и актуальным.
Естественная гибридизация видов рода Juglans наблюдается довольно часто [3, 4, 8, 12, 29, 30, 31, 32, 38]. Искусственной отдаленной
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гибридизации орехов посвящен ряд работ [1, 7, 9, 11, 13–16, 21–28, 33,
36]. Необходимо отметить, что в СССР в области отдаленной гибридизации видов ореха многое достигнуто, и в этом отношении наша
страна занимает передовые позиции. На большом материале доказана высокая скрещиваемость видов рода Juglans между собой и возможность получения плодовитых и жизнеспособных гибридов. Получены гибриды, обладающие явным гетерозисом и высокой зимостойкостью. Однако до сих пор как у нас, так и за рубежом получено
очень мало отдаленных гибридов, совмещающих полезные признаки
диких видов – морозоустойчивость, иммунность, плодовитость и высокие качества плодов и древесины грецкого ореха. Чаще всего наблюдается доминирование нежелательных признаков диких видов.
Следовательно, этот вопрос требует дальнейшей разработки.
Первые скрещивания между грецким орехом и другими видами
рода Juglans нами начаты в 1963 г., а в более широких масштабах эту
работу стали проводить с 1965 г. Однако в первые годы потребовалось
уточнение методики скрещивания в климатических условиях Молда
вии. И только начиная с 1967 г. стали получать удовлетворительные
урожаи гибридных плодов.
В Молдавии грецкий орех обычно цветет в конце апреля – начале
мая 15J, но в разные годы сроки цветения смещаются в ту или другую
сторону. Так, в 1965 г. цветение началось 17-18 мая, а в следующем,
1966 г., цветение тех же форм наступило 21-24 апреля (т. е. разница
составляет 24-26 дней). Поздно наступило цветение также в 1969 г.
В  1967 и 1968 гг. наблюдались средние сроки цветения.
Во время цветения и в последующий период, пока цветки для
скрещивания находятся в изоляторах, температура воздуха бывает
довольно высокой и оказывает большое влияние на завязывание плодов. Максимальная температура воздуха достигает иногда 32-34°С.
В изоляторах же (пергаментные мешки), по нашим измерениям, в
полуденные безветренные часы температура достигает 40-42°, что на
9,5° выше наружной. В жаркие, но ветренные периоды температура
в изоляторах на 3-5° выше, чем снаружи. Такие высокие температуры, несомненно, оказывают отрицательное влияние на завязывание
плодов. Кроме того, нужно отметить, что грецкий орех плохо переносит изоляцию. Листья и плодики недоразвиваются, желтеют, а потом
даже после удаления изоляторов опадают. По этой причине в первые
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годы в нашей работе наблюдалось массовое опадение завязей в период снятия изоляторов и некоторое время после этого. В связи с этим
стали испытывать различные виды и размеры изоляторов: матерчатые и пергаментные мешки, ватные тампоны. Наиболее приемлемыми в наших условиях оказались пергаментные мешки следующих размеров: 35 см x 50 см; 40 см x 60 см, реже – 40 см х 80 см в зависимости
от величины ветки. Использование изоляторов меньших размеров
приводило к угнетению ветки и последующему опаданию листьев и
завязей. Матерчатые изоляторы стоят дороже и менее удобны в работе. Ватные тампоны плохо предохраняют рыльца от опыления и
особенно непригодны в дождливую погоду. Очень важно в наших
условиях было сократить до минимума время нахождения завязей в
изоляторах. Так, в 1963-1966 гг. изоляторы находились на ветках 1820 дней, а в 1967-1969 гг. – 11-13 дней.
Опыление производилось преимущественно свежесобранной
пыльцой, так как не было полной уверенности в ее пригодности в
случае хранения более продолжительное время. Наши попытки проращивать пыльцу ореха в искусственных условиях не увенчались
успехом. При наличии большого числа деревьев всегда можно найти
два дерева с одновременным цветением: у одного компонента – мужских соцветий, а у другого – женских.
Изоляторы изготовлялись так, чтобы оба конца их оставались не
защитными, при изоляции один конец завязывали на ветке, как обыч
но, а другой (более отдаленный от вертикальной оси дерева) склады
вали «гармошкой» и завязывали шпагатом. При самом опылении изо
лятор не снимали с ветки, а раскрывали его с наружного конца, накло
няли ветку так, чтобы верхушка была направлена вниз, поскольку
случайное попадание неизвестной пыльцы в изолятор, а возможно, и
на рыльце, менее вероятно снизу, чем сверху или сбоку. Потом пыльцу наносили на рыльце при помощи кисточки с длинной ручкой так,
чтобы кончик кисточки не касался его, и легким ударом указательного
пальца по ручке кисточки пыльца стряхивалась на рыльце.
Результаты скрещиваний по годам представлены в табл. 1. Обра
щает на себя внимание плохая всхожесть гибридных семян. Некоторая часть семян портилась при стратификации, но большая часть
оказалась невсхожей. Низкая всхожесть гибридных семян орехов
отмечалась и раньше в работах других исследователей [11, 15].
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Таблица 1
Количество опыленных цветков и полученных плодов и сеянцев
Показатель

1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970

Итого

Количество
опыленных
цветков

241

254

352

671

586

1110

1761

4945

Количество
полученных
плодов

3

2

7

5

42

61

151

274

Количество
сеянцев
первого года

0

0

0

0

21

21

-

45

Количество
сеянцев
второго года

0

0

0

0

20

-

-

20

В скрещиваниях участвовали растения диких видов, произрастаю
щих в экспозициях дендрария (зав. Б. Г. Холоденко) Ботанического
сада АН МССР: J. nigra L., J. manshurica Мах.,J. tinerea L.,J. sieboldina
Мах., с одной стороны, и 11 местных формJ. regia L. – с другой.
При подборе пар для скрещивания основывались на представле
нии, что вид является целостным комплексом систем [2] и стремились
охватить, возможно, полнее разнообразие «наличного состава вида»
(грецкого ореха). Работе по отдаленной гибридизации предшествова
ло изучение разнообразия местных форм грецкого ореха с установле
нием амплитуды варьирования отдельных признаков [10]. Было
выявлено, что форма Б-36 имеет пленчатую скорлупу, а форма Б-17
– толстую скорлупу; форма Б-30 имеет мелкие плоды, форма Б-18
– крупные; форма Б-2 является раноцветущей, формы Б-30 и Б-14
– более поздноцветущие и т. д. Уточнение методики скрещивания в
наших условиях и завершение работ по изучению формового разнообразия местного грецкого ореха позволят в будущем составить более
четкий план скрещиваний с охватом большего размаха амплитуды
варьирования признаков и большего разнообразия форм.
В качестве материнского растения в основном служили формы грецкого ореха, в качестве отцовского – другие виды Juglans. Однако в последние два года проводили также реципрочные скрещивания.
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По имеющимся в нашем распоряжении трехлетним данным трудно сделать окончательные выводы о скрещиваемости разных форм
грецкого ореха с каждым из видов Juglans. Однако установлено, различные формы грецкого ореха обнаруживают неодинаковую скрещиваемость. Высокая скрещиваемость наблюдалась у форм Б-7 (средняя
за 3 года 14,2%) и Б-2 (средняя за 2 года 15,1%). Низкая, а в некоторые
годы отрицательная, скрещиваемость наблюдалась у форм Б-14, Б-24.
Разница в скрещиваемости разных форм грецкого ореха, возможно,
объясняется тем, что они находятся в различной генетической близости с видами рода Juglans. И. С. Руденко [17] на основании всестороннего изучения яблоне-айвовых и айвово-яблоневых гибридов пришел к выводу, что разные сорта яблони и айвы находятся в различной генетической близости. В отношении грецкого ореха этот вопрос
нуждается в дальнейшей разработке. Виды рода Juglans несколько
различаются между собой в отношении скрещиваемости с грецким
орехом. Так, у черного ореха отмечается более низкая скрещиваемость с формами грецкого ореха (в среднем за 3 года – 1,5%). Низкая
скрещиваемость черного ореха по сравнению с другими видами наблюдалась и в работах других исследователей [7. 15]. Более высокую
скрещиваемость обнаружил орех Зибольда – П,4%; маньчжурский и
серый орех занимают как бы промежуточное положение (8,5-8,8%).
Скрещиваемость грецкого ореха (в качестве материнского расте
ния) с другими видами Juglans составляет в среднем за 3 года 7,7%
(опылено 2682 цветка, получено 208 плодов).
Дикие виды Juglans в качестве материнского растения обнаружили скрещиваемость в среднем за два года 7,5%) (опылено 775 цветков,
получено 58 плодов).
В настоящее время у нас имеются 24 однолетних и 20 двухлетних
Детальное морфологическое изучение, а также кариологическое исследование этих гибридов будет сделано в дальнейшем. Здесь отметим только, что по таким признакам, как величина и форма листа, количество листочков в листе, характер зазубренности края листовой
пластинки, окраска стволика, форма верхушечной и боковых почек
и др., сеянцы разделяются в основном на три типа: материнский, от
цовский и промежуточный (табл. 3).
Как показывают данные наблюдений, среди гибридных сеянцев
преобладают растения материнского типа, особенно в том случае,
когда материнским растением являлись дикие виды Juglans.
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В результате проведенной работы подтверждается ранее сделан
ный вывод [6, 22, 25, 26] о хорошей скрещиваемости грецкого ореха
с другими видами рода Juglans. В то же время разные формы грецкого ореха проявляют различную скрещиваемость с видами Juglans.
По-видимому, грецкий орех наиболее трудно скрещивается с черным
орехом и наиболее легко – с орехом Зибольда. Серый и маньчжурский
виды ореха в этом отношении занимают промежуточное положение.
У большей части гибридных сеянцев преобладают признаки
материнского растения, примерно пятая часть сеянцев сочетает признаки обоих родителей и у незначительной части сеянцев первого поколения преобладают признаки отцовского растения. При этом большее уклонение в сторону материнского растения наблюдается в том
случае, когда таковым являются дикие виды Juglans.
И.Г. КОМАНИЧ
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УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
В СЕМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Т

радиционно грецкий орех в Молдавии произрастал в бессистемных насаждениях, а также в виде отдельно стоящих деревьев. Рядовых просадок было очень мало. По литературным данным
[1.3] и свидетельству крестьян, бессистемные насаждения и отдельно
стоящие деревья давали большие урожаи, в отдельных случаях до 250
кг с дерева. В прошлом экспорт орехов из Молдавии достигал 338 тыс.
пудов ежегодно.
50-х гг. орех начали сажать в рядовых посадках, используя посадочный материал семенного происхождения. В 1960 г. площади обособленных садов грецкого ореха составляли 4364 га. Однако после
вступления в плодоношение семенные насаждения дают низкий урожай, в среднем 3,5 ц/га. Образовались своего рода ножницы: площади
садов возросли, а валовой сбор сократился.
В связи с создавшимся положением мы провели анализ урожайности в двух ореховых садах семенного происхождения: в колхозе
М.И. Калинина Чимишлийского района (площадь 10 га) в пойме небольшой реки Когыльник и в колхозе «Бируиторул» Рышканского
района (площадь 12 га) на пологом склоне восточной экспозиции [4,
5]. В обоих садах площадь питания деревьев 10 м х10 м. Возраст деревьев 20-22 года.
Для определения урожая с каждого дерева была использована следующая методика. Вначале были намечены и пронумерованы эталонные
деревья. Для определения урожая этих деревьев подсчитывали все плоды. Урожай от минимального до максимального был разбит на шесть
классов с классовым интервалом в 500 орехов: урожай минимальный –
100 штук; низкий – 100-500; ниже среднего – 600-1000; средний – 11001500; выше среднего – 1600-2000; высокий – 2100-2500 штук.
В дальнейшем урожай каждого дерева определяли, сравнивая его
с урожаем эталонных деревьев, уже без подсчета орехов, и заносили в
соответствующий класс. Нужно отметить, что при классовом интервале в 500 плодов и некотором навыке можно определить с высокой
точностью класс урожайности дерева. Такая методика позволяет подвергнуть анализу большое количество деревьев.
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В ореховом саду колхоза им. М. И. Калинина наблюдения проводились три года, в колхозе «Бируиторул» – пять лет. В проведении
настоящей работы нам оказали содействие главный агроном по многолетним насаждениям колхоза «Бируиторул» Г. Ф. Шонцу и агроном-питомниковод колхоза им. М. И. Калинина В. А. Реница, за что
выражаем им свою глубокую благодарность.
В саду колхоза им. М. И. Калинина за три года наблюдений соб
ран низкий урожай из-за отрицательного воздействия весенних
заморозков 1971 и 1973 гг. и зимних морозов 1972 г. В саду колхоза «Бируиторул», который находится на возвышенности, в те же и
последующие годы собран более удовлетворительный урожай. Поэтому здесь приводим результаты исследований, проведенных только
в колхозе «Бируиторул».
Насаждение включает разнообразные формы, отличающиеся
между собой по достоинству плодов, урожайности, устойчивости к
марсониозу и другим признакам.
Величина урожая каждого дерева колеблется как по годам, так и у
разных деревьев. По средней арифметической урожай распределяет
ся в популяции следующим образом:
Урожай,
шт.

100

100500

600-1000

11001500

16002000

21002500

Всего

Шт.

18

97

141

212

44

2

614

%

3,0

15,8

39,2

34,5

7,2

0,3

100

Встречаемость

Эти данные свидетельствуют о том, что мы имеем дело с популя
цией свободно перекрещивающихся особей. Варьирование по признаку урожайности подчинено закону нормального распределения
особей в популяции. Вариационная кривая нормальная, значит, при
закладке насаждения отбор не был произведен. Количество деревьев
со средним и более высоким урожаем составляет 42,0% от общего количества, т. е. меньше половины; ниже средней урожайности и малоурожайные деревья составляют 58%. Эти малоценные деревья, хоть и
составляют большинство, дают лишь 38% всего урожая.
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Кроме того, оказалось, что каждое дерево плодоносит неодинаково по годам (табл. 1).
Из 614 деревьев 19 давали средний урожай все пять лет, колебаний урожая у этих деревьев не наблюдалось; у 35 деревьев (5,7%)
один-три года были высокоурожайными, остальные среднеурожайные или урожай ниже среднего; 15 деревьев имеют по одному высокоурожайному году и один-два безурожайных года, остальные годы
среднеурожайные и малоурожайные; 215 деревьев (35,0%) имеют
три-четыре среднеурожайных года, ни одного высокоурожайного
года, остальные – малоурожайные или безурожайные годы; 276 деревьев (44,9%) один-два года давали средний урожай, в остальные –
низкий урожай или без урожая; и наконец, 73 дерева (12,0%) все пять
лет подряд давали низкие урожаи или совершенно не имели урожая.
В целом более чем у половины деревьев малоурожайные годы преобладают над урожайными.
Наилучшие деревья были отмечены. Не все высокоурожайные
формы обладают высокими показателями и по другим хозяйственноценным признакам (масса плода, выход ядра, устойчивость к марсониозу и др.), а имеют либо мелкие плоды, низкий выход ядра, либо
слабую устойчивость к марсониозу и т. д. Наилучшее сочетание полезных признаков отмечено у 10 экземпляров (табл. 2), выгодно отличающихся на общем фоне насаждения хорошими показателями
по комплексу хозяйственно-ценных признаков и рекомендованных
нами для размножения прививками в хозяйстве колхоза.
Приведенные данные показывают, что урожай насаждения
составляет в среднем за 5 лет 9,2 ц с га. Больше половины деревьев
(58%) не оправдывают место, занимаемое в плодовом саду. Если
представить, что малоценные деревья можно заменить высокоурожайными формами, которые имеются в этом насаждении, то урожай
составил бы 17- 18 ц/га, т. е. почти в два раза больше фактического.
Однако мы считаем, что данное насаждение целесообразно сохранить в качестве генофонда и исходного материала для дальнейших
работ по отбору ценных форм, а новые насаждения создавать из
привитого посадочного материала наиболее ценных и высокоурожайных форм.
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КАРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВИДОВ РОДА JUGLANS L.

К

   роду Juglans различные авторы относят от 8 до 45 видов. Общеприняты 9-10 видов, естественно произрастающих в Азии
и Северной Америке. В Советском Союзе в естественном состоянии
встречаются три вида (орех грецкий, орех маньчжурский, орех Зибольда), остальные распространены в культуре. Наибольшее хозяйственное значение имеет грецкий орех, отличающийся высокими качествами плодов и древесины. Дикорастущие виды ореха используются в
отдаленных скрещиваниях с грецким орехом в целях улучшения морозоустойчивости, иммунности, продуктивности последнего [1].
По нашим данным, грецкий орех легче скрещивается с азиатскими видами ореха и дает плодовитое потомство. Из американских
видов нам удалось скрестить с грецким орехом только орех черный
и орех серый, однако гибриды с орехом черным в высокой степени
стерильны.
В связи с этим возникла необходимость кариологического иссле
дования видов ореха, которые в этом отношении мало изучены. У
J.  major (Тогг.) Heller, J. hindsii Jeps., J. sieboldiana Мах. числа хромосом
не определены вовсе; по другим видам имеются литературные данные
[2-8]. Следует учесть, что приведенные в сводке «Хромосомные числа
цветковых растений» [8] J. intermedia и J. notha Rehd. являются меж
видовыми гибридами, а J. insularis Griseb. и J. californica Wats. [2] мало
известны и не общеприняты как виды, J. cordiformis Мах. приведен
один раз как вид и второй раз как разновидность.
Кариологические исследования представителей рода Juglans помогут поставить подбор исходных форм для отдаленных скрещиваний на научную основу и будут способствовать дальнейшему развитию селекции грецкого ореха и других видов Juglans.
Ввиду того, что хромосомы ореха чрезвычайно мелкие, мы
ограничились определением соматического числа хромосом, их формы и размеров, не вдаваясь в морфологические детали. В настоящей
статье приведены данные исследования хромосом у 9 видов ореха.
Материал для исследования собран в ботаническом саду АН
МССР; фиксировали корешки проросших семян и апикальную меристему растущих побегов. Приготавливали постоянные и временные
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давленные пре
параты. Для постоянных препаратов использовали
фиксаторы Навашина (1:4:1), Карнуа (6:3:1), ацет-формалин (1 : 10).
Окрашивали железоатоксилином по Гейденгайну [9]. Для давленных
препаратов использовали пропион-лакмоидный метод [10]. Материал фиксировали с 5 экземпляров каждого дикорастущего вида, а
у грецкого ореха с 15 экземпляров, относящихся к 5 ботаническим
формам. Во избежание возможного искажения размеров хромосом
предобработку материала не проводили. У каждого вида исследовано
по 100-150 метафазных пластинок. Одну наиболее характерную, пластинку фотографировали и зарисовывали с помощью рисовального
аппарата РА-42. Длину и толщину хромосом измеряли на рисунках,
сделанных при помощи микроскопа МБС-1 с окуляр-микрометром,
затем составляли кариограмму вида.
Все исследованные виды ореха имеют по 32 соматические хромосомы, т. е. все они диплоиды. Наиболее мелкие хромосомы у ореха
сердцевидного. Суммарная длина хромосом этого вида меньше тако
вой грецкого ореха на 14%, маньчжурского на 10%, ореха Зибольда
на 9%, ореха черного (J. nigra L., американского происхождения) на
27%. Американские виды, за исключением ореха серого (J.  cinerea L.),
отличаются более крупными хромосомами по сравнению с видами
азиатского распространения (tф = 3,75).
Хромосомы азиатских видов ореха разделяются по длине на три
группы, а американских видов – на 4-5 групп.
Орех грецкий (J. regia L.). Вудвэс [4] определил для этого вида гаплоидное число хромосом как n=16. А. П. Ермоленко приводит для
грецкого ореха 2n = 36 [6], число, которое позже [5] не подтвердилось.
А. И. Погосян и В. Г. Картелев [7] определили у двух форм грецкого
ореха 2n = 32. Мы также обнаружили в соматических клетках ореха
грецкого 32 хромосомы. Хромосомы грецкого ореха можно разделить по длине на три группы: средние (1,51-1,87 мкм), мелкие (1,091,46  мкм) и очень мелкие – 0,78 = 0,94 мкм.
Наши данные о размерах хромосом несколько расходятся с данными А. И. Погосян и В. Г. Картелева [7], которые приводят для двух
форм грецкого ореха длину хромосом 2,0-3,5 мкм. Это, может быть,
объясняется тем, что были использованы другие способы обработки
материала.
Орех сердцевидный (J. cordiformis Мах.). Раньше этот вид считался разновидностью J. sieboldiana Мах. Однако он резко отличается
от ореха Зибольда плодами сердцевидной формы с совершенно глад– 107 –

кой поверхностью эндокарпия и поэтому был выделен в самостоятельный вид. Вудвэс [4] определил у него гаплоидное число хромосом
как n = 16; мы в соматических клетках этого вида установили 2,0 = 32.
Орех сердцевидный имеет очень мелкие хромосомы (0,78-0,99 мкм),
мелкие (1,04-1,35 мкм) и средние хромосомы – 1,56-1,87 мкм.
Орех маньчжурский (J. mandshurisa Мах.). 2n = 32. Этот вид, как
и грецкий орех, естественно произрастает в Советском Союзе. Длина
хромосом у этого вида равна 1,51-1,72 мкм, мелких – 1,04-1,35 мкм,
очень мелких – 0,99 мкм.
Орех Зибольда (J. sieboldiana Мах.). Соматическое число хромосом у этого вида – 2n=32. Наиболее длинные хромосомы имеют длину 1,93 мкм, средние 1,51-1,67 мкм, длина мелких хромосом довольно
плавно распределяется от 1,46 до 1,04 мкм; и есть хромосомы, длина
которых меньше микрометра.
Из видов ореха, естественно произрастающих в Северной Америке, исследованы следующие:
Орех черный (J. nigra L.). 2n = 32. Выделяется среди остальных
видов ореха наиболее крупными хромосомами (см. рисунок, 9, 10).
По длине их можно разделить на 5 групп: очень крупные (2,60 мкм),
крупные (2,00-2,49 мкм), средние (1,50-1,99 мкм), мелкие (1,0-1,49
мкм) и очень мелкие хромосомы (0,83-0,88 мкм). У большинства пар
хромосом заметны перетяжки. Хромосомы 1-, 2- и 3-й пар имеют первичные и вторичные перетяжки. Хромосомы 1-, 4- и 12-и пар метацентричны, остальные, за исключением 13-, 14- и 16-й хромосом, у
которых не обнаружено перетяжек, субметацентричны.
Орех большой (J. major (Torr.) Heller) морфологически близок к
ореху черному. Нами впервые определено соматическое число хромосом (2n = 32). Хромосомы распределяются на 4 группы:
крупные хромосомы (2,20 мкм); средние (1,99-1,51 мкм);
мелкие (1.04-1,35 мкм) и очень мелкие (0,57 мкм).
Орех Гиндса (J. hindsii Jeps.). Соматическое число хромосом у это
го вида (2n = 32) определено нами впервые. Хромосомы этого вида
разделяются на четыре группы: крупные хромосомы (2.29 мкм), средние (1,87-1,51 мкм), мелкие (1,46-1,04 мкм) и очень мелкие 0,94 мкм.
Орех скальный (J. rupestris Endelm.). 2п = 32. Хромосомы довольно плавно распределяются по длине от самых крупных (2,13 мкм) до
самых маленьких (0,94 мкм).
Орех серый (J. tinerea L.). 2n = 32. Суммарная длина всех хромосом
ореха серого наименьшая среди видов ореха американского проис
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хождения. Выделяются крупные хромосомы (2,45 мкм); средние (1,50–
16,7 мкм), мелкие (1,46–1,04 мкм) и очень мелкие (0,78–0,94 мкм).
Морфологически орех серый хорошо отличается от стегальных
американских видов более крупными листьями, сильной опушенностью и особенно продолговатым эндокарпием с глубоко и остро
разрезанной поверхностью. Мы считаем, что орех серый как морфологически, так и кариологически стоит ближе к дальневосточным видам (ореху Зибольда и ореху маньчжурскому), чем к американским.
Интересно отметить, что ископаемых остатков ореха серого найдено
много в плиоценовой флоре Азии и Европы, в то время как на его
современной родине, в Северной Америке, таких остатков не обнаружено. Таким образом, кариологическое изучение 9 видов Juglans
установило их диплоидный уровень: ни особей, ни клеток другого
уровня плоидности не обнаружено. Можно предположить, что эволюция рода Juglans шла на диплоидном уровне. Морфологические
различия между видами обусловлены не геномными, а генными изменениями и, возможно, хромосомными перестройками.
По палеонтологическим данным в третичном периоде род Juglans
имел огромный ареал, охватывавший всю Голарктику. При современном объеме рода ареал его разъединен, что в некоторой степени
отражается и в особенностях кариотипов видов. В целом род Juglans
характеризуется хромосомами небольшого размера. Однако американские виды, за исключением ореха серого, отличаются более крупными хромосомами по сравнению с азиатскими.
Морфологическая и кариологическая обособленность американских и азиатских видов свидетельствует о самостоятельности эволюции тех и других на протяжении большого отрезка времени.
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THE PECULIARITIES OF WALNUT (JUGLAS L.)
DISTANT HYBRIDS F1-F3

W

e have been conducting distant hybridization of Juglans regla L.,
with other species of Juglans genus: j. sieboldiana Max., J. mandchurica Max., J. nigra L., J. cinerea L. since early 60s. Hybrids from various
crossing conciliations except individual ones have a number of common
features. The sings of wild fruit prevail in F1 hybrids: thick, deeply scarred
endocarp with additional inner layer. The number of leaflets is intermediate, and equals to 13. Seed setting is from 2,9 for J. regia x J. nigra to 6,0 for
J. regia x J. sieboldiana and 36,4% for J. sieboldiana x J. regla. Most hybrids
with J. sieboldiana develop male flowers and pollen normaly, whereas J.
regla x J. nigra catkins all fall down, before pollen is released. Cytological
analysis of J. regia x J. nigra showed big irregularities in meiotic phases.
F2 displays big hybrid diversity – from the cultivated to wild type, with
wide range of intermediate forms. The Hybrid (J. nigra x J. regia) x J. regla
N 22-5-2 of the intermediate type presents an interest, yields nuts with thin
endocarp, the kernel output is 50-55%, fruit set up to 30-40%, it is absolutely sterile by the father’s line. Some F2 hybrids display heterosis: N 21-6-1 is
14,5 m tall and 33,4 cm in diameter at the age of 22 years old. 433 F3 plants
are obtained through free pollination of F2 J. nigra x J. regia hybrids. 182 of
them belong to cultivated, 212 – intermediate and 39 of wild type.
I. G. COMANICI,
Institute, Academy of Sciences of Moldova
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PLANTELE NUCIFERE: BIOLOGIE, CITOLOGIE,
HIBRIDARE DISTANTĂ

P

rintre plantele nucifere o mare importanţă, la noi, o are nucul comun – un pom nobil, despre care fapt ne vorbeşte, între altele şi
numirea sa latină – Junglas regia. De aceea i-am şi acordat în studiile noastre o atenţie deosebită.
Nucul se cultivă la noi din timpurile străvechi. Vasile Pârvan menţionează că dacii exportau ulei de nuci.
Cu toată vechimea nucului pe meleagurile noastre cultura lui este la
un nivel scăzut de semicultură, până nu demult cultura de soi de nici nu se
cunoştea.
Piatra de încercare în dezvoltarea culturii nucului de soi a fost dintotdeauna lipsa metodelor de înmulţire vegetativă care dă posibilitate de a
multiplica şi a păstra neschimbate calităţile soiului dat.
Încercări în această privinţă au fost şi mai înainte, dar nereuşite. Nereuşita încercărilor anterioare se datorează, după părerea noastră, faptului
că se opera cu metode tradiţionale şi termeni tradiţionali, subestimându-se
cerinţele plantei faţă de condiţiile externe, îndeosebi faţă de temperatură şi
umiditate şi de asemenea unele caractere morfologice. Cercetările noastre
privind particularităţi biologice au arătat că nucul – specie originară din
zona caldă şi umedă şi-a păstrat „memoria ecologică”. Astfel, la to constantă
de 25–30oC calusogenează şi procentul de concreştere a ţesuturilor decurg
cu mult mai bine decât la to de 18o şi 20o.
Pe baza acestor şi a altor date am elaborat metode rezultative de altoire, mai întâi în condiţii controlate, în seră, cu o reuşită de 84–90% altoaie
prinse, apoi şi în sol deschis direct în pepinieră.
Ţinând cont de cerinţele plantei faţă de to şi umiditate, am recurs la
permutarea termenelor sau epocii de altoire din august în iunie – perioadă când procesele fiziologice de creştere sunt mai intense şi mai favorabile
concreşterii componentelor altoirii. Un rol important l-a jucat de asemenea
evidenţierea procedeului de ocupaţie „în fluier” şi folosirea peliculei de polietilenă ca material de legat în locul celui tradiţional de coajă de tei.
Astfel de prindere a ocupaţiilor a atins 70–80%. Aceste lucrări au
avut un larg ecou în Republica Moldova, în fostele republici unionale
despre care fapt ne vorbesc multiple studii ale specialiştilor din Uniune:
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Kârgâzstan, Tadjikistan, Crimeea, Voronej, Kiev, Novocerkask ş.a., ulterior au fost puse la baza tehnologiilor de producere a materialului săditor
altoit de nuc şi au jucat un rol important în punerea culturii nucului pe
baze de soi ştiinţifice.
O altă direcţie de cercetări a fost fondul genetic al nucului comun precum şi al altor specii de Junglas şi Carya.
În această direcţie am efectuat pentru prima dată, referitor la nucete,
cercetări populaţionale atât din Moldova, cât şi din Asia Mijlocie – Centrul
genetic primar al nucului, unde am întreprins 3 expediţii, astfel având posibilitatea de a face un studiu comparativ.
Ca rezultat a fost scoasă la iveală o mare variabilitate morfologică şi taxonomică, a fost dată totodată caracteristica generală a populaţiei, cu indicaţia mediei aritmetice a caracterelor mai importante, a erorii mediei aritmetice, au fost stabilite particularităţile repartiţiei indivizilor în populaţie,
limitele şi nivelul variabilităţii fenotipice, ponderea (sau cota) variabilităţii
genotipice, gradul şi forma corelaţiei caracterelor (desen), date originale
care nu fuseseră cunoscute până atunci, ceea ce ne-a permis să pronosticăm
probabilitatea depistării în populaţie a unor forme valoroase şi eficacitatea
selecţiei şi ceea ce este de asemenea important (studiul populaţional) ne dă
siguranţă că n-am scăpat ceva foarte preţios.
Studiul comparativ al populaţiilor din Moldova şi Asia Mijlocie a
arătat că în populaţiile semispontane din Moldova diversitatea taxonomică este apropiată de cea spontană din Centrul genetic primar (Asia
Mijlocie), iar amplitudinea variabilităţii caracterelor în Moldova este mai
largă, mai mare decât în centrul primar. În baza acestor investigaţii, am
elaborat concepţia existenţei unui focar al Centrului genetic secundar al
nucului în Moldova, de unde formele de nuc s-au răspândit în alte ţări,
unde se numeşte „volojskii”.
Ca rezultat, practic au fost evidenţiate 12 forme valoroase după un
complex de caractere agrobiologice preţioase, dintre care două au fost omologate, iar 10 sunt apreciate „de perspectivă”, câteva din ele sunt expuse aici
şi de asemenea circa 120 de forme cu indici-record la 1-2-3 caractere, care
constituie un preţios material iniţial pentru selecţie. Toate formele menţionate sunt introduse în Colecţia de fond a Grădinii Botanice.
Nucul s-a dovedit a avea şi unele defecte, cum ar fi rezistenţa nu prea
mare la ger şi la unele boli şi dăunători. În acelaşi timp, acestea şi alte însuşiri le au într-un grad mai înalt speciile sălbatice din genul Juglans, cum ar fi
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J. nigra, J. mandshurica, J. cinerea ş.a. şi pot fi transmise nucului comun prin
metoda hibridologică, care a şi fost aplicată ca o direcţie nouă în cadrul
Laboratorului de hibridare distantă. Au fost efectuate încrucişări directe şi
reverse (reciproce).
În total au fost polenizate 13 385 de flori, obţinute 836 seminţe şi 175
puieţi F1 şi ulterior numeroşi hibrizi F2 şi F3.
În cursul acestor lucrări au fost stabilite anumite legităţi ale hibridării
distante la nuc, dintre care a-şi menţiona următoarele:
1. Nucul comun se încrucişează mai uşor cu speciile est-aziatice (J.
sieboldiana, J. mandchurica, J. cordiformis), adică este genetic mai
aproape de aceste specii în comparaţie cu cele nord-americane (J.
nigra, J. hindsii) cu excepţia J. cinerea.
2. Gradul de încrucişare depinde, pe lângă factorii externi, de direcţia încrucişării.
3. În F1 predomină descendenţi de tip matern mai ales la încrucişările reverse şi în general F1 este în mare măsură uniformă şi sterilă.
4. F2 este mai eterogenă şi cu un grad mai înalt de fertilitate.
Ceea ce este mai important, în F2 a fost stabilită posibilitatea îmbinării
într-unul şi acelaşi exemplar a calităţilor fructului de cultură şi a unor însuşiri preţioase a speciei sălbatice, cum ar fi rezistenţa la ger, rezistenţa la
marsonioză şi viermele nucilor – fapt important atât din punct de vedere
teoretic, cât şi practic, deoarece deschide noi posibilităţi de ameliorare a
nucului pe baza potenţialului genetic al speciilor sălbatice de Junglas.
Hibrizii de F1 şi F2, intraţi pe rod, dau anual o cantitate relativ mare de
seminţe, ceea ce ne-a dat posibilitatea să creăm o populaţie hibridă, care serveşte drept bază pentru lucrările de selecţie şi pentru cercetări biologice.
Unele aspecte în cercetările privind genofondul şi hibridarea distantă
au impus necesitatea unor cercetări citologice.
Aceste cercetări cuprind 9 specii ale genului Juglans, 7 forme taxonice
ale nucului comun (J. regia L.) şi 19 hibrizi distanţi de diferite combinaţii şi
după complexitatea lor sunt unice în literatură.
Astfel au fost stabilite pentru prima dată în ştiinţă numărul de cromozomi, forma şi mărimea lor la 3 specii de Junglas: J. sieboldiana Max.;
J.  major (Torr) Heller, J. hindsii Jeps. În genere cromozomii lor sunt mici.
A  fost stabilit de asemenea că speciile nord-americane (care formează secţia Rhysocaryon, cu excepţia nucului cenuşiu (J. cinerea) au cromozomii
mai mari decât speciile est-asiatice, semnificaţia diferenţei t = 3,75.
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La hibrizii distanţi au fost scoase la iveală mai multe dereglări în procesul de conjugaţie a cromozomilor omologi şi al migraţiei lor spre polii celulari, ceea ce elucidează în anumită măsură cauzele sterilităţii hibrizilor F1.
În cursul investigaţiilor s-a constatat numărul diploid de cromozomi
stabil 2n = 32 la toate speciile, formele taxometrice şi la toţi hibrizii distanţi
ceea ce ne-a permis să propunem ipoteza, potrivit căreia stabilitatea setului
diploid de cromozomi determină caracterul peste ani taxonomică al fam.
Juglandaceae care include circa 60 specii.
În procesul cercetărilor am adunat materiale în populaţiile locale precum şi din Asia Mijlocie, Caucaz, Crimeea şi am creat colecţia de fond de
nucifere care include speciile Juglans şi Carya, forme taxonomice de J. regia, soiuri omologate de nuc (18), 120 forme agricole autohtone şi alohtone
de nuc şi hibrizii distanţi, în total circa 160 de denumiri şi peste 480 de
exemplare de plante, colecţia care este una din cele mai complete şi bogate
colecţii din fosta Uniune şi din lume şi care prezintă o veritabilă bogăţie naţională pentru conservarea genofondului şi pentru folosirea ei în programe
biologice şi de ameliorare.
În încheiere, considerăm că lucrările noastre, pe care succint le-am expus
aici, constituie baza ştiinţifică a culturii nucului de soi şi vor contribui efectiv
la renaşterea slavei de altă dată a nucului, dar la un nivel calitativ nou.
Prof. Ion COMANICI
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Н

Редакции журнала
«Сельское хозяйство Молдавии»

а № 1695/05.07.89 г. вопросы садоводов-любителей, представленные от их имени тов. А. Лукьянчук (277021, Кишинев, ул. Барнаульская, 7, кв. 43):
1. Ложить ячмень или кирпич под корень саженцев грецкого ореха
при посадке нет необходимости. В народе бытует такое мнение, что при
посадке грецкого ореха следует класть кирпич или черепицу, вероятно,
с целью препятствовать развитию стержневого корня и вызвать образование боковых корней. Стимулировать развитие боковых корней
действительно необходимо, т.к. у семенных деревьев, т.е., полученных
из семян без пересадки, в первые 10-12 лет, сильно развивается стер
жневой корень, а боковых (активных) корней мало. Для подавления
стержневого корня необходимо при пересадке 2-3-летних сеянцев сре
зать стержневой корень на расстоянии приблизительно 30 см от корне
вой шейки и тогда получат большее развитие боковое корни.
2. Железо участвует в синтезе хлорофилла. При недостатке его
в растении листья желтеют, ослабевает рост дерева, развивается бо
лезнь известная под названием хлороза. Если в почве железа недоста
точно, то в качестве минерального удобрения вносят железный купорос. На почвах с высоким содержанием навести рекомендуют вносить
железный купорос в углубления, вырытые между корнями из расчета
около 900 г на каждые 2,5 см диаметра ствола, потом разводить водой на столько, чтобы предупредить сильное повреждение корней.
Рекомендуют также как более экономичный способ, вводить лимоннокислое железо в просверленные в стволе отверстия с интервалом
7,5 см из расчета 2,8 г. на одну ямку, причем препарат вводят через
трубку на 2,5 см глубже камбиального слоя. В литературе нет данных
о каком-либо вреде такого приема, какой описан в письме садоводовлюбителей, следовательно, его можно использовать на приусадебных
участках, однако следует отметить, что соединения железа в этом случае мало доступны растениям.
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3. При использовании птичьего помета сначала готовят болтушку
из равных объемов птичьего помета и воды, затем разбавляют ее водой в отношении 3-4 ведра воды на 1 ведро болтушки и сразу вносят
в почву в количестве 1 ведро на 1 кв.м. Канавки или борозды следует
копать таким образом чтобы не навредить корней толще 6-8 мм. Выкопка канав глубиной 30-40 см вокруг дерева, как написано в письме,
может повредить дереву.
4. Способ борьбы с насекомыми при помощи ловчих поясов, как
описан в письме, возражений не вызывает.
5. Действие ореховой листовертки описано (понято) неправильно. Бабочка сама вреда не причиняет. Бабочка откладывает яйца на
листья, из них вылупляются гусеницы, последние стягивают листочки в трубку и одновременно грызут края листочков, здесь же гусеница окукливается и превращается в бабочку, которая вылетает.
При обнаружении яйцекладок на листьях их следует раздавить,
а свернутые листочки собрать и сжечь. В случае массового поражения, рекомендуют опрыскивать, как только появляются первые яйцекладки одним из препаратов: метафос 30%-ный из расчета 0,4-0,6 кг/
га растворенных в 600 л (600 л/га рабочего раствора); антио 25%-ный:
2  кг/га (600 л/га); децис 2,5%-ный: 0,2 кг/га (600 л/га); дурсбан 40%ный: 0,8 кг/га (600 л/га рабочего раствора) или их заменителей.
Доктор биол. наук И.Г. КОМАНИЧ
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CONTRIBUŢII LA INTRODUCEREA PECANULUI
(CARYA PECAN (MARS.) ENGL. A. GRAEBEN.)
ÎN MOLDOVA

P

ecanul face parte din grupa culturilor nucifere împreună cu nucul,
alunul, migdalul, castanul ş.a. este mult apreciat ca plantă pomicolă
pentru miezul fructelor lui bogat în substanţe nutritive, fin; după calităţile
lui gustativ superior celui de nuc comun, precum şi ca plantă forestieră
pentru lemnul care posedă înalte însuşiri fizice şi tehnice, utilizat în industria mobilei de lux şi alte domenii.
Pecanul (Carya pecan, sin.: C. Olivaeformis Nutt.; C. Illinoisensus
(Wang.) K. Koch.) este înrudit cu nucul (Juglans regia L.), făcând parte din
aceeaşi familie – Juglandaceae Lindl. Este originar din America de Nord,
unde creşte spontan în pădurile de foioase în valea fluviului Mississippi de
la statele Indiana, Illinois şi Aiova, până la Alabama, Mississippi, Louisiana,
estul Texasului şi nordul Mexicului. În patrie pecanul ajunge la înălţimea
de 30 (50) m. Are frunze compuse cu câte 15–17 foliole oblong-lanceolate,
spre vârf uşor falcate. Fructul – drupă „falsă”, constă din exomezocarpul
(coaja verde) nu prea gros, care la maturitate se desface prin 4 crăpături;
endocarpul (nuca propriu-zisă) sclerifiat tare, dar relativ subţire, de formă alungit- elipsoidală aproape cilindrică, cu suprafaţa netedă, de culoare
brună-deschis mat şi sămânţa (miezul) cu embrionul şi două cotiledoane
masive, concrescute, bogate în substanţe nutritive, pentru ce şi se cultivă
pecanul pe scară largă.
Miezul de nuci de pecan este un produs complet şi concentrat, bogat în
lipide (65–75%), proteine (12–15%), carbohidraţi (8–12%), fibre, K, Ca, P,
Fe, Zn, vitaminele А, С, E, Bl, ВЗ, B6 etc. şi se utilizează atât în stare proaspătă, cât şi prelucrat în diferite produse de patiserie, cofetărie etc. Uleiul de
pecan conţine acizi graşi mono- şi poli- nesaturaţi, respectiv, oleic (73%)
şi linoleic (17%) care, la consumul acestuia îi conferă un efect preventiv
vizavi de maladii cardiovasculare. Unele studii indică că consumul, într-un
anumit regim, a miezului de pecan ca şi a celui de nuc duce la diminuarea
colesterolului în sânge, îndeosebi, a LDL-lui (Low Density Lipoprotein) şi
are o mare însemnătate în tratamentul şi profilaxia aterosclerozei.
Carya pecan este o plantă termofilă care necesită pentru fructificarea normală un sezon de vegetaţi de 180–220 zile. Preferă soluri fertile,
– 117 –

uşoare, bine afânate, cu o reacţie uşor acidă sau neutră şi apele freatice nu
prea adânci, având cam aceleaşi cerinţe ca şi nucul negru (Juglans nigra L.).
Creşte şi în condiţii aride, necesitând în acest caz irigaţie. Suportă temperaturi scăzute până la –25°C.
Pecanul se cultivă pe scară largă în SUA – ţara de origine (150 000–
200000 t/an nuci uscate) şi în alte ţări cum ar fi Mexicul (30 000 t/an),
Brazilia, Africa de Sud, Israel ş.a.
Având un areal atât de întins, de la sud la nord (între paralelele 30 și
45) pecanul, natural, este foarte variabil, ceea ce oferă un bogat material
iniţial pentru selecţie. În decursul multor decenii, în SUA au fost obţinute
peste 150 soiuri de pecan, care se deosebesc unele de altele după forma,
mărimea, calităţile fructelor, productivitate, rezistenţă la geruri şi secetă,
precum şi după suma de temperaturi active necesare pentru fructificare
şi formarea deplină a seminţei (miezului). După comportarea lor faţă de
condiţiile climatice, îndeosebi, faţă de temperatură, soiurile americane se
împart în trei tipuri: de nord („ Major ”, „Indiana”, „Posey ”, „Succes”); de
sud („Bredly”, „James”, „Kennedy”, „Mantura”, „Vandiman”); intermediare
(„Carmen”, „Moneymaker”, „Stuart”, „Schley”). Cele de nord sunt mai rezistente la ger şi necesită o sumă de temperaturi mai mică, ceea ce oferă
posibilitatea pentru introducerea lor în regiunea noastră.
Încercări de a introduce pecanul în Moldova s-au făcut în trecutul nu
prea îndepărtat. După datele lui В. H. Андреев (1957), pecanul se întâlnea
prin culturi silvice la Hârbovăţ şi Cioburciu. În literatura de specialitate
sunt aduse numeroase date despre introducerea pecanului, îndeosebi, în
Asia Mijlocie (Гайворонская, 1965; Ровский, 1954), litoralul Mării Negre
(Хашба, 1969), precum şi în Ucraina (Щепотьев, 1978; Лебединец, 1969)
şi în alte locuri.
În Grădina Botanică a AŞM (terenul vechi) pecanul a fost adus în 1951.
În iarna geroasă din 1962–1963 cu minimul de temperatură de –25°C la
arborii tineri au îngheţat ramuri de 5–6 ani, câteva exemplare au pierit
complet, celelalte 12 rămase în viaţă s-au restabilit, fructifică, însă nucile
sunt seci, deoarece sămânţa nu se dezvoltă din cauza insuficienţei temperaturilor active. În această plantaţie s-a înregistrat numai un an (1972) cu
primăvara devreme, dezmugurirea la finele lui martie, iar toamna foarte
lungă, când pecanul a format seminţe (miez).
În continuare pentru introducerea pecanului am încercat material generativ mai divers. În acest scop am adus la Grădina Botanică a AŞM (te– 118 –

renul nou) seminţe de soiul „Major” de la Staţiunea Experimentală Vahş
(Tadjikistan) şi de forme spontane sau semispontane din Grădina Botanică
din Aşhabad (Turkmenistan); în afară de aceasta am primit seminţe (nuci)
din Suhumi (Georgia) de soiurile „Major”, „Schley” şi Nr. 19. Puieţii crescuţi
din aceste seminţe în vârsta de 3 ani au fost plantaţi sub formă de expoziţie
(pâlc de arbori) la locul definitiv, alături de expoziţia nucului negru în toamna anului 1979. Solul în expoziţia dată este fertil, adânc, relativ uşor, cu apele
freatice nu prea adânci. La maturitate au ajuns 28 de arbori. La vârsta de 24
de ani arborii au atins înălţimea de 10,8 şi grosimea (la înălţimea de 1,3 m de
la nivelul solului) de 16, 3 ± 0,7 cm în diametru. În decursul acestor ani pecanul n-a suferit deloc de pe urma gerurilor de iarnă. Chiar din iarna geroasă,
1996–1997, când a îngheţat nucul de Manciuria (Juglans mandshurica) şi în
unele microraioane a suferit nucul comun, pecanul a ieşit fără leziuni.
Plantele în curtină au habitusul tipic de arbori de pădure, cu trunchiul
înalt (4–6 m), drept, coroana restrânsă. Pomii au înflorit la vârsta de 12–16
ani, sunt protandri şi protogini. Înfloresc târziu la finele lunii mai – iunie,
ceea ce îi fereşte de îngheţurile târzii de primăvară. Maturaţia fructelor se
observă în a doua jumătate a lunii septembrie. În a. 2004 am putut recolta o
cantitate de nuci în număr de 240 de bucăți. Nucile de formă alungit-ovată,
2,7–3,5 cm lungime şi 1,5–2,0 în diametru şi ceea ce este mai important este
faptul că fructele au format seminţe viabile, adică au miez. De menţionat că
nuci cu miez au format numai arborii proveniţi din seminţele de la soiurile
de cultură („Major ”, „Schley” şi Nr. 19), iar cei proveniţi din formele semispontane dau nuci seci.
În 2004 am semănat, după stratificare seminţele în număr de 160 de
buc. Au răsărit destul de uniform, însă în scurt timp după apariţia plantulelor, o parte din ele au pierit, probabil sub acţiunea directă şi puternică a
razelor solare, astfel că am obţinut 64 puieţi de un an. După cum se vede
din figura 3 în primul an de vegetaţie puieţii au o creştere destul de slab,
tulpina subţire, înălţimea 10–15 cm, frunzele simple. În al 2–3-lea an puieţii de pecan, de obicei, sunt buni de altoit cu soiuri nobile, în calitate de
portaltoi se mai pot folosi puieţi de specii de hicori (Carya ovata, C. glabra,
C. cordiformis), care sporadic se întâlnesc în Republica Moldova (Grădina
Botanică, Dendrariu Hârbovăţ). După datele din literatură, pomii altoiţi
intră pe rod la al 4–5-lea an.
Introducerea pecanului în cultură s-ar putea realiza pe două căi: (1)
selectarea de forme valoroase în populaţia existentă la Grădina Botanică
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şi înmulţirea lor prin altoire; (2) introducerea şi încercarea în condiţiile
noastre a soiurilor americane mai rezistente la temperaturi scăzute şi cu
perioada de vegetaţie mai scurtă (180 de zile), cum ar fi „Major”, „Schley”,
„Posey”, „Colby” (fig. 4), „Peruque” ş.a.
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REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN STUDIUL
NUCULUI (JUGLANS REGIA L.)

N

ucul, originar din Asia Centrală şi Asia de Sud-Vest, se numără
printre cele mai vechi specii pomicole, cultivate pe meleagurile
noastre. Din scrierile lui Ovidiu cunoaştem că deja la începutul erei noastre
nucul era bine adaptat la condiţiile pedoclimatice din această zonă. De-a
lungul veacurilor, nucul s-a înmulţit prin seminţe în condiţii de cultură
extensivă. Cultura de soi nu se practica.
Studiile noastre asupra nucului s-au axat pe trei direcţii: (1) înmulţire
vegetativă (altoirea); (2) variabilitatea şi conservarea genofondului; (3) hibridarea distantă.
1. Altoirea nucului. Principala piedică în calea introducerii culturii
de soi a nucului şi punerii ei pe baze ştiinţifice a fost lipsa metodelor eficiente de înmulţire vegetativă. Cu toate că altoirea nucului se practica în
unele ţări dezvoltate (Franţa, SUA ş.a.), în Republica Moldova persistă înmulţirea prin seminţe. Unele încercări de a înmulţi nucul prin altoire au
fost făcute [3] încă înainte de război în judeţul Tighina şi [8] la Institutul
Agricol din Moldova (azi U.A.S.), însă aceste lucrări nu au fost duse, din
diferite cauze, la un bun sfârşit. După o mică perioadă de „linişte”, în a
doua jumătate a anilor 50 ai sec. al XX-lea, problema a fost din nou pusă
de către academicianul V. A. Rîbin împreună cu autorul prezentei lucrări.
Lucrările noastre privind altoirea nucului le-am început în toamna anului
1958, mai întâi în spaţiu protejat, în condiţii de temperatură 27–28° C şi
umiditate relativă 85–90%. În aceste condiţii, în varianta cu plantarea puieţilor-portaltoi în ghivece, deja în 1959 am obţinut reuşita de prindere de
87–96% [10], iar în varianta cu amplasarea portaltoaielor în lăzile de stratificare – 65–70% prindere (11). Apoi am încercat numeroase procedee şi
epoci de altoire direct în pepinieră. Rezultate pozitive (media reuşitei de
prindere pe 3 ani 68%, în perioade cu umiditate înaltă reuşita de 96%) am
obţinut la oculaţia în semifluier cu ochi crescând, efectuate în termene
devreme – 10 iunie–15 iulie [12]. Aceste rezultate au avut un larg ecou
în spaţiul fostei Uniuni, fiindcă în scurt timp după publicarea lor am fost
vizitaţi de specialişti din Azerbaidjan, Ucraina, Kîrgîzstan, Tadjikistan,
ţinutul Krasnodar, regiunea Rostov, precum şi de la I. C.P. R. Moldova
(I.Ţurcan).
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Lucrând timp îndelungat asupra altoirii nucului, putem afirma cu
certitudine că condiţiile principale, care determină reuşita altoirii la nuc
sunt: temperatura înaltă şi constantă (27–28° C), umiditatea relativă înaltă (85–90%), calitatea (viabilitatea, vigoarea) înaltă a altoiului şi portaltoiului. Cu toate că metodele şi tehnologiile de altoire au o vechime de câteva decenii, implementarea lor în producere pe scară largă a început abia
acum câţiva ani, când aceste lucrări au început să fie solicitate pe larg „de
jos” de către producători. Practica ultimilor ani demonstrează clar că rezultate bune obţin numai acele gospodării, care respectă cu stricteţe toate
condiţiile şi elementele tehnologice. Pentru obţinerea de material pentru
altoit (ramuri-altoi şi puieţi-portaltoi) de calitate înaltă este important
ca gospodăriile (pepinierele) să înfiinţeze plantaţii-mamă speciale pentru
ramuri altoi şi plantaţii de seminceri pentru creşterea puieţilor-portaltoi
[4, 2, 5].
2. Variabilitatea şi conservarea genofondului. În cercetările asupra
variabilităţii nucului am folosit principiul populaţional, care ne dă posibilitatea de a aprecia veridicitatea datelor şi caracteristicilor d.p.d.v. statistico-matematic. Pentru studierea variabilităţii nucului după caracterele
fructului am luat trei eşantioane reprezentative câte unul în fiecare zonă
agroclimatică: de sud (n=167, repetare 3 ani); centru (n =123, repetare 6
ani) şi nord (n=286, repetare 3 ani) [17].
Diferenţa semnificativă s-a evidenţiat numai între eşantioanele „centru” şi „sud” la masa nucii (endocarpului) (tF = 4,37) şi la masa miezului
(tF = 8,18). În eşantionul din zona centrală, care reprezintă plantaţii vechi
neregulate, nucile şi respectiv miezul sunt mai mari decât în cel din zona
de nord, reprezentat de plantaţii de tip regulat, în rânduri. S-a dovedit de
asemenea că conţinutul de grăsimi în miez la nucile din zona centrală este
mai înalt decât la cele din zona de nord (tF=35). La toate celelalte caractere
ale fructului diferenţa între cele trei eşantioane este semnificativă şi deci
considerăm că nucul în Moldova este reprezentat printr-o singură populaţie cu următorii indici ai fructului (tab. 1).
Astfel, putem da caracteristica populaţiei în general după caracterul
fructului (endocarpului), arătând media aritmetică şi abaterea standard a
mediei aritmetice (X ± m ), limitele variaţiei (min., max.) nivelul variaţiei
(CV) şi ponderea (partea) variabilităţii genotipice (η2 %) şi paratipice în
variabilitatea generală fenotipică (tab. 1). Constatăm că populaţia locală a
nucului posedă mari posibilităţi pentru selecţia de soiuri valoroase.
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Indicii statistici ai unor caractere ale endocarpului la nuc
în R. Moldova
Caractere
Masa nucii
Masa miezului
Randamentul
miezului
Grosimea cojii
Substanțe
grase în miez
Orificiul
peduncular

Un. de
n
măs.
g
573

X±m
9,2 ± 0,1

Tabelul 1

Min. Max. CV ± mcv% η2 %
4,8

26,5

244 ± 1,3

78

g

573 4,2 ± 0,007

1,6

8,1

22,0 ± 1,8

24

%

573

41,3 ± 0,3

19,4

62,4

14,2 ± 1,1

37

mm

573

1,6 ± 0,02

0,5

3,3

24,1 ± 1,7

60

%

171

68,4 ± 0,2

62,4

74,9

3,0 ± 0,3

30

mm

439

2,5 ± 0,06

1,0

4,4

24,7 ± 2,1

66

Pentru studiul fazelor fenologice a fost luat un eşantion cu 788 de indivizi în zona de sud. Începutul vegetaţiei a avut loc, la diferite exemplare,
între 9 şi 26 aprilie, adică diferenţa dintre cele mai timpurii şi cele mai târzii exemplare constituie 17 zile, iar începutul înfloririi – între 22 aprilie şi
12  mai, cu diferenţa dintre cele mai timpurii şi cele mai târzii de 20 de zile,
ceea ce denotă că în populaţie sunt mari posibilităţi pentru selecţie la astfel de caracter important cum este înfloritul târziu. Aceste diferenţe dintre
plante se păstrează din an în an, însă pot suferi anumite schimbări în dependenţă de regimul termic al anului. În ceea ce priveşte dihogamia, plantele în populaţia dată se împart în: protandre – 385 de exemplare (48,86  %);
protogine – 328 (41,62%), autogame 4 (0,51%) şi parţial autogame – 71 de
exemplare (9,01).
Variabilitatea nucului în populaţie după productivitate s-a studiat la un
eşantion din n=614 pomi timp de 5 ani consecutiv. Vârsta pomilor 20 de
ani. După mărimea recoltei medii pe 5 ani, pomii se împart în 6 clase: înaltă (21–25 kg/pom); supramedie (16–20 kg/pom); medie (11– 15 kg/pom);
submedie (6–10 kg/pom); joasă – mai puţin de 1 kg/pom [16].
S-a stabilit că repartiţia variantelor (pomilor) în şirul de variaţie este
asimetrică cu puternică tendinţă spre stânga, spre valorile mici. Cu roadă
înaltă sunt notaţi doar 2 pomi (0,3%), supramedie – 44 (7,2%); medie –
212 (34,5%); submedie – 241 (39,2%); joasă şi foarte joasă – 115 pomi
(18,8). Dinamica fructificării la pomi pe parcursul celor 5 ani se prezintă
– 123 –

astfel: 1 pom a avut 3 ani roadă înaltă, 1 an medie şi 1 an submedie; alt
pom – 2 ani cu roadă bogată şi 3 ani – medie; 19 exemplare au avut roadă
medie 5 ani consecutiv, 4 exemplare au dat 1 an roadă înaltă şi 4 ani –
medie etc., în total sunt 37 de combinaţii de alternanţă a anilor cu diferit
grad de fructificare la pomi; 564 (91,85%) de pomi nu au nici 1 an cu
roadă înaltă sau supramedie, iar 73 de exemplare toţi anii au avut roadă
submedie şi joasă. Pomii cu fructificare excesivă, în unii ani, au o periodicitate de rodire mai pronunţată, iar pomii cu fructificare moderată în
genere nu au periodicitate de rodire [14]. Datele obţinute mărturisesc că
la nuc există alternativa de rodire, însă aceasta nu este atât de pronunţată
ca la unele soiuri de măr.
Variabilitatea nucului după rezistenţă (toleranţă) la marsonioză (antracnoză) am studiat-o într-o populaţie din n = 425 de indivizi timp de 5 ani
consecutiv. Gradul de rezistenţă se determină după scara de 4 puncte: rezistenţă înaltă (4 puncte), medie (3), submedie (2) şi slabă (1 punct). Repartiţia în populaţie a plantelor în şirul de variaţie este de asemenea asimetrică
cu înclinarea spre rezistenţa mai slabă. S-a constatat că rezistenţa la marsonioză a genotipurilor variază de la un an la altul mai puţin în comparaţie
cu productivitatea sau randamentul miezului. În consecință, au fost puse în
evidenţă 11 forme rezistente la această maladie.
În producere prezintă interes acele forme sau genotipuri, care îmbină
mai multe caractere agrobiologice cu indici înalţi. Pentru aprecierea comparată şi evidenţierea celor mai valoroase genotipuri după un complex de
caractere ne-am folosit de reţeaua auxiliară pentru deducerea „cifrei de calitate” a fiecărui genotip, aceasta exprimând valoarea (indicii) formalizată
a caracterelor (exprimate în diferite unităţi de măsură – g, mm, % etc.)
prin suma cifrelor şirului natural al numerelor, pe care le primeşte fiecare
caracter [6]. Noi am analizat 300 de forme (genotipuri) după 5 caractere
agrobiologice (masa nucii, randamentul miezului, grosimea cojii, roada,
rezistenţa la marsonioză) şi le-am dat aprecierea („cifra de calitate”) după
reţeaua auxiliară. Valoarea sumară a caracterelor de asemenea se supune
legii repartiţiei normale în populaţie. Şirul de variaţie a „cifrelor de calitate” se întinde de la 4 până la 21 de unităţi. Cele mai valoroase exemplare sunt acelea care au „cifra de calitate” între 4 şi 7 unităţi. Ca rezultat au
fost selectate 11 forme, care după valoarea sumară a principalelor caractere
agrobiologice întrec soiurile omologate şi urmează să fie propuse pentru
omologarea de Stat.
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Studiul populaţional al variabilităţii a dat posibilitatea de a prognoza
probabilitatea frecvenţei genotipurilor (formelor) purtătoare de caractere
preţioase. Astfel, luând în calcul toate eşantioanele (populaţiile) studiate,
putem prognoza probabilitatea depistării unor forme valoroase: cu conţinutul în miez 60 % au probabilitatea de 1:120; grosimea cojii de 1,1 mm
– 1:10 (frecvenţa foarte înaltă); rodnicie înaltă (după date de mulţi ani) –
1:300; după un complex de caractere cu „cifra de calitate” 4–5 – 1:596.
În procesul cercetărilor pe parcursul anilor am adunat diferite forme şi
genotipuri, care prezentau un anumit interes atât în republică, cât şi în alte
centre de răspândire şi cultură a nucului, ceea ce s-a soldat cu înfiinţarea
Colecţiei de fond la Grădina Botanică, selectare a 11 soiuri încă neomologate şi 2 soiuri omologate – „Codrene” şi „Lunguieţe” [14].
Actualmente, genofondul nucului, adunat la Grădina Botanică a AŞM,
include:
• 16 soiuri autohtone şi alohtone;
• 44 de forme locale, care au l-2-3 caractere agrobiologice cu indicirecord;
• 11 forme locale valoroase după majoritatea caracterelor agrobiologice;
• 48 de forme alohtone precoce de tip „Ideal”;
• 42 de hibrizi interspecifici şi intraspecifici;
• 9 specii ale genului Juglans L.
Cercetările populaţionale au dat posibilitatea de a compara între ele populaţiile nucului din Centrul Genetic Primar şi din Moldova după diversitatea sa. Ca bază experimentală de date au servit pentru Moldova eşantioanele
menţionate mai sus, iar pentru Genocentrul Primar – datele [20]. Analiza
comparată a arătat că nucul în Moldova, după componenţa taxonomică intraspecifică, aproape nu cedează, iar după amplitudinea variabilităţii caracterelor întrece nucul din Centrul Genetic Primar. În baza acestor date am lansat
concepţia existenţei în Moldova a unui focar al Centrului Genetic Secundar.
3. Hibridarea distantă a jucat un rol important în evoluţie, formogeneză, genetică şi selecţie [7, 9, 27]. Potenţialul genetic al nucului este relativ îngust în privinţa rezistenţei la ger şi imunităţii. În cadrul lucrărilor
asupra hibridării distante pentru îmbogăţirea fondului genetic am efectuat
încrucişări directe (nucul comun planta maternă, iar specia spontană de
nuc planta paternă) şi inverse (reciproce) (specia spontană planta mamă,
iar nucul comun planta paternă) şi analiza citologică a speciilor genului
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Juglans L. şi ai hibrizilor [18, 19]. Dintre speciile spontane au fost folosite
la încrucişări Juglans nigra L., J. cinerea, J. mandshurica Maxim., J. sieboldiana Maxim., J. hindsii Jeps. În total au fost polenizate 13385 de flori, s-au
obţinut 836 (6,25%) de fructe, care au dat 175 (20,93%) de puieţi de F1. Din
ei, 52 de puieţi s-au dovedit a fi depresivi şi au pierit în 1 an de vegetaţie. În
F1 predomină plantele de tip matern, au grad înalt de sterilitate. F2 manifestă o mai mare variabilitate decât F1, precum şi fertilitate pe linie maternă,
iar pe linie paternă sunt sterili (cei din combinaţia cu Juglans L.).
O serie de hibrizi F2 prezintă interes ştiinţific şi practic. Astfel, hibrizii
J. nigra x J. regia F2 6-2 şi J. sieboldiana x J. regia F2 sunt normal fertili, rezistenţi la ger şi marsonioză, au endocarpul subţire şi randamentul miezului
50-55%; J. nigra x J. regia F2 6-1 manifestă heterozis, prezintă interes ca
portal toi pentru nucul comun [13-19].
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HIBRIDAREA DISTANTĂ LA PLANTELE
POMICOLE ŞI NUC

L

ucrările de hibridare distantă la plantele pomicole au început la
Grădina Botanică a AŞM odată cu venirea în 1956 a prof. V. A.
Rîbin. Iniţial, V. A. Rîbin avea ca scop rezolvarea unei probleme teoretice –
geneza prunului comun (Prunus domestica L., 2n = 48). Această problemă,
Rîbin a rezolvat-o cu succes. El a obţinut un amfidiploid (2n = 48) de la
încrucişarea: Prunus cerasifera (2n = 16) x P. spinoza (2n = 32), care după
caracterele morfologice aproape că nu se deosebea de Prunus domestica L.
(2n = 48) (Rîbin, 1936).
În continuare el trece la rezolvarea unor probleme ştiinţifico practice. În acest sens, realizează încrucişarea prunului nou sintezat cu prunul
comun de cultură. Astfel obţine hibrizii trispecifici: Prunus cerasifera x
P.spinoza x P. domestica (nou sintezat) şi stabileşte posibilitatea hibridării amfidiploidului (2n=48): corcoduş x porumbar (Prunus cerasifera x P.
spinoza) cu soiurile de prun de cultură şi faptul manifestării în F1 a caracterelor formei parentale de cultură, cum ar fi mărimea fructului, calităţile
gustative, aroma, lipsa sau expresia slabă a astringenţei, specifice porumbarului ş. a., ceea ce are mare însemnătate pentru ameliorarea soiurilor
de cultură.
Cu scopul de a transmite soiurilor de prun comun de cultură a rezistenţei înalte la geruri puternice a speciilor spontane de Prunus, V. A. Rîbin
a ales, pentru încrucişări, prunul usurian (Prunus ussuriensis, 2n = 16) care
suportă temperaturi mai joase de 50°C.
Hibridul Prunus spinoza x P. ussuriensis se deosebeşte prin creştere rapidă şi rezistenţă înaltă la geruri, însă s-a dovedit a fi triploid 2n=3x=24 şi
complet steril. După numeroase încercări nereuşite de a-i dubla numărul
de cromozomi prin aplicarea colchicinei, Rîbin recurge, deja în Moldova,
la Grădina Botanică, la altoirea hibridului triploid steril, pe un corcoduş
viguros. Hibridul altoit, formând o coroană mare, a înflorit foarte abundent, încât nu se vedeau nici ramurile, al legat, totuşi, 6 fructe. Dintre puieţii obţinuţi din cele 6 fructe (sâmburi), 2 s-au dovedit a fi hexaploizi –
2n = 6x = 48. La al 3-lea an de vegetaţie, au format câteva zeci de flori, iar în
anul următor, hibridul amfidiploid (hexaploid, 2n = 48). Iar în anul următor, hibridul amfidiploid (hexaploid) Prunus spinoza x P. ussuriensis a fost
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încrucişat cu soiul Renclod Violet şi a rodit bine, ajungând la maturarea
deplină. În această experienţă, important este faptul că hibrizii trispecifici
Prunus spinoza x P. Ussuriensis x P. domestica deja în F1, îmbină calităţile
înalte ale soiului de cultură şi rezistenţa înaltă la ger a speciei spontane.
Într-un timp relativ scurt, la Grădina Botanică a AŞM, se creează o colecţie de hibrizi distanţi (îndepărtaţi), circa 40 de numiri. O parte din aceşti
hibrizi au fost detaliat studiaţi de către dr. hab. I. Rodenco.
Hibridul Cydonia oblonga x Malus domestica F1 nr. 1 obţinut în Bulgaria (В. Панов и др., 1965) a fost altoit, la Grădina Botanică a AŞM,
pe gutui. În 1966, puieţii hibrizi altoiţi au fost plantaţi la locul definitiv.
Hibridul gutui x măr F1 este de tip intermediar după anumite caractere
(aroma, celulele pietroase, forma mugurilor ş. a.). Floarea, morfologic,
este de tipul gutuiului; mugurele floral formează o singură floare, perioada de înflorire este extinsă pe 20–25 zile, ceea ce exclude, în primul rând,
formarea excesivă a ovarelor (fructelor premature) şi, în al doilea rând,
evită pericolul îngheţurilor de primăvară. Fructele mari, masa medie în
1969 – 200 g (maximă – 300 g), pieliţa fructului – galbenă-limonie, cu
strat fin de ceară, pulpa (mezocarpul) – albă-gălbuie-crem, dulce-acrie,
gust – între mijlociu şi potrivit, aromat de măr. De la pomii obţinuţi prin
polenizarea liberă s-au recoltat 419 kg fructe sau circa 2095 bucăţi fructe,
din aceste fructe s-au extras 628 bucăți de seminţe, mai mult de jumătate
din numărul seminţelor s-au dovedit a fi şiştave (chircite) şi, din seminţele semănate, s-au obţinut 93 puieţi F2 sau 14,8 %. În 1972, din 146 bc.
seminţe, au germinat 116 bc. sau 79,4 %. Au fost obţinute de asemenea
187 bc. Puieţi F3. Hibridul intergeneric Cydonia x Malus a fost numit de
către I. S. Ridenco – Cydolus.
Cydolus prezintă interes nu numai prin aceea că îmbină, în diferită
măsură, caracterele fructului de gutui şi măr şi posedă însuşirea de a forma
din muguri câte una-două flori (oligoflorie), dar şi prin faptul că poate fi un
portaltoi universal pentru gutui, măr şi păr.
Cydolus a fost predat, prin contract de colaborare, Institutului de
Cercetări pentru Pomicultură din Moldova şi Secţiei de Stepă a Grădinii
Botanice Nichita, din Ialta, precum şi unor pomicultori-amatori, în toate
cazurile primind apreciere înaltă.
Hibrizii între măr şi păr se obţin cu mare greu şi s-au dovedit a fi de puţină perspectivă. Fructifică foarte slab, fructele eterogene, de mărime mică,
cu gust acru-dulciu astringent, aromat de păr.
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Hibridul Prunus besseyi x Armeniaca vulgaris alodiploid (2n=2x=16)
a fost creat în scopul măririi rezistenţei la ger a caisului. Hibridul este
viguros, mai rezistent la ger decât caisul, înfloreşte târziu, cu fertilitate
scăzută, polenul – complet steril, fructele, morfologic, seamănă cu cele
de corcoduş.
Hibridul Prunus besseyi x Armeniaca vulgaris F2 s-a dovedit a fi alotriploid (2n=3x=24) (Rudenco, 1973). Hibridul altoit pe corcoduş atingea
la vârsta de 7 ani înălţimea de 6 m, cu vârsta, creşterea anuală scade (8–15
cm). Înfloreşte mai târziu decât caisul, dar leagă foarte puţin; la vârsta de
7 ani, a format 52 bc. fructe de mărime diferită, masa medie – 15,8 g. Mezocarpul de culoare verde-gălbuie, gust dulce-acriu cu aromă slabă de cais.
Generaţia a treia (F3) a hibridului Prunus besseyi x Armeniaca vulgaris
este eterogenă genomic. Studiul citologic a pus în evidenţă că din 21 de
puieţi de la acest hibrid s-au dovedit a fi:
alodiploid 2n=2x=16 1 hibrid
alotriploizi 2n=3x=24 5 hibrizi
alotetraploizi 2n=4x=32 5 hibrizi
alopentaploizi 2n=5x=40 5 hibrizi
alohexaploizi 2n=6x=48 5 hibrizi.
Aşadar, hibrizii generaţiei F3, după numărul de cromozomi, reproduc
întreg şirul alopoliploid (2x; 3x; 4x; 5x; 6x) al genului Prunus Mill. (Rudenco, 1978).
Hibrizii hexaploizi (2n=6x=48) prezintă interes de asemenea pentru
sporirea rezistenţei la geruri şi secetă la prunul de cultură ( Prunus domestica L., 2n=48) din contul genomului Prunus besseyi Bail.
Hibridarea distantă la nuc (Juglans L.)
Potenţialul agrobiologic al nucului comun (Juglans regia L.) nu este
îndeajuns de satisfăcător în privinţa unor caractere, cum ar fi: rezistenţa
la geruri aspre, îngheţurile târzii de primăvară, diferite boli, precum şi în
privinţa rodniciei în prima perioadă de rodire. În acest sens este raţională
aplicarea hibridării distante cu speciile sălbatice de Juglans pentru îmbogăţirea potenţialului genetic şi obţinerea de noi forme de nuc comun.
Lucrările privind hibridarea speciilor genului Juglans L. au fost efectuate, la Grădina Botanică a AŞM, începând cu anul 1967 (Comanici, 1970,
1982, 1989). Au fost efectuate încrucişări reciproce: formele de nuc comun
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(Juglans regia L.) fiind drept plantă mamă (încrucişări directe), iar speciile
sălbatice de Juglans (J. mandshurica Max.; J. sieboldiana Max.; J. cordiformis
Max.; J. cinerea L.; J. nigra L.; J. rupestris Engelm.; J. hindsii Jeps.) – în calitate de plantă paternă şi încrucişări inverse, regresive – ca plantă maternă,
sunt speciile sălbatice de Juglans, iar ca plantă paternă – formele de nuc
comun.
În cadrul încrucişărilor directe, au fost polenizate flori ale câtorva forme de nuc comun cu polen de la speciile sălbatice de Juglans în număr de
8500 bc. flori, de la care s-au obţinut 420 (4,9 %) fructe (nuci) şi crescuţi 43
(0,50 %) puieţi de un an.
În încrucişările inverse s-au polenizat 4 877 flori de specii sălbatice de
nuc (Juglans) cu polen de la formele de nuc comun şi s-au obţinut 416 (8,5
%) fructe şi 132 (2,7 %) puieţi de un an.
Hibrizii Nuc comun x nucul Zibold
(Juglans regia x J. zeboldiana)
La hibridarea directă a nucului comun cu nucul Zibold au fost polenizate 2483 flori, obţinute 130 (5,2 %) fructe (nuci), de la care au fost crescuţi
13 puieţi de un an sau 0,5 % din numărul florilor polenizate şi 10 % din
numărul nucilor semănate. Din aceştia, au supravieţuit 9 plante. Dintre cele
9 plante păstrate, 6 bc. sunt de tip matern şi numai 3 bc. sunt de tip intermediar.
Hibrizii intermediari întrunesc, în diferită măsură, caracterele ambelor forme parentale. La vârsta de 16 ani, la locul definitiv, au atins înălţimea
de 6,5–7,5 m. Sunt rezistenţi la geruri şi boli, înfloresc abundent, extins pe
8-10 zile. Concepţia (legarea) fructelor este destul de redusă – 5–6 %. Fructele (nucile) de tip intermediar, cu prevalarea caracterelor formei paterne
(nucul Zibold), coaja groasă şi tare, suprafaţa neuniformă, cu scobituri şi
proeminenţe pronunţate, randamentul în miez – 21–25 %.
Analiza cariologică, efectuată de noi, a arătat numărul diploid de cromozomi – 2n=72, lungimea – 0,83-2,03 mcm, grosimea 0,36-0,63 mcm.
Hibrizii Nuc comun x nucul negru
(Juglans regia x J. nigra)
Au fost polenizate 1490 flori, s-au obţinut 15 fructe (1,01 %), au germinat 6 seminţe şi s-au dezvoltat 3 puieţi, dintre care 2 bucăţi sunt de tip
intermediar, iar 1 bc. are numai caractere ale formei materne.
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Hibridul intermediar nuc comun x nuc negru (27 – 6-7), la vârsta de 16
ani, a atins 9,6 m înălţime şi 8,5 m diametrul proiecţiei coroanei. A înflorit la al
treilea an după plantarea la locul definitiv. Înfloreşte abundent, însă atingând
mărimea unui bob de mazăre, începe căderea în masă a fructelor abia legate,
ajungând la maturitate – 2,3 %. Inflorescenţele mascule (amenţii) la început
se dezvoltă normal, are loc microsporogeneza, se formează polenul, care s-a
dovedit a fi neuniform după mărime şi, în marea majoritate, steril. Amenţii, neajungând la maturitatea deplină şi neeliberând polenul, absolut toţi se scutură.
Fructele de mărime medie (10,1 g), forma alungită, endocarpul discontinuu, adânc brăzdat, de culoare cafenie-pal-închis; coaja groasă şi tare,
randamentul în miez scăzut – 17,7 %.
Numărul diploid de cromozomi este 2n = 32. Lungimea cromozomilor este de 0,83-1,46 mcm, grosimea – 0,36-0,52 mcm. Lungimea sumară
a cromozomilor este de 36,35 mcm, este mai mică cu 15,13 % decât cea a
formei materne (nuc comun) şi cu 28,19 % ai mică decât cea a formei paterne – nuc negru.
Studiile citologice au scos la iveală mari dereglări în ce priveşte decurgerea microsporogenezei şi formarea grăuncioarelor de polen. Astfel, în diachineză, paralel cu cromozomi bivalenţi, se află şi cromozomi univalenţi,
în metafaza I cromozomii sunt dispuşi dezordonat, iar numărul lor (mai
bine zis numărul combinaţiilor cromozomiale) poate fi 15–16–17–18; în
anafaza I şi anafaza II se observă dereglări sub formă de întârzieri (lagging)
de cromozomi, care nu se mai includ în nucleele fiice. Aceste dereglări duc
la sterilitatea polenului.
Hibrizii nucul Zibold x nucul comun
(Juglans sieboldiana x Juglans regia)
În încrucişările inverse a nucului Zibold cu nucul comun, au fost polenizate 3450 flori, sau format 300 fructe (8,7 %). Din seminţele semănate
au germinat 90 bc., au supravieţuit 64 plante, din acestea, 30 bc. Întrunesc, în diferită măsură, caracterele ambelor forme parentale, la vârsta
de 16 ani, hibrizii având înălţimea de 6,5-8,8 m. Sunt rezistenţi la ger şi
boli, înfloresc abundent, însă legarea este scăzută – 1,9–11,5 %. Doar la
hibridul 2-1-2, legarea ajunge la 36 %. Cât priveşte nucile (endocarpul),
predomină caracterele de tip sălbatic (wild type). Randamentul în miez
– 20–21 %. Numărul diploid de cromozomi – 2n=32; h=0,78-2,03 mcm;
D=0,31-0,62 mcm.
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Hibrizii Nuc de Manciuria x nuc comun
(Juglans mandshurica x J. regia)
În cadrul dihibridării nucului de Manciuria şi nucului comun au fost
polenizate 519 flori (de nuc comun), s-au obţinut 40 fructe (7,7 %), din care
au fost crescuţi 16 puieţi. Au supravieţuit 11 bucăţi, dintre aceştia, 6 plante
au moştenit caracterele ambelor forme parentale. De menţionat că aceşti
hibrizi intermediari au o creştere înceată şi un aspect oprimat. Un puiet a
pierit la vârsta de 3 ani, iar altul – la 12 ani. Hibrizii rămaşi au înălţimea de
1,5–3,5 m şi numai un exemplar are înălţimea de 5,5.
Hibrizii Nuc cenuşiu x nuc comun
(Juglans cinerea x J. regia)
În această combinaţie au fost polenizate 250 flori, s-au obţinut 36
(14,4%) fructe. Din seminţele semănate au crescut 20 de puieţi. Majoritatea
plantelor crescute s-au dovedit a fi complet de tip matern şi numai 3 plante
au întrunit caracterele ambelor forme parentale. Au înălţimea de 3,6–4,4 m.
În iernile geroase, ramurile anuale îngheaţă până la 1/3 din lungime. Înfloresc abundent, dar leagă puţin – 5,0-7,5 %. Nucile sunt mari, rotunde, de
culoare cafenie- pal, după tipul nucului comun, coaja groasă şi tare. Numărul diploid de cromozomi – 2n=32.
Trebuie de menţionat faptul prezenţei în generaţia întâi (F1) a caracterelor formei de cultură (nuc comun). Cu toate acestea, în ceea ce
priveşte fructul (endocarpul) în F1, predomină exclusiv caracterele de tip
sălbatic. Astfel, generaţia întâi (F1) a hibrizilor nucului prezintă interes
(practic) mai mult ca bază genetică pentru obţinerea generaţiei a doua
(F2), care este mai eterogenă şi în care apar forme valoroase din punct de
vedere practic.
Generația a doua a hibrizilor (F2)
Nuc negru x nuc comun F2 (22-6-2) (Juglans nigra x J. regia F2)
Hibridul a fost obţinut din combinaţia Juglans nigra x regia F1 de la
polenizarea liberă. Pomul are înălţimea de 9,2 m. Frunzele – de 40–45 cm
lungime, cu câte 3–4 perechi de foliole, ceea ce este caracteristic nucului
comun. Înfloreşte târziu – la 13-25 mai, aproape cu 2 săptămâni mai târziu
decât formele obişnuite de nuc comun. Înfloreşte abundent, leagă bine, în
proporţie de 35–40 %. Fructificarea (rodnicia) se apreciază ca medie sau
puţin sub medie. În sfera masculă, este complet steril, amenţii după dife– 133 –

renţierea lor, la mijlocul lunii iunie se scutură în totalitate. Vătămări de pe
urma gerurilor şi bolilor, nu s-au constatat.
Nucile de tip intermediar, rotunde, puţin comprimate din partea suturilor, de culoare cenuşie-brună, suprafaţa mărunt brăzdată, sutura ştearsă
sau puţin proeminentă, mărimea medie sau submedie, masa nucii 8,2 g.
În plan teoretic şi practic este importantă constatarea că deja în F2 este
posibilă îmbinarea într-una şi aceeaşi plantă a calităţilor înalte a formelor
de cultură – coaja nucii subţire, 1,3 mm extragerea uşoară a miezului, conţinutul înalt în miez, până la 55,5 % şi rezistenţa înaltă la ger şi boli a speciei spontane, ceea ce demonstrează perspectivele hibridării distante pentru
ameliorarea soiurilor de nuc comun.
Setul diploid de cromozomi a hibridului conţine 2n=32. Lungimea sumară a cromozomilor este de 42,9 mcm, lungimea 0,78-1,93 mcm, grosimea 0,4-0,57 mcm (Comanici, 1989, p. 126).
Nuc negru x nuc comun F2 (21-6-1)
(Juglans nigra x J. regia F2)
Hibridul de la aceeaşi formă maternă ca şi hibridul precedent. Este viguros, atinge înălţimea de 16,5 m. După 30 de ani de viaţă, creşterea anuală a
început să scadă. Frunze de 40–50 cm lungime, cu câte 9–11 foliole (caracter
al nucului comun). Înfloreşte abundent. Legarea fructelor constituie 21–25 %.
Hibridul dă anual circa 2000 de nuci, cu înalt nivel de germinare – 75–80 %.
Endocarpul de mărime mijlocie, rotund, puţin comprimat din partea suturilor, suprafaţa netedă, sutura slab pronunţată. Spre deosebire de hibridul precedent, peretele endocarpului la hibridul dat este foarte gros şi tare, conţinutul în
miez – 28–30 %, ceea ce reduce mult valoarea practică a producţiei. Ca şi cel
precedent, în sfera masculă este complet steril. Amenţii porniţi în creştere, primăvara, absolut toţi se scutură. Setul de cromozomi – diploid 2n=32. Hibridul
prezintă interes ca lemn de calitate având o creştere rapidă în primii 20–30 ani.
Puieţii de 2 ani prezintă interes ca portaltoi pentru nucul comun.
Hibridul Nuc Zibold x nuc comun F2 (nr. 1)
(Juglans sieboldiana x J. regia) F2
Hibridul a fost selectat în populaţia puieţilor Nuc Zibold x nuc comun
F1 (2-1- 2) provenit de la polenizarea liberă. Hibridul nr. 1 are înălţimea 5,4
m. Morfologic, predomină caracterele nucului comun. Frunzele până la 50
cm lungime cu câte 3-5 foliole lat-eliptice, după tipul nucului comun.
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A înflorit la al 5-lea an de vegetaţie. Înfloreşte şi leagă abundent. Nucile (endocarpul) rotunde, de culoare brună-deschis cu o nuanţă cenuşie;
suprafaţa superficial des-brăzdată, îndeosebi la bază, în jurul orificiului
peduncular, cu urme evidente ale caracterelor de tip sălbatic (wild type),
sutura mijlociu-pronunţată. Nucile de mărime medie sau submedie. După
datele de 5 ani, masa medie a nucii este de 8,03 g, masa miez – 4,02 g, randamentul în miez – 50,06 %. Coaja subţire, 1,3 mm, miezul de culoare albăgălbuie deschisă, moştenită de la nucul Zibold, se extrage uşor întreg.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FORMELOR
PRECOCE DE NUC
(Juglans regia f. fertilis Petz. et Kirch.)

N

ucul comun (Juglans regia L.) intră pe rod, la înmulţirea prin seminţe
în condiţii de cultură, în al 7–8-lea an, iar în stare spontană – la al
12–16 an şi chiar mai târziu. Cât priveşte formele precoce puieţii răzleţi înfloresc chiar în primul an de vegetaţie, la al 2–3-lea an înfloresc şi leagă fructe. În
anii următori coroana se îndeseşte rapid, asigurând o fructificare abundentă.
Multor forme le este caracteristică fructificarea mixtă, adică din mugurele terminal şi 1-2-3 muguri subterminali. Sunt forme cu fructificare terminală-laterală, adică din mugurele terminal şi din mugurii laterali, ceea ce constituie baza
organică structurală pentru o fructificare abundentă. Formele precoce au şi alte
caractere şi însuşiri dezirabile, cum ar fi fructificarea racemiferă, de câte 4–12
fructe pe pedunculul comun; înflorirea şi fructificarea secundară care are loc
în timp aproximativ de o lună – după cea dintâi; habitus de talie mică şi mijlocie. Formele precoce prezintă datorită acestor particularități un viu interes atât
pentru producție, cât și pentru selecția de soiuri înalt productive.
Formele precoce se întâlnesc, mai cu seamă, în centrul genetic primar  – Asia Mijlocie, în semicultură şi în stare spontană (Kalmîkov, 1948;
Şevcenko, 1968; Comanici, 1978, 1980).
Având experienţă în studiul nucului obişnuit, am socotit că este nimerit să introducem formele precoce în Moldova pentru studierea lor în
condiţiile locale (Comanici, 1980, 2008).
În cadrul a trei expediţii, cu durata de o lună de zile, le-am efectuat în
Asia Mijlocie (1965–1973), unde se află faimoasele păduri naturale de nuc
în amestec cu specii pomicole, am studiat diversitatea nucului în centrele
cu mai mare frecvenţă a nucului. Arslanbob (Kîrgîzstanul de Sud); Varzob (Tadjikistan); Bostandîk, Ramit (Uzbekistan) (Comanici, 1978, 1998,
1980). Din aceste centre am adus seminţe (nuci) de forme precoce. Trebuie
de menţionat că centrul de origine a nucului se caracterizează prin condiţii
naturale de temperatură înaltă şi umiditatea relativă a aerului foarte scăzută, media lunilor de vară fiind de 24–37%, iar în orele amiezii cade sub 15%
(Alisov, Lupinovici, 1949; Zapriagaeva, 1964).
Populaţia iniţială, fiind introdusă în zona republicii cu umiditate mai
înaltă în perioada de vegetaţie, s-a dovedit a fi mai puţin rezistentă la condi– 136 –

ţiile noi şi în curs de câţiva ani plantele au pierit, dar în aceşti ani am reuşit
să obţinem, din materialul iniţial, prima reproducţie (generaţie) pe care
o numim moldovenească. Această primă generaţie provine, evident, de la
polenizarea liberă de către formele obţinute locale şi este heterozigotă după
caracterul precocităţii. Pentru studierea de mai departe au fost selectate şi
introduse în colecţie numai acele exemplare care au moştenit precocitatea,
adică puieţii care au înflorit şi au legat la al 2–3-lea an de vegetaţie. Dar şi
prima reproducţie nu a fost îndeajuns de adaptată la condiţiile locale şi în
decurs de 10–13 ani copăceii, rând pe rând, au pierit, astfel că până în prezent a rămas un singur exemplar.
Reproducţia a doua a fost înfiinţată în 1993 şi cu timpul a mai fost
completată pe măsura apariţiei puieţilor cu înflorire şi legare timpuriu, astfel colecţia de forme precoce enumeră 50 genotipuri de diferită vârstă.
Copacii sunt de talie mică şi mijlocie, având înălţimea de 2,10–3,40 m
şi diametrul coroanei de 1,65–2,75 m. Coroana globuloasă, răsfirată, creşteri anuale moderate. Roada, în general, bogată, dar cu oscilaţii, de la an
la an, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi atacul bolilor şi
dăunătorilor (gărgăriţa mugurilor). Desfacerea mugurilor şi înflorirea au
loc, în general, în aceleaşi termene ca şi formele obişnuite, în anii (primăverile) cu regim termic comparabil cu media de mulţi ani – dezmugurirea
în prima jumătate a lunii aprilie, iar înflorirea florilor unisexuate femele
– la sfârșitul lunii aprilie – prima decadă a lunii mai. Sosirea fazelor fenologice este puternic influenţată de factorii meteorologici. Astfel diferenţa
dintre termenele înfloririi, la unele şi aceleaşi exemplare în diferiţi ani
poate fi de 20–25 zile. La formele protogine florile înfloresc mai devreme
cu 4–6 zile decât la cele protandre, iar florile mascule, respectiv, cu 4–6
zile mai târziu. Gradul de legare a fructelor (завязываться, образовать
завязь) s-a înregistrat la diferite forme între limitele de 10–74%. Formele
precoce, în principiu, sunt rezistente la gerurile de iarnă, dar suferă în
anii cu îngheţuri târzii de primăvară, de altfel ca şi formele obişnuite.
Masa nucilor se clasează între 6,1–9,1 g, iar randamentul de miez între
42,6–53,2%.
Mai jos redăm descrierea succintă a unor forme precoce de nuc din
colecţia Grădinii Botanice (Institut) a AŞM.
Forma 2-3 RM. Este unicul exemplar din prima reproducţie moldovenească care s-a păstrat până în prezent, în vârsta de 38 ani, după o
reîntinerire radicală atinge înălţimea de 3,35 m. Coroana aproape globu– 137 –

loasă, răsfirată, mijlociu de deasă, 2,65 m în diametru. Creşterea anuală
din mugurii terminali este încetinită, lungimea lăstarilor de 12–15 cm,
internodurile sunt scurte (apropiate), creşterea lăstarilor terminali fiind
încetinită, se dezvoltă lăstari din 2–4 muguri subterminali aproape de
aceeaşi lungime ca şi lăstarii terminali şi astfel se formează la vârful ramurilor din anul precedent, un fel de „buchete”, ceea ce dă copăcelului un
aspect anormal. În anii ploioşi suferă, în măsură mai mare sau mai mică,
de marsonioză (antracnoză).
Tipul de înflorire protandric, perioada de înflorire a florilor femele este
de 10 zile. Înfloreşte şi leagă abundent, în unii ani are loc căderea fructelor
de-abia legate, astfel gradul de legare a fructelor se stabileşte la 29%. Tipul
de fructificare terminal-lateral.
Masa medie a nucii 7,0 g, limitele între 5,6–8,2 g, randamentul miezului 53,0%, se extrage uşor întreg (tab. 1). Această formă transmite caracterul precocităţii la descendenţi în proporţie de 17–25%.
Masa nucii şi a miezului la formele precoce de nuc
Denumirea formei

Masa nucii, g

Masa miez, g

±S

±S

σ

2

CV

σ

2

CV

Tabelul 1

Randament miez, %
±S

σ2

CV

2-3 RM

7,0±0,2 0,49 10,1 3,7±0,3 0,82 22,0 53,2±1,3 4,22

7,9

3-3 SW

8,2±0,2 1,27 15,2 4,0±0,3 0,60 19,5 48,7±0,7 7,57

5,6

4-3 NW

6,3±0,3 1,78 22,1 2,6±0,2 0,66 31,0 46,0±0,8 5,85

5,3

4-3 NE

7,6±0,4 2,86 22,1 3,8±0,1 0,25 13,1 50,1±0,6 5,22

4,5

4-4 NW

9,1 ±0,7 6,01 26,9 4,0±0,4 1,86 34,4 45,6±1,4 3,60

4,2

4-4 S

7,2±0,4 3,31 25,3 3,8±0,7 2,09 38,3 49,7±2,4 3,33

6,7

5-4 NW

8,7±0,8 1,93 15,9 3,7±0,4 0,39 16,7 42,6±1,2 4,20

4,8

5-4 NE

8,9±0,3 1,22 12,4 3,9±0,2 0,56 19,2 45,7±0,8 6,16

5,4

5-5 NW

7,9±0,3 0,44

7,9

8,4

3,9±0,4 1,40 29,8 49,8±1,5 3,96

Forma 3-3 SW. În vârsta de 18 ani atinge 2,0 m înălţime, coroana globuloasă, răsfirată, destul de compactă, diametrul de 2,2 m, frunziş bogat,
verde-deschis. Rezistenţa la marsonioză se apreciază ca supramedie (4
puncte după scara de 5 puncte). Creşteri anuale de 20–25 cm. Tipul de
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înflorire protogin, durata de înflorire 11 zile. Fructifică şi leagă abundent,
tipul de fructificare terminal-lateral, gradul de legare a fructelor 76,2%, cel
mai înalt dintre toate formele. Florile şi respectiv fructele, câte 4-12, sunt
dispuse în frutescenţe.
Nucile mărime mijlocie, masa de 8,2 g cu limitele de 6,2–9,8 g, de formă rotundă, endocarp neted, de culoare gălbuie-cafenie, miezul plin constituie 48–7% din masa nucii, se extrage ușor întreg.
Forma 4-3 NW. De vigoare mijlocie sau supramedie, de 3,2 m înălţime. Coroana puţin întinsă vertical, de 2,3 m în diametru, deasă, frunziş
bogat, verde-viu. Rezistenţa la marsonioză medie sau supramedie. Înfloreşte abundent, gradul de legare a fructelor de 45,4%, ceea ce asigură o
roadă bogată. Tipul de înflorire protogin, perioada (durata) de înflorire 11
zile. Tipul de fructificare terminal-lateral. Nucile de mărimea mică, 6,3 g
cu limitele între 5,3-8,4 g, de formă elipsoidală, conţinutul în miez – 46,0%,
miezul se extrage uşor întreg.
Forma 4-3 NE. Formă de vigoare mijlocie, de 3,1 m înălţime, coroana
aproape globuloasă, puţin întinsă vertical, de 2,3 m în diametru, bine garnisită. Înfloreşte şi leagă abundent, dar în scurt timp o parte din fructele
de-abia legate se scutură, rămânând 23,0% din numărul florilor. Forma este
protogină, perioada de înflorire 10 zile, tipul de fructificare mixt. Nucile
de formă rotundă, cu punctul pistilar aciform, masa medie a nucii 7,6 g cu
variaţie între 6,0-9,5 g. Miezul umple bine cavitatea nucii, constituie 50,2%
din masa nucii, se extrage uşor întreg.
Forma 4-4 NW. Formă cu creştere mai viguroasă, înălţime pomului
de 4,25 v. Coroana cilindrică, deasă, diametrul orizontal 2,75 m, pe verticală 3,65 m. Creşterea anuală 30–35 cm. Înfloreşte mai târziu cu 4–6
zile decât celelalte forme, în 2011 începutul înfloririi s-a înregistrat la 6
mai, durata înfloririi 10 zile. Tipul de înflorire protogin. Înfloreşte şi leagă
abundent, gradul de legare a fructelor 50,0%. Tipul de fructificare terminal-lateral.
Nucile larg ovale, suprafaţa endocarpului netedă, atrăgătoare, masa
medie 9,1 g cu limitele 6,8–12,2 g. Conţinutul în miez de 45,6%, se extrage
uşor întreg sau jumătăţi.
Forma 4-4 S. Habitusul de mărimea mijlocie sau supramedie, înălţimea
de 3,4 m, coroana îngust piramidală, diametrul la bază de 1,75 m, potrivit
garnisită, frunziş de densitate mijlocie, culoarea verde-deschis. Rezistenţa
la marsonioză supramedie.
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Tipul de înflorire protogin, durata de înflorire 8 zile. Înfloreşte abundent, gradul de legare a fructelor de 40,3%. Tipul de fructificare mixt. Nucile de formă rotundă, masa medie a nucii de 7,2 g cu limitele 6,2–10,2 g, coaja subţire. Miezul umple bine cavitatea endocarpului şi constituie 49,7%, se
extrage uşor întreg.
Forma 5-4 NW. Mărimea habitusului supramedie, de 2,7 m înălțime,
coroana globuloasă răsfirată, compactă, de 2,3 m în diametru, creșterii anuale de 20–25 cm. Frunziș bogat, verde viu.
Înflorește în primele zile ale lunii mai, durata de înflorire 8 zile. Tipul
de înflorire protogin. Înflorește și leagă abundent, dar în ultimii ani leapădă, în mare parte, fructele de-abia legate, astfel recolta este foarte joasă.
Tipul de fructificare terminal-lateral.
Nucile de formă elipsoidală, de mărimea mijlocie, masa medie a nucii
de 8,7 g, limitele 6,7–10,8 g. Miezul nu umple complet cavitatea nucii, constituie 42,6%, se extrage ușor întreg.
Forma 5-4 NE. Formă de mărimea submedie, de 2,7 m înălţime, coroana aproape rotundă, de 2,0 m în diametru, destul de deasă, răsfirată. Tipul
de înflorire protogin, înfloreşte în ultimele zile ale lunii aprilie, durata de
înflorire 11 zile. Înfloreşte şi leagă abundent, dar ca şi la forma precedentă fructele de-abia legate cad în masă, din cauza, deocamdată nelămurită.
După unele date cauza ar fi prezenţa unui virus care se răspândeşte cu ajutorul polenului. Tipul de fructificare mixt. Nucile lunguieţe, subţiri la coajă,
de mărime mijlocie, masa medie 8,9 g, limitele 6,5-10,3 g. Conţinutul în
miez de 45,7%, se extrage uşor întreg, de culoare albă-gălbuie.
Forma 5-5 NW. Formă cu creștere modernă, înălțimea pomului de
2,2  m. Coroana latpiramidală, diametrul la baza de 1,8 m. Frunziș destul de
dens, de culoare verde-intens.
Înflorește mai târziu decât celelalte forme precoce, în anii cu regim
termic normal – la sfârșitul primei decade a lunii mai, durata înfloririi 7
zile. Tipul de înflorire protandric. Tipul de fructificare terminal-lateral.
Înflorește și leagă abundent, gradul de legare a fructelor este de 40,0%.
Nucile de formă aproape rotundă, cu coajă subțire, netedă, masa medie a
nucii 7,9 g, limitele între 6,2–9,1 g. Miezul umple bine cavitatea endocarpului și constituie 49,8% din masa nucii, de culoare galbenă-cafenie, se
extrage ușor întreg.
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Partea III

PROFESORUL ION COMANICI
DESPRE PERSONALITĂŢI

LINIȘTEA E DOAR O VISARE

T

impul își urmează impecabil cursul. Și doar calendarul îl poate aduce la realitate pe un om aflat mereu în căutare, mereu în
acțiune (liniștea e doar o visare). Această ipostază, de căutare și acțiune,
credem noi, îl caracterizează mai întâi de toate pe omagiatul nostru, academicianul Alexandru Ciubotaru. Căci de când îl știm în fruntea Grădinii
Botanice din 1964 îl vedem neobosit, mereu în acțiune, mereu obsedat de
problemele amenajării Grădinii Botanice ca centru de cercetări științifice în
domeniu, instituție culturală-educativă și didactică, ca obiect arhitectural
de landșaft și horticultură peisajeră.
Colectivul G.B. (I.) între timp a crescut considerabil, având cca 250 de
oameni inclusiv 8 dr. hab. și 45 dr.șt.biol., înzestrată bine material-tehnic,
cu o gospodărie auxiliară bine organizată; în fiecare an apar monografii ale
colaboratorilor în diferite domenii de cercetare. G.B. (I.) obține, sub conducerea acad. A. Ciubotaru, succese îmbucurătoare pe toate direcțiile de
activitate. Dar, vorba filosofului, succesele nu se iartă. Începe o perioadă de
aprigă prigoană a directorului, desfășurată de forțele șoviniste din Grădina
Botanică și din Academie, campanie care s-a încheiat la 15 decembrie 1986
cu destituirea dlui A. Ciubotaru, dr. habilitat, profesor, membru corespondent al AȘM și înlocuit cu un candidat în științe, nu demult venit de aiurea.
A. Jucenko, fostul șef al academiei, care lipsise mai înainte Grădina Botanică de gospodăria auxiliară și de complexul de sere, acuma intenționa s-o
transforme într-un „poligon”de cercetare a unor idei ale sale naturfilosofice.
Dar n-a reușit, că a fost nevoit să plece din Moldova.
Iar dl. A. Ciubotaru, grație capacităților și autorității sale pe care le
avea în lumea științifică, susține concursul și devine director al faimoasei
Grădini Botanice „Nichita” din Ialta (1988), cărei insuflându-i activism, în
scurt timp o aduce, prin contracte de colaborare, pe arena internațională.
În 1992 este ales membru titular al AȘM și al AȘ din Crimeea. Reîntors în
Patrie și venind în fruntea Grădinii Botanice.
Academicianul A. Ciubotaru vine la 65 de ani ai săi (20 februarie) cu
o experiență bogată în domeniul organizării științei, cu principii, noțiuni
și ipoteze elaborate, cu noi căutări, cum ar fi concepția neoplasmei zigotului, pe care o elaborează în prezent. Autor a peste 470 de lucrări științifice
publicate (inclusiv 28 peste hotare), autor și coautor a 20 de monografii,
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culegeri, indicații metodice și a 6 invenții, dascăl a 35 doctori în biologie
și 5 doctori habilitați. Opera de predilecție a Domniei sale este, desigur,
Grădina Botanică, acest splendid monument al arhitecturii de landșaft și
peisajere, pe care este ferm hotărât s-o ducă la bun sfârșit în condițiile actuale deloc ușoare.
Dorim Dlui academician A. Ciubotaru cu ocazia frumosului jubileu
în treimea de veac ce urmează multă sănătate, fericire, realizarea tuturor
inițiativelor sale și împlinirea visului sacru.
Ion COMANICI,
doctor habilitat în biologie,
profesor universitar
Valentina CAFTANAT,
doctor în chimie
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VLADIMIR RÎBIN (1893–1979)
Vladimir Rîbin – figură pregnantă în lumea științifică, a descoperit
proveniența hibridogenă a prunului (Prunus domestica). S-a născut la
26 noiembrie 1893 în orașul Saratov, în familie de slujbași. Anii de școală
și i-a petrecut în orașul Terter (azi Stepanokert, Karabahul de Munte),
unde tatăl său a trecut în 1899 la lucru în calitate de judecător. Mama sa,
Olga Speranskaia, era, de asemenea femeie învățată, a lucrat în instituții
de cercetări, studiind procesul de transpirație la plante. În 1906 familia
Rîbin trece cu traiul în Tiflis, unde feciorul își face studiile gimnaziale.
După terminarea gimnaziului, în 1912, V. Rîbin se înscrie la Facultatea de
Științe Naturale a Universității din Sankt-Petersburg, pe care, din cauza
intemperiilor timpului, a absolvit-o abia în 1922.

Î

n Universitate l-a avut profesor pe cunoscutul botanist-fiziolog N.A.
Maximov. După absolvirea universității lucrează ca asistent în Institutul de Botanică Aplicată, în Secția de pomicultură și legumicultură, condusă de vestitul pomicultor V.V. Pașkevici, iar din 1929 activează în cadrul
Institutului de Fitotehnie, în fruntea căruia se afla N.I.Vavilov.
Fiind discipolul academicianului N.I. Vavilov, V. Rîbin se consacră
investigațiilor citogenetice, cardiologice și elaborării bazelor teoretice ale
selecției plantelor. Prin analiza cariologică a speciilor de măr descoperă
forme și soiuri triploide și tetraploide, studiază meioza, lucrări care stau la
baza citogeneticii și selecției mărului, iar cercetările cariologice ale speciilor spontane și cultivate de cartof constituie bazele sistematicii și selecției
cartofului. Pentru aportul adus în acest domeniu și ca recunoștință, una din
speciile de cartofi poartă numele lui – Solanum ribinii. În 1933 i se conferă
titlul de doctor habilitat, în 1936 – titlul de profesor.
O mare realizare în domeniul provenirii plantelor de cultură o constituie sinteza artificială a prunului hexaploid (Prunus domestica, 2n48) prin hibridarea speciilor diploide (2n-16) cu cea tetraploidă (2n-32).
P.domestica nu are strămoș sălbatic direct în natură ca, de exemplu, cireșul
sau nucul. Până la lucrările lui Rîbin nu se cunoștea proveniența prunului domestic. Se știa doar că savanții englezi M.N. Crane și W.J. Lawrence au lansat ipoteza despre proveniența hibridogenă a acestei specii de la
corcoduș (Prunus divaricata) și porumbar (P.spinosa). Rîbin a confirmat
experimental această ipoteză. Dânsul a efectuat încrucișări între corcoduș
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și porumbar, căpătând un hibrid hexaploid morfologic foarte apropiat de
Prunus domestica, pe care l-a numit Prunus domart. Această lucrare i-a
adus lui Rîbin popularitate mondială. În continuare el dă lucrării o direcție
practică. Astfel, include în încrucișări prunul usurian, care suportă geruri
de 52 grade. În 1937 obține în Sanct-Petersburg hibridul: porumbar x prun
usurian, triploid (2n-24) complet steril. Urmează o perioadă îndelungată
(22 de ani) de încercări de a-i dubla numărul de cromozomi și astfel a-l face
fertil. Aceste încercări s-au încununat de succes numai în Moldova, unde
V. Rîbin trecuse cu lucrul în 1956 și unde a organizat laboratorul de hibridare distantă. În 1959 obține doi puieți hexaploizi (2n-48). În al patrulea
an de vegetație hibridul hexaploid (amfidiploid) porumbar x prun usurian fertil nr.01 a fost încrucișat cu prunul domestic, sortul Renclod violet
și s-au obținut hibrizi tripli: (porumbar x prun usurian) x prun domestic,
rezistenți la ger, deoarece au în genotipul lor setul întreg de cromozomi de
la prunul usurian. Astfel, a fost descoperită o cale științific fondată pentru
selecția prunului la geruri. După mărturiile lui V. Rîbin, pe această cale de
selecție a prunului au pornit astfel de țări ca Germania și Suedia. Hibrizii
obținuți de V. Rîbin cresc în colecțiile Grădinii Botanice a AȘM.
În 1965 V. Rîbin este ales membru al AȘM. A fost un om foarte devotat
științei, acasă avea microscop propriu și toate cele necesare pentru cercetări
citologice. Cunoștea limbile moderne, fiind la curent cu noutățile științifice
de peste hotare, era inclus în comisiile de examinare a doctoranzilor la limbile germană, franceză, engleză. A tradus în limba rusă un șir de monografii, inclusiv de C. Darwin, N. Hanzen, F. Cobel, H. Taidemen.
Era foarte exigent față de rezultatele științifice obținute, a publicat relativ puțin, 60 de lucrări, dar de o ținută științifică foarte înaltă. Cartea lui
„Metoda citologică în selecția plantelor pomicole” până în prezent este cartea de căpătâi a multor cercetători. Se deosebea prin temeinicie și precizie în
punerea experiențelor, claritate și principialitate în opiniile sale științifice.
Aceeași atitudine față de lucrul științific cerea și de la discipolii săi.
Alexandru CIUBOTARU,
academician,
Ion COMANICI,
profesor
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Partea IV

APRECIERI, EVOCĂRI

REFERINŢĂ
DESPRE ACTIVITATEA DE MUNCĂ
A DLUI I.G. COMANICI

D

omnul I.G. Comanici are gradul ştiinţific de doctor habilitat în
ştiinţe biologice.
Lucrează în specialitate la Grădina Botanică din 1961 (32 ani). Numărul de
lucrări ştiinţifice publicate este egal cu 70, dintre care 2 monografii şi 2 broşuri.
A fondat colecţia de specii, forme şi hibrizi îndepărtaţi de nuc (Juglans L.).
Cunoaşte la perfecţie actele normative, care reglementează activitatea
ramurii şi experienţa înaintată din republică şi de peste hotare. Pentru atingerea obiectivelor înalte dl I.G. Comanici are capacitatea de discernere operativă a soluţiilor optime. Lucrările ştiinţifice şi practice le efectuează calitativ. A dat dovadă de adaptare la o nouă situaţie şi de aplicare a noilor măsuri
pentru soluţionarea problemelor. În executarea obligaţiilor de serviciu este
disciplinat şi responsabil. În cadrul Grădinii Botanice a arătat o eficienţă
înaltă a muncii şi o mare performanţă în executarea documentelor.
I.G. Comanici a manifestat o mare capacitate de a planifica, organiza,
coordona şi reglementa, precum şi a controla şi analiza lucrul subalternilor
în acţiuni. De asemenea a arătat corectitudine şi principialitate, are capacitatea de a însuşi într-un termen scurt mijloacele tehnice, care asigură mărirea productivităţii şi calităţii muncii.
Este un adept ferm al eticii ştiinţifice, iar stilul de comunicare în procesul activităţii de muncă este corect, colegial şi îngăduitor. Manifestă spirit
de iniţiativă şi aptitudini în activitatea comercială. În cazul de autoapreciere
a dat dovadă de o înaltă exigenţă faţă de sine, iar în comportări cu colegii subalterni a manifestat modestie, sinceritate, francheţe şi simplitate, cu
oponenţii este tolerant şi îngăduitor, dar principial.
Concluzionăm, că după pregătirea profesională, atitudinea faţă de muncă şi îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie şi rezultatele muncii în perioada
precedentă dlui I.G. Comanici corespunde cerinţelor colaboratorului general
şi recomandăm comisiei de atestare, pentru al atesta în acelaşi post.
Ştefan TOPALĂ,
șeful Sectorului de hibridare distantă a
plantelor, doctor habilitat în ştiinţe biologice
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О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
БОТАНИКИ КИШИНЕВСКОГО ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ИМ. М.В. ФРУНЗЕ, ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИЙ
НАУК КОМАНИЧА ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА
И.Г. Команич – известный исследователь биологии, генофонда и
отдаленной гибридизации ореховых. Начал свою научную деятельность под руководством крупнейшего ученого биолога-цитогенетика,
ученика и соратника Н.И. Вавилова, академика АН МССР В.А. Рыбина. Первые работы Команича И.Г. посвящены вопросу вегетативного размножения грецкого ореха. Экспериментально доказал требовательность грецкого ореха – растения теплой и влажной зоны – к
условиям температуры и влажности в процессе каллюсообразования
и срастания компонентов прививки. На этой основе разработал эффективные методы прививки, которые получили широкий отклик в
республике и стране и сыграли важную роль в переводе экстенсивной
культуры грецкого ореха на сортовую интенсивную основу.
Следующим этапом работы было изучение внутривидового
разнообразия грецкого ореха в Молдавии и в первичном генцентре
(Средняя Азия), впервые среди исследователей орехоплодных культур применив популяционный принцип. В результате установлены
средние значения признаков, пределы и уровни генетической изменчивости, теснота и направление корреляции признаков и частоты
форм в популяции по морфологическим и биологическим признакам, что позволило прогнозировать эффективность отбора и поиски
новых форм. В молдавской популяции установлены 5 ботанических
форм, ряд форм, ценных для производства по комплексу хозяйственных признаков и более 120 местных и инорайонных форм, обладающих наивысшим показателем по 1-2 признакам, представляющих
интерес в отношении сохранения генофонда и использования в селекционных и биологических программах. Сравнительным анализом
молдавской и среднеазиатских популяций Команич И.Г. обосновал
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концепцию существования в Молдавии очага вторичного генцентра
грецкого ореха.
Потенциальные возможности грецкого ореха недостаточно велики в отношении морозостойкости, устойчивости к некоторым болезням, плодовитости в первые годы после вступления в плодоношение
и др. В этом направлении Команич И.Г. предпринял широкие исследования по отдаленной гибридизации и цитологии с охватом видового разнообразия рода и формового разнообразования грецкого ореха, а также пекана. Получены важные научные результаты и создан
гибридный фонд, насчитывающий около 2000 гибридов F1,F2,F3. Установлены закономерности:
1) скрещиваемости видов,
2) расщепления и
3) наследования признаков при отдаленной гибридизации ореховых; важные в теоретическом и практическом отношении
факты:
а) сочетания в F2 высоких качеств плода культурной формы (тонкая скорлупа, высокий выход ядра, 55,0%) и ценных свойств дикорастущего вида (зимостойкость, устойчивость к марсониозу и бактериозу, плодовитость);
б) сочетания в F2 адаптивного признака устойчивости к плодожорке (склерифицированное образование в педункулярном отверстии) с некоторыми признаками плода культурного типа, что показывает на большие возможности отдаленной гибридизации применительно к ореховым.
В отношении практического использования полученных результатов: две перспективные формы (Б-14 и Б-24) районированы и рекомендованы для внедрения в хозяйствах республики. Создана маточная плантация на площади 16 га (сопутствующая порода фундук).
Производится привитой посадочный материал для закладки ореховых плантаций в совхозах АПО «Букурия». Представляет интерес работы Команича И. Г. по интродукции скороплодных форм грецкого
ореха, перспективных для создания промышленной культуры интенсивного типа (400-600 деревьев на га). Выделенные ценные срокоплодные формы проходят ОПИ в Единецком ЛПО.
В целом, результаты 30-летних исследований, проведенных Команичем И.Г. по биологии, генофонду и отдаленной гибридизации,
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являются крупными вкладом в развитии научных основ культуры и
селекции орехоплодных пород. Они были доложены и демонстрированы на международных ботаническом (Ленинград, 1975), генетическом (Москва, 1978) конгрессах и Симпозиуме по сохранению генофонда лесных пород (ЧССР, 1986), Всесоюзных и республиканских
съездах и конференциях.
Подготовил три кандидата наук, является руководителем еще 2
аспирантов. Является членом ВБО, членом Совета МОГиС, членом
регионального совета ботанических садов Украины Молдавии, заместителем председателя Спецсовета Д-012.01.01 по защите докторских
диссертаций.
Бывший ректор Госаграрного
Университета Республики Молдова,
член-корр. АНМ В.Г. УНГУРЯН
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PROFESOR ION G. COMАNICI,
COLABORATOR ŞTIINŢIFIC SUPERIOR,
DOCTOR HABILITAT ÎN BIOLOGIE

P

rofesorul universitar I.G. Comanici, cunoscut specialist în domeniul biologiei şi culturii plantelor nucifere, şi-a început activitatea
ştiinţifică, după absolvirea Universităţii Pedagogice din Tiraspol (1957),
la Grădina Botanică a АŞM sub îndrumarea academicianului V. A. Rîbin,
unde susţine în a. 1965 teza de doctor (candidat) în ştiinţe: „Înmulţirea vegetativă a nucului”, iar doctor habilitat în 1983: „Genofondul şi hibridarea
distantă a nucului (Juglans L.)”. Între anii 1968 și 1981 este şeful Laboratorului de hibridare distantă a plantelor pe care până atunci îl condusese
acad. V.A. Rîbin.
Aici I. Comanici iniţiază o direcţie nouă de cercetare pentru Republica
Moldova – hibridarea distantă a plantelor juglandacee. În anii 1981–1987
deţine postul de director adjunct al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM. În
această perioadă de timp aduce o mare contribuţie la construcţia Grădinii Botanice, la întocmirea şi realizarea programelor de cercetări ştiinţifice,
personal colectează un vast genofond al plantelor nucifere din Asia Mijlocie (genocentrul primar) Caucaz, Transcaucazia, Crimeea şi, desigur, din
raioanele Moldovei şi creează una din cele mai bogate şi complete colecţii
din ţară şi chiar din lume, care deja a dat câteva soiuri valoroase de nuc şi
serveşte drept bază pentru rezolvarea unor probleme de ştiinţă şi selecţie.
În a. 1988 susține concursul la Universitatea agrară de Stat din Moldova
unde ocupă postul de şef al Catedrei de botanică. Aici se manifestă ca un
bun pedagog, depune eforturi susţinute pentru introducerea predării botanicii în limba română şi predă cursul superior de botanică, pentru prima
dată la UAS, în limba maternă militează de asemenea pentru introducerea
predării ecologiei la UAS, obţine cursul de ecologie generală şi ecologie a
plantelor în competenţa Catedrei de botanică, elaborează programul teoretic şi practic şi predă cursul de ecologie tot în limba maternă, scrie şi
redactează indicaţii metodice la lucrările de laborator pentru studenţi, scrie
„Cursul de botanică generală şi sistematică”, care este aprobat şi redactat,
care apare abia în 2002, primul manual de botanică în RM.
În 1992 revine la Institutul de Botanică în funcţie de colaborator ştiinţific principal, unde se dedă întru totul cercetărilor ştiinţifice, prelun– 154 –

gind predarea botanicii la UAS, iar în 1996 este desemnat în funcţie de
director adjunct.
Lucrările prof. I. Comanici au o mare importanţă pentru renaşterea şi
ridicarea culturii nucului la un nivel calitativ nou, superior şi anume cultura nucului de soi, care asigură recolte înalte şi de calitate superioară. I. Comanici a elaborat metode efective de altoire a nucului, mai întâi în condiţii
controlate (în seră) cu un procentaj de prindere de 70–80%, apoi, şi în sol
deschis în pepinieră cu un randament de 60–70%. Aceste lucrări au căpătat
răspândire în Republica Moldova, în fostele republici unionale, precum şi
în România, Bulgaria şi au fost puse la baza tehnologiilor de producere a
materialului săditor de nuc altoit.
În continuare I. Comanici studiază, de pe poziţii noi, şi anume populaţionale, fondul genetic al nucului atât în Moldova, cât şi în Asia Mijlocie –
Centrul genetic primar al nucului, ceea ce a dat posibilitate de a pronostica
probabilitate depistării în populaţie a unor forme valoroase şi eficacitatea
selectării. Astfel au fost puse în evidenţă 12 forme valoroase dintre care
două trec încercarea de stat, iar 10 sunt apreciate ca fiind de perspectivă,
care sunt înmulţite prin altoire în gospodării individuale. Au fost colectate
de asemene cca. 120 forme cu indici de record la 1-2-3 caractere, care constituie un preţios material iniţial pentru selecţie.
Prof. I. Comanici primul în Moldova a efectuat hibridarea nucului de
cultură cu speciile sălbatice care posedă un şir de însuşiri preţioase cum ar
fi rezistenţa la boli şi dăunători, rezistenţa la gerurile de iarnă ş.a. În cadrul
acestor lucrări au fost stabilite unele legităţi ale hibridării speciilor genului
Juglans L.: capacitatea de hibridare şi gradul de înrudire genetică; particularităţile moştenirii caracterelor de către descendenţi şi segregării hibrizilor
în F2 şi F3 şi un fapt cardinal – posibilitatea îmbinării în una şi aceiaşi plantă
de F2 a calităţilor înalte ale fructului formei de cultură şi a unor însuşiri
preţioase ale speciei sălbatice (rezistenţa la ger, rezistenţa la marsonioză şi
la viermele nucilor) – important atât din punct de vedere teoretic, cât şi din
punct de vedere practic. A fost creată totodată o populaţie de hibrizi de F2 şi
F3 care serveşte ca bază pentru lucrările de selecţie de mai departe.
I. Comanici a efectuat cercetări citologice, cuprinzând speciile de Junglas, formele taxonomice de J. regia şi hibrizii distanţaţi. A stabilit pentru
prima dată în ştiinţă numărul de cromozomi, forma şi mărimea lor la 3 specii de Junglas: J. sieboldiana Max.; J. major (Torr) Heller, J. hindsii Jeps. Au
fost obţinute date originale referitor la citologia hibrizilor distanţi de nuc si
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elucidate cauzele sterilităţii parţiale a hibrizilor de F1. S-a stabilit numărul
constant diploid de cromozomi 2n=32 la toate speciile, formele taxonomice
şi hibrizii distanţi şi pe această bază a fost înaintată ipoteza polimorfismului
restrâns determinat de stabilitatea setului de cromozomi al familiei Juglandacee, care conţine numai cca 60 specii.
În ansamblu, lucrările prof. I. Comanici sunt o contribuţie importantă
la crearea bazei ştiinţifice a culturii de soi şi selecţiei plantelor nucifere şi în
special a nucului comun.
A publicat cca 100 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 5 monografii.
acad. Alexandru CIUBOTARU,
directorul Grădinii
Botanice a AŞM
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
ŞI ŞTIINŢIFICO-ORGANIZATORICĂ
A DLUI PROFESOR, COLABORATOR ŞTIINŢIFIC
SUPERIOR, DR. HABILITAT ÎN BIOLOGIE
ION G. COMАNICI

P

rofesorul universitar I.G. Comanici, cunoscut botanist, specialist
în domeniul biologiei şi culturii plantelor nucifere, şi-a început
activitatea ştiinţifică după absolvirea Universităţii Pedagogice din Tiraspol (1957) la Grădina Botanică a АŞM sub îndrumarea academicianului
V.A.  Rîbin, unde susţine în a. 1965 teza de doctor (candidat) în ştiinţe: „Înmulţirea vegetativă a nucului”, iar doctor habilitat în 1983: „Genofondul şi
hibridarea distantă a nucului (Juglans L.)”. Între anii 1968 și 1981 este şeful
Laboratorului de hibridare distantă a plantelor pe care până atunci îl condusese acad. V.A. Rîbin.
Aici I. Comanici iniţiază o direcţie nouă de cercetare pentru Republica
Moldova – hibridarea distantă a plantelor juglandacee. În anii 1981–1987
deţine postul de director adjunct al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM. În
această perioadă de timp aduce o mare contribuţie la construcţia Grădinii Botanice, la întocmirea şi realizarea programelor de cercetări ştiinţifice,
personal colectează un vast genofond al plantelor nucifere din Asia Mijlocie (genocentrul primar) Caucaz, Transcaucazia, Crimeea şi, desigur, din
raioanele Moldovei şi creează una din cele mai bogate şi complete colecţii
din ţară şi chiar din lume, care deja a dat câteva soiuri valoroase de nuc şi
serveşte drept bază pentru rezolvarea unor probleme de ştiinţă şi selecţie.
În a. 1988 este angajat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova unde
ocupă postul de şef al Catedrei de botanică. Aici se manifestă ca un bun
pedagog, depune eforturi susţinute pentru introducerea predării botanicii
în limba română şi predă cursul superior de botanică, pentru prima dată la
UAS, în limba maternă militează de asemenea pentru introducerea predării
ecologiei la UAS, obţine cursul de ecologie generală şi ecologie a plantelor în competenţa Catedrei de botanică, elaborează programul teoretic şi
practic şi predă cursul de ecologie tot în limba maternă, scrie şi redactează
indicaţii metodice la lucrările de laborator pentru studenţi, scrie „Cursul de
botanică generală şi sistematică”, primul manual de botanică în RM, apărut
în 2002 cu denumirea „Botanică agricolă şi forestieră”.
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În 1992 revine la Institutul de Botanică în funcţie de colaborator ştiinţific principal, unde se dedă întru totul cercetărilor ştiinţifice, prelungind
predarea botanicii la UAS.
Lucrările prof. I. Comanici au avut şi mai au o mare importanţă pentru
ridicarea culturii nucului la un nivel calitativ nou superior, anume cultura
nucului de soi, care asigură recolte înalte şi de calitate superioară. Piatra de
încercare în progresul culturii şi selecţiei nucului în Moldova a fost timp
de secole neputinţa înmulţirii lui vegetative. I. Comanici a elaborat metode
efective de altoire a nucului, mai întâi în condiţii controlate (în seră) cu
forţarea altoirilor în ghivece şi în lăzi de stratificare, cu un procentaj de
prindere de 70–80%, apoi şi în sol deschis, în pepinieră cu un randament
de 60–70%. Aceste lucrări au avut un larg ecou în Republica Moldova, în
fostele republici unionale, precum şi în România, Bulgaria ş.a. ţări şi au fost
puse la baza tehnologiilor de producere a materialului săditor de nuc altoit.
Metodele elaborate de Domnia sa au fost materializate în crearea primelor
plantaţii de nuc de sol la gospodăria silvică din Iargara.
În continuare I. Comanici studiază, de pe poziţii noi, şi anume – populaţionale, fondul genetic al nucului atât în Moldova, cât şi în Asia Mijlocie – Centrul genetic primar al nucului. Ca rezultat al investigaţiilor
populaţionale a fost descoperită o mare diversitate taxonomică şi morfologică nebănuită până atunci, au fost stabilite limitele şi nivelul variabilităţii fenotipice a caracterelor agronomice mai importante şi ceea ce
este încă mai important pentru selecţie, partea variabilităţii genotipice
(în cadrul variabilităţii generale), precum şi gradul şi forma corelaţiei caracterelor, date necunoscute până atunci şi care au dat posibilitate de a
pronostica probabilitatea depistării în populaţie a unor forme valoroase
şi eficacitatea selecţiei. Astfel forme cu conţinutul în miez de 60% au apărut cu probabilitatea de 1:120, forme cu rezistenţa înaltă la marsoniază
– 1:212, forme înalt roditoare – 1:300, forme cu un complex de caractere
agronomic preţioase – 1:575 etc. Ca rezultat au fost puse în evidenţă 12
forme valoroase, dintre care două au trecut încercarea de Stat şi au fost
omologate în 2006, patru soiuri omologate în 2016 şi încă două în 2017
şi sunt înmulţite prin altoire în gospodării individuale. Au fost colectate
de asemenea cca. 120 forme cu indici de record la 1-2-3 caractere, care
constituie un preţios material iniţial pentru selecţii. Studiul comparativ al celor două populaţii – semispontană din Moldova şi spontană din
Asia Mijlocie, unde I. Comanici a întreprins trei expediţii a arătat că în
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populaţia din Moldova diversitatea taxonomică este aproape de cea din
Centrul Genetic Primar (Asia Mijlocie), iar amplitudinea variabilităţii
caracterelor este mai largă decât în genocentrul primar. Pe baza acestor
investigaţii I. Comanici a elaborat concepţia Centrului genetic secundar
al nucului în Moldova, care s-a statornicit aici în decursul secolelor şi de
unde s-a răspândit în alte ţări (Ucraina, Polonia, Cehia ş.a.). Acest fapt
denotă afinitatea nucului cu spaţiul moldav şi necesitatea cultivării lui
mai largi, precum şi protecţiei nucetelor vechi semispontane.
Prof. I. Comanici primul în Moldova a efectuat hibridarea nucului de
cultură cu speciile sălbatice, care posedă un şir de însuşiri preţioase cum ar
fi rezistenţa la boli şi dăunători, rezistenţa la gerurile de iarnă ş.a. În cadrul
acestor lucrări au fost stabilite unele legităţi ale hibridării speciilor genului
Juglans L.: capacitatea de hibridare şi gradul de înrudire genetică; particularităţile moştenirii caracterelor de către descendenţi şi segregării hibrizilor
în F2 şi F3 şi un fapt cardinal – posibilitatea îmbinării în una şi aceiaşi plantă
de F2 a calităţilor înalte ale fructului formei de cultură şi a unor însuşiri
preţioase ale speciei sălbatice (rezistenţa la ger, rezistenţa la marsonioză
şi la viermele nucilor) – important atât din punct de vedere teoretic, cât şi
din punct de vedere practic deoarece deschide noi căi de ameliorare a nucului pe baza potenţialului genetic al speciilor sălbatice de Junglas. A fost
totodată creată o populaţie de hibrizi de F2 şi F3 care serveşte ca bază pentru
lucrările de selecţie de mai departe.
I. G. Comanici a efectuat vaste cercetări citologice, cuprinzând speciile
de Junglas, formele taxonomice de J. regia şi hibrizii distanţaţi. După complexitatea lor aceste lucrări sunt unice în literatură. Astfel dânsul a stabilit
pentru prima dată în ştiinţă numărul de cromozomi, forma şi mărimea lor
la 3 specii de Junglas: J. sieboldiana Max.; J. major (Torr) Heller, J. hindsii
Jeps. Au fost obţinute date originale referitor la citologia hibrizilor distanţi
de nuc si elucidate cauzele sterilităţii parţiale a hibrizilor de F1. S-a stabilit
numărul constant diploid de cromozomi 2n=32 la toate speciile, formele
taxonomice şi hibrizii distanţi şi pe această bază a fost înaintată ipoteza
polimorfismului restrâns determinat de stabilitatea setului de cromozomi
al fam. Juglandacee, care conţine numai cca 60 specii.
În ansamblu lucrările prof. I. Comanici sunt o contribuţie importantă
la crearea bazei ştiinţifice a culturii de soi şi selecţiei plantelor nucifere şi în
special a nucului comun, cultură de soi a căruia actualmente, se dezvoltă
vertiginos.
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A publicat 80 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 5 monografii.
Cele mai importante lucrări sunt solicitate şi citate în unele ţări cum ar fi
Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Slovacia, România, Bulgaria, ţările CSI. A
participat la mai multe congrese, conferinţe, simpozioane republicane (8),
unionale (15), internaţionale (5). A pregătit 3 doctori în ştiinţe şi un doctorand (aspirant), a pregătit teza pentru susţinere, consultant la două teze.
Dl. Comanici este membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de
Botanică şi al Consiliului Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor
habilitat în cadrul căruia a avizat mai multe disertaţii, preşedintele Comisiei de redactare a Institutului de Botanică, membru al Consiliului, director al
Societăţii botanice, membru al colegiilor de redacţie al Enciclopediei agricole şi al Enciclopediei Republicii Moldova, compartimentul „botanica”.
Andrei NEGRU,
doctor habilitat, profesor
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INFORMAŢIE

DESPRE ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PRACTICĂ
A PROFESORULUI ION G. COMANICI,
DOCTOR HABILIFAT, ŞEF LABORATORULUI DE
DENDROLOGIE AL GRĂDINII BOTANICE
A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
1. Activitatea ştiinţifică şi practică a prof. I. Comanici se referă, mai
întâi de toate, la înmulţirea vegetativă a nucului, lipsa căreia era piedica
principală în calea trecerii la cultura de soi. I. Comanici a elaborat metode eficiente de altoire a nucului, astfel ca altoirea în spaţiu protejat în
ghivece (containere), reuşita de prindere 88–96% (v. jurn. Pomic., vitic. şi
vinif. Mold., 1959, 6, p. 50–54); altoirea în lăzi de stratificare, reuşita de
prindere 70% (v. jurn. Pomic., vitic. şi vinif. Mold., 1962, 3, p. 39–42), care
a mărit randamentul la m2 de suprafaţă protejată de 5–6 ori şi metoda de
altoire (oculaţia) în teren deschis, în pepinieră, reuşita de prindere 60%, în
condiţii meteorologice lavorabile până la 75–80% (Indicaţii cu privire la
altoirea nucului în Moldova. Edit. lit. agricolă. Chişinău. 1962. 28 p.; журн.
Садоводство. 1964, 10, с. 38-40).
Aceste prime lucrări rezultative în Moldova au avut un larg ecou în
societatea ştiinţifică, precum şi în rândurile practicienilor şi au jucat un rol
important în crearea culturii de soi a nucului care în prezent înregistrează,
în republică, un avânt extraordinar.
2. Următorul domeniu de activitate a fost studierea populaţională a
variabilităţii nucului în scopul dezvăluirii potenţialului genetic al acestei
specii şi pronosticării unor forme valoroase. În cadrul acestor lucrări au
fost stabilite limitele şi ponderea (partea) variabilităţii genotipice şi paratipice în variabilitatea generală fenotipică. Spre exemplu, cota variabilităţii
genetice la masa nucii este de 0,78 (din întreg), iar la conţinutul în miez –
numai 0,37. A fost stabilită probabilitatea frecvenţei formelor purtătoare de
caractere agrobiologice preţioase. Astfel, formele cu conţinut înalt de miez
până la 60% au probabilitatea statistică de 1:120; rodnicia înaltă – 1:300;
forme cu indici înalţi la toate caracterele agrobiologice principale – 1:596.
A evidenţiat 12 forme valoroase, două dintre care au fost omologate:
„Codrene” şi „Lunguieţe”.
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A studiat, în cadrul a trei expediţii, populaţiile de nuc din Centrul Genetic Primar (Tadjikistan: defileurile Varzob şi Ramit; Kîrgîzstan:
Arslanbob; Uzbekistan; Bostandâk), în studii comparate (a populaţiilor) a
arătat că populaţia locală (Moldova) după diversitatea formelor nu cedează,
iar după amplitudinea variaţiei caracterelor întrece populaţiile nucului din
Central Primar. Pe baza acestor lucrări I. Comanici a elaborat Concepţia
Existenţei în Moldova a unui focar al Centrului Genetic Secundar al nucului (Bul. AŞM, ser. şt. biol. şi chim., 1978, 2, p. 8-14).
Ca rezultat al tuturor colectărilor în raioanele Moldovei şi peste hotare,
I. Comanici a creat Colecţia de fond a Grădinii Botanice care include 170
soiuri, forme, specii şi hibrizi.
3. A efectuat numeroase încrucişări ale nucului comun cu speciile sălbatice din genul Juglans L., a stabilit unele legităţi ale hibridării distante la
nuc (Juglans L.), a obţinut hibrizi interspecifici J. nigra x J. regia F2 nr. 6-2
şi J. sieboldiana x J. regia F2 nr. 1 normal fertili care îmbină reuşit calităţile
înalte ale formei de cultură (coajă subţire, conţinutul în miez 55%) şi însuşirile preţioase (rezistenţa la ger, boli) ale speciei sălbatice.
4. În cadrul cercetărilor cariologice a stabilit, pentru prima dată în literatură, numărul de cromozomi la 3 specii: Juglans sieboldiana Max.; J,
major (Torr.) Heller; J. hindsii Jeps.
A stabilit dimensiunile, forma şi numărul 2n=32 cromozomi la 9 specii
(din 10) ale genului Juglans L., la 3 forme de J. regia L. şi 19 hibrizi distanţi,
ceea ce determină diversitatea specifică restrânsă a fam. Juglandacee Lindl.
– numai cca 60 specii.
A descoperit mai multe dereglări în desfăşurarea meiozei la hibrizii
distanţi, ceea ce lămureşte cauzele sterilităţii F1.
Implementări
În aspect aplicativ a implementat tehnologia de producere a puieţilor
altoiţi în teren deschis (în pepinieră) în unele întreprinderi silvice (Î.S.S.
Hânceşti, Î.S.S. Teleneşti) şi Proiectul de transfer tehnologic Producerea
materialului săditor de soiuri omologate de nuc (Î.S.S. Iargara). Este în desfăşurare implementarea soiurilor omologate „Codrene” şi „Lunguieţe” în
pepinierele recent organizate în republică şi a hibridului J. nigra x J. regia F2
nr. 6-1 în calitate de portaltoi nou pentru nucul comun.
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Lucrul obştesc
Membru al Consiliului Naţional pentru coordonarea activităţilor de
promovare a producţiei de culturi nucifere.
Membru al Consiliului Specializat pentru conferirea titlului de doctor
şi doctor habilitat de pe lângă Grădina Botanică a AŞM.
Membru al Consiliului Specializat pentru conferirea titlului de doctor
şi doctor habilitat de pe lângă Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Membra al Colegiului de redacţie a publicaţiei periodice „Revista Botanică”.
Publicaţii
Autor al 110 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 monografii, 6 broşuri şi culegeri pe problemele nucului şi altor nucifere, 1 manual universitar.
1. Perspectivele culturii de soi a micului. Chişinău:Ştiinţa, 1968. 84 p.
2. Speciile de nuc. Chişinău:Cartea Moldovenească, 1975, 76 p.
3. Biologia, cultura, selecţia nucului. Chişinău:Ştiinţa, 1980, 144 p.
4. Speciile nucifere lemnoase. M.: Лесная промышленность, 1969,
366 p. (coautor).
5. Hibridarea distantă a speciilor de nuc (Juglans L.) Chişinău:Ştiinţa,
1989, 152 p.
6. Botanica agricolă şi forestieră. Chişinău. F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2002, 456 p. (manual).
7. Nucul. Chişinău. F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2004, 196 p. (coautor).
8. Altoirea nucului. Chişinău. I S. F. E.-P „Tipografia Centrală”, 2005,48
p. (coautor).
9. Dendrologia generală. Chişinău. EE.-P: „Tipografia Centrală”, 2009,
520 p.
Conducător ştiinţific a 5 doctoranzi.
Ilie DONICA,
doctor habilitat, profesor
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INFORMAŢIE
DESPRE CONTRIBUŢIA COMPETITORULUI
ION COMANICI ÎN CICLUL DE LUCRĂRI
ŞTIINŢIFICO-PRACTICE „RENOVAREA
RAMURII POMICULTURII A REPUBLICII
MOLDOVA ÎN BAZA REALIZĂRILOR ŞTIINŢIFICE”
ÎNAINTATĂ LA CONCURSUL PENTRU
OBŢINEREA PREMIULUI DE STAT

A

ctivitatea ştiinţifică şi practică a prof. I. Comanici se referă, mai
întâi de toate, la înmulţirea vegetativă a nucului, lipsa căreia era
piedica principală în calea trecerii la cultura de soi. Dl. prof. I. Comanici
a elaborat metode eficiente de altoire a nucului, astfel ca altoirea în spaţiu
protejat în ghivece (containere), reuşita de prindere 88–96%; altoirea în lăzi
de stratificare, reuşita de prindere 70%; în pepinieră, reuşita de prindere
60%, iar în condiţii meteorologice favorabile până la 75–80%.
Aceste prime lucrări rezultative în Moldova au avut un larg ecou în
societatea ştiinţifică, precum şi în rândurile practicienilor şi au jucat un rol
important în crearea culturii de soi a nucului care în prezent înregistrează
în republică un avânt nemaipomenit.
Următorul domeniu de activitate a fost studierea variabilităţii nucului
din punct de vedere populaţional. În cadrul acestor lucrări au fost stabilite
limitele şi ponderea (partea) variabilităţii genotipice şi paratipice în variabilitatea generală fenotipică. Spre exemplu, cota variabilităţii genetice la
masa nucii este de 0,78 (din întreg), iar la conţinutul în miez – numai 0,37.
A fost stabilită probabilitatea frecvenţei formelor purtătoare de caractere
agrobiologice preţioase. Astfel, formele cu conţinut înalt de miez până la
60% au probabilitatea statistică de 1:120; rodnicia înaltă – 1:300; forme cu
indici înalţi la toate caracterele agrobiologice principale – 1:596. În baza
cercetărilor efectuate au fost evidenţiate 12 forme valoroase, două dintre
care au fost omologate: „Codrene” şi „Lunguieţe”.
A studiat în cadrul a trei expediţii populaţiile de nuc din Centrul genetic
primar (Tadjikistan: defileurile Varzob şi Ramit; Kîrgîzstan: Arslanbob;
Uzbekistan; Bostandâk), în studii comparate (a populaţiilor) a arătat că
populaţia locală (Moldova) după diversitatea formelor nu cedează, iar după
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amplitudinea variaţiei caracterelor întrece populaţiile nucului din Central
primar. Pe baza acestor lucrări dl prof. I. Comanici a elaborat concepţia
existenţei în Moldova a unui focar al Centrului genetic secundar al nucului.
Ca rezultat al tuturor colectărilor în raioanele Moldovei şi peste hotare,
I. Comanici a creat colecţia de fond a Grădinii Botanice care include 170
soiuri, forme, specii şi hibrizi. A efectuat numeroase încrucişări ale nucului
comun cu speciile sălbatice din genul Juglans L.; a stabilit unele legităţi ale
hibridării distante la nuc (Juglans L.); a obţinut hibrizi interspecifici J. nigra
x J. regia F2 nr. 6-2 şi J. sieboldiana x J. regia F2 nr. 1 normal fertili care îmbină reuşit calităţile înalte ale formei de cultură (coajă subţire, conţinutul în
miez 55%) şi însuşirile preţioase (rezistenţa la ger, boli) ale speciei sălbatice.
În cadrul cercetărilor cariologice a stabilit, pentru prima dată în literatură, numărul de cromozomi la 3 specii: Juglans sieboldiana Max.; J, major
(Torr.) Heller; J. hindsii Jeps.
A stabilit dimensiunile, forma şi numărul 2n=32 cromozomi la 9 specii
(din 10) ale genului Juglans L., la 3 forme de J. regia L. şi 19 hibrizi distanţi, ceea ce determină diversitatea specifică restrânsă a fam. Juglandacee
Lindl.  – numai cca. 60 specii.
În aspect aplicativ a implementat tehnologia de producere a puieţilor
altoiţi în teren deschis (în pepinieră) în unele întreprinderi silvice. Este în
desfăşurare implementarea soiurilor omologate „Codrene” şi „Lunguieţe”
în pepinierele recent organizate în republică şi a hibridului J. nigra x J. regia
F2 nr. 6-1 în calitate de portaltoi nou pentru nucul comun.
Alexandru TELEUŢĂ,
directorul Grădinii Botanice (Institut)
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
doctor în ştiinţe
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LA UMBRA NUCULUI BĂTRÂN...
(profesorul Ion Comanici la 75 de ani)

L

a 14 iulie 2008, profesorul Ion Comanici împlinește 75 de ani. Când
în 1958 a început studiul asupra nucului, avea 25 de ani. De atunci
încoace, s-au schimbat multe în lume și în vreme, s-a mai rărit frunza nucului bătrân, l-a mai nins floarea mărului pe creștet, rămânându-i neclintite
numai interesul și dragostea neasemuită față de acest nobil pom.
Se trage de prin părțile de sud ale Moldovei, din satul Colibași, județul
Cahul, dintr-o familie de oameni gospodari, cu stare și cu harul hărniciei.
A făcut 4 clase românești, apoi învață la școala de 7 ani sovietică tot din
satul natal. După terminarea școlii în 1948, în același an se înscrie la Școala
Pedagogică din Cahul, pe care o absolvă în 1952.
Dl I. Comanici păstrează o deosebită recunoștință și admirație față de
această școală, care a reușit, în condițiile foametei și organizării colhozurile,
să pregătească adevărați intelectuali cu trainice cunoștințe de gramatică,
matematică, psihologie, logică, pedagogie, științe naturale și fizico-chimice.
Aceasta se datorește, în mare parte, corpului didactic, care pe atunci includea profesori cu studii universitare europene: S. A. Prolorenco (director),
Zinaida Crețu (limba română), A. Almazova (chimie), de asemenea, studii
universitare stăpâneau G. Verșigora (pedagogie), N. Luchian (matematică,
vicedirector, ulterior viceministru), G. Damian (geografie).
După absolvirea Școlii Pedagogice lucrează doi ani ca învățător la
școala de 7 ani din Vadul lui Isac, județul Cahul, și paralel, termină primul an de studii, fără frecvență, la Institutul Pedagogic „Ion Creangă”din
Chișinău, Facultatea de Biologie și Chimie. În 1954 trece la secția de zi la
Institutul Pedagogic din Tiraspol, unde, între timp, se transferă la Facultatea de Biologie și Chimie, pe care o absolvă în 1957.
Astfel, Ion Comanici, în ciuda unor cataclisme ale vremii, care s-au perindat în anii ’40 și, parțial, ’50 ai sec. XX (ocupație, război, iarăși alipire, foamete, colhoz etc.), când mulți, foarte mulți copii și tineri au fost nevoiți, din
păcate, în anumite momente, să-și întrerupă studiile, temporar sau cu totul,
Ion Comanici, spre mirarea și mândria lui, a reușit să urce (fără întreruperi)
toate treptele Alma mater – de la școala primară până la cea superioară.
În institut i-a avut ca profesori pe cunoscuții savanți acad. B. Matienco,
dr. G. Simonov, dr. P. Crăciun E. Nirca, dr. hab. A. Moriț ș.a. După terminarea institutului în 1957, lucrează un an în școala medie din satul natal, ca
profesor de botanică.
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În 1958–1961 face doctorantura în cadrul Grădinii Botanice a A.Ș.M.,
având în calitate de conducător științific pe ilustrul savant acad. V. Rîbin,
discipol și colaborator al lui N. Vavilov. În 1965 îi susține teza de doctorat
cu tema: „Înmulțirea vegetativă a nucului”, iar în 1983 – teza de doctor habilitat în științe biologice.
În anii 1968–1981, dr. I. Comanici activează ca șef al Laboratorului de
hibridare distantă a plantelor, fondat de acad. V. Rîbin. Aici I. Comanici
inițiază o nouă direcție de cercetare pentru Republica Moldova – hibridarea distantă la juglandacee.
În anii 1981–1987 I. Comanici deține postul de director adjunct
pentru știință al Grădinii Botanice. În această perioadă de timp aduce o
contribuție importantă la construcția Grădinii Botanice, la întocmirea și
realizarea programelor de cercetări științifice, personal adună din diferite
centre ale culturii nucului, inclusiv Centrul Genetic Primar, un vast genofond de plante nucifere și creează una din cele mai bogate colecții din țară
și chiar din lume. În 1987 este silit să cedeze postul de director adjunct, iar
în 1988 trece, pe bază de concurs, în Universitatea Agrară de Stat din Moldova, unde ocupă postul de șef al Catedrei de botanică. Aici se manifestă
ca un bun profesor, depune eforturi susținute pentru introducerea predării botanicii – ca obiect de studiu, în limba română și, pentru prima dată
U.A.S.M., predă cursul superior de botanică în limba maternă.
Tot atunci izbutește să introducă la catedră, pentru prima oară, ecologia, cu predarea, de asemenea, în limba română, scrie și redactează indicații
metodice, în 2002 editează, în colaborare cu dr. A. Palancean, manualul
„Botanica agricolă și forestieră” pentru universități, primul de acest rang în
Republica Moldova.
În 1992 revine la Grădina Botanică în funcția de colaborator științific
principal, unde se consacră întru totul cercetărilor științifice în domeniul
plantelor nucifere, totodată continuând predarea botanicii la U.A.S.M. În
1994 i se conferă titlul științifico-didactic de profesor universitar, iar în
1996, prin Decretul Președintelui R. Moldova, i se conferă titlul onorific
de „Om emerit”. În anii 1996–1999 ocupă a doua oară postul de director
adjunct pentru știință al Grădinii Botanice (Institut) a AȘM, iar din 1999
prezent e șef al Laboratorului de dendrologie al GB (I) AȘM.
Profesorul Ion Comanici este recunoscut în societatea științifică, în general, prin lucrările sale în domeniul biologiei culturii și selecției nucului
comun și altor juglandacee.
Nucul – una din cele mai vechi culturi pomicole din R. Moldova, în
decursul secolelor, s-a cultivat răzleț, extensiv, cultura de soi nu se practi– 167 –

ca. Piedica principală în calea trecerii la cultura de soi științifică era dintotdeauna lipsa metodelor de înmulțire vegetativă, care permite păstrarea
caracterelor soiului. Din aceste considerente prof. I. Comanici, mai întâi, a
studiat particularitățile morfo-fiziologice ce țin de activitatea cambială și
procesele de concreștere a țesuturilor partenerilor la altoire. În continuare,
a elaborat metode eficace de altoire a nucului în spațiu protejat, în containere, reușita de prindere fiind de 88–96%, și în lăzi stratificate, reușita 70%,
prin aceasta mărind randamentul la metru pătrat de suprafață protejează
de 5–6 ori. Au fost obținute rezultate pozitive și la altoirea (oculația) în
teren deschis în pepinieră.
Aceste prime lucrări rezultative în R. Moldova au avut un larg ecou în
comunitatea științifică, precum și în rândurile practicienilor, au fost puse la
baza tehnologiilor de producere a materialului săditor, jucând astfel un rol
important la crearea culturii de soi a nucului, care în prezent înregistrează,
în republică, un avânt nemaipomenit.
Prof. I. Comanici a întreprins vaste studii populaționale asupra
variabilității nucului, în scopul dezvăluirii potențialului genetic al acestei specii și pronosticării unor forme valoroase. A fost stabilită partea
variabilității genotipice în variabilitatea generală fenotipică a caracterelor agrobiologice mai importante, ceea ce este foarte important pentru
selecția de noi forme valoroase. A fost stabilită, de asemenea, probabilitatea
frecvenței formelor purtătoare de caractere agrobiologice prețioase. Spre
exemplu, formele înalt roditoare au probabilitatea statistică de 1 : 300; formele cu înalți indici la toate caracterele agrobiologice principale – 1 : 596.
Pe baza cercetărilor comparate a populațiilor de nuc din Centrul Genetic Primar și Moldova, prof. I. Comanici a elaborat Concepția Existenței
în Moldova a unui focar al Centrului Genetic Secundar al Nucului. A
evidențiat 12 forme valoroase de perspectivă, două dintre care au fost omologate sub denumirea de ‘Codrene’ și ‘Lunguiețe’.
A efectuat numeroase încrucișări ale nucului comun cu speciile sălbatice din genul Juglans L. a stabilit unele legități ale hibridării distante la nuc
(Juglans L.), a obținut hibrizi interspecifici J. nigra x J. regia F2 nr. 6-2 și J.
sieboldiana x J. regia F2 nr. 1 normal fertili, care îmbină reușit calitățile înalte ale formei de cultură (coajă subțire, conținutul în miez 55%) și însușirile
prețioase (rezistența la ger, boli) ale speciei sălbatice.
În cadrul cercetărilor cariologice a stabilit, pentru prima dată în literatură, numărul de cromozomi la trei specii: Juglans sieboldiana Max.; J.
major (Torr.) Heller; J. hindsii Jeps.
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A studiat dimensiunile, forma și numărul de cromozomi la 9 specii
(din 10) ale genului Juglans L., la trei forme de J. regia și 19 hibrizi distanți.
La toate aceste specii și hibrizi s-a constatat numărul de cromozomi 2n=32,
ceea ce determină diversitatea specifică restrânsă a fam. Juglandaceae Lindl.
A descoperit mai multe dereglări în desfășurarea meiozei la hibrizii distanți,
ceea ce lămurește cauzele sterilității F1.
În aspect aplicativ a implementat tehnologia de producere a puieților
altoiți în teren deschis (în pepinieră) în întreprinderi silvice din Moldova,
a realizat Proiectul de transfer tehnologic la tema: Producerea materialului
săditor de soiuri omologate de nuc (Î.S.S. Iargara). Este în desfășurare implementarea soiurile omologate ‘Codrene’ și ‘Lunguiețe’ în pepinierele recent
organizate în republică și a hibridului J. nigra x J. regia F2 nr. 6-1 în calitate
de portaltoaie noi pentru nucul comun.
Autor a 110 lucrări științifice, inclusiv 7 monografii, 6 broșuri și culegeri în problemele nucului și ale altor nucifere, un manual universitar.
Conducător științific a 5 doctoranzi.
Este membru al Consiliului Național pentru Coordonarea Activităților
de Promovare a Producției de Culturi Nucifere; membru al Consiliului
Științific al Grădinii Botanice (Institut) a AȘM; membru al Consiliului
Coordonator al Uniunii Asociațiilor Producător de Culturi Nucifere din
Republica Moldova; membru al Seminarului Specializat pentru Conferirea
titlului de doctor și doctor Habilitat de pe lângă Grădina Botanică a AȘM
și pe lângă Universitatea Agrară de Stat din Moldova; membru al colegiului
de redacție al publicației periodice „Revista botanică”.
Cu prilejul împlinirii a 75 de ani din ziua nașterii, Vă dorim, domnule
profesor Ion Comanici, mulți, mulți ani fructuoși în știință, noi monografii,
noi soiuri precoce de nuc, multă sănătate și câte o țâră de odihnă la umbra
nucului bătrân.
Alexandru TELEUȚĂ,
director al Grădinii Botanice (Institut) a AȘM,
doctor în științe agrare
Ștefan TOPALĂ,
colaborator științific principal
al Grădinii Botanice (Institut) a AȘM,
profesor, doctor habilitat în biologie
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PROFESORUL ION COMANICI LA 80 DE ANI

L

a 14 iulie 2013, profesorul universitar Ion Comanici împlineşte
80  de  ani. S-a născut într-o familie de ţărani cu stare şi cu harul
muncii, din c. Colibaşi, judeţul Cahul. După absolvirea facultăţii de
biologie şi chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol, în 1958 se înscrie
la doctorantură în cadrul Grădinii Botanice a A.Ş.M., având în calitate de
conducător ştiinţific pe ilustratul savant acad. V. Rîbin, discipol şi colabora
tor al lui N.I. Vavilov.
În anul 1965 îşi susţine teza de doctorat cu tema: „Înmulţirea
vegetativă a nucului”, iar în 1983 – teza de doctor habilitat în biologie.
Comanici este promotorul noii ramuri în agricultura Republicii Moldova
– cultura de soi a nucului, care a luat amploare şi actualmente se dezvoltă
vertiginos. S-a început de la aceea că la sfârşitul anilor 50 şi începutul
anilor 60 (secolul trecut) I. Comanici împreună cu prof. V. Rîbin au ridicat
problema despre altoirea nucului, lipsa căreia era dintotdeauna cauza
principală pentru punerea culturii nucului pe bază de soi, ştiinţifică (a se
vedea „Moldova Socialistă” din 9 octombrie 1959; „Советская Молдавия”
от 11 декабря 1959  г.; „Moldova Socialistă” din 16 martie 1960, nr. 63).
La început, Comanici a studiat minuţios particularităţile morfofiziologice
ce ţin de activitatea cambială şi procesele de concreştere a ţesuturilor la
altoire, precum şi exigenţele acestora faţă de temperatură şi umiditate.
În continuare au fost elaborate metode eficiente de altoire a nucului atât
în spaţiu protejat, în containere şi în lăzi de stratificare, cât şi în teren
deschis, în pepinieră („Pomic., vitic. şi vinific. Mold.”, 1959, nr. 6, p. 90–91;
acelaşi jurn., 1962, nr. 3, p. 39–42; „Садоводство”, 1964, Nr. 10, с. 38–40).
Aceste lucrări de pionierat în Republica Moldova au avut un larg ecou în
comunitatea ştiinţifică, precum şi în rândurile practicienilor, au fost puse la
baza tehnologiilor de producere a materialului săditor, jucând astfel un rol
important la crearea culturii de soi a nucului. Prof. I. Comanici a efectuat
vaste studii populaţionale asupra variabilităţii nucului atât local, cât şi celui
din Centrul Genetic Primar contribuind la dezvăluirea mai profundă a
potenţialului genetic al acestei specii şi pronosticarea unor forme valoroase.
Pe baza acestor cercetări comparate dânsul a elaborat Concepţia Existenţei
în Moldova a unui focar al Centrului Genetic Secundar al Nucului, ca bază
genetică pentru selecţia de noi soiuri, a evidenţiat mai multe forme de
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perspectivă, două dintre care au fost omologate ca soiuri sub denumirea
„Codrene” şi „Lunguieţe”.
A stabilit unele legităţi la hibridarea distantă şi a obţinut mai mulţi
hibrizi interspecifici, inclusiv J. nigra x J. regia F2 nr.6-2, J. sieboldiana x
J. regia F2 nr. 1-1 care îmbină reuşit calităţile înalte ale formei de cultură
(coaja subţire, conţinutului de miez până la 55%) şi însuşirile preţioase
(rezistenţa la ger şi boli) ale speciilor sălbatice.
În cadrul cercetărilor citologice a stabilit, pentru prima dată în literatură, numărul de cromozomi la trei specii: Juglans sieboldiana Max.; J. major (Torr.) Helen; J. hindsii Jeps. A stabilit de asemenea forma, dimensiunile
şi numărul de cromozomi la 9 specii (din 10) de Juglans, la 3 varietăţi de
J. regia (Бюлл. Гл. Бот. Сада. Вып. 125. с. 73-79) şi 19 hibrizi distanţi. La
toate aceste specii şi hibrizi s-a constatat numărul de cromozomi 2n = 32,
ceea ce determină, după cum se crede, diversitatea specifică restrânsă a
fam. Juglandaceae Lindl. A descoperit mai multe dereglări în desfăşurarea
meiozei la hibrizii distanţi, ceea ce lămureşte cauzele sterilităţii F1.
A creat o bogată colecţie de specii de juglandacee, soiuri şi forme de
nuc comun şi hibrizi distanţi de Juglans L. şi de asemenea Colecţia de
Carya pecan de la care a obţinut prima reproducţie moldovenească de pecan în număr de câteva sute de puieţi, ca bază materială pentru lucrările
de introducţie în continuare. În aspect aplicativ a implementat metoda de
altoire a nucului în câteva gospodării, a realizat Proiectul de transfer tehnologic „Producerea materialului săditor de soiuri omologate de nuc” (Î.S.S.
Iargara). Se implementează soiurile omologate „Codrene” şi „Lunguieţe”
în gospodării individuale şi colective şi a hibridului J. nigra x J. regia F2
nr. 6-1 în calitate de portaltoi. Este autor a 130 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8
monografii (4 în colaborare) şi 6 broşuri şi culegeri în problemele nucului
comun şi altor nucifere; conducător ştiinţific a 5 doctoranzi; membru al
Consiliului Coordonator al Uniunii Asociaţiilor Producătorilor de Culturi
Nucifere din Republica Moldova, membru al Consiliului Ştiinţific al Grădinii Botanice a AŞM; preşedinte al Seminarului Specializat pentru Conferirea titlului știinţific de doctor şi doctor habilitat de pe lângă Grădina
Botanică a AŞM, membru al colegiului de redacţie al publicaţiei periodice
„revista botanică”.
Alexandru TELEUŢĂ,
doctor în ştiințe, cercetător conferenţiar
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Partea XI

VIAŢA ÎN IMAGINI

Familia Gheorghe și Maria Comanici 1936. Primul din stânga Ionică (Ion, 1933),
al II-lea fratele Coste (1927); a III-a Mama (1907), în brațe frățiorul Vasilică;
al IV-lea Tata (1906) în față – surioara Olguța; al V-lea fratele mai mare Fiodor
(1925); prima din dreapta Victoria (1887); în spate, în picioare – vărul Coste
Comanici (1924).

Mama, Maria Nicolaevna
(născută Zberea, 1907).
Foto: 1963.
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Tata, Gheorghe Nicolaevici Comanici
(născut în 1906), prezintă grădina de
zarzavaturi

Ion Gheorghe Comanici, absolvent
al Școlii Medii de 7 ani din satul
natal Colibași. Foto: 1948
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Ion Comanici, student în anul II
al Școlii Pedagogice din Cahul,
alături colegul I. Negru.
Foto: 1949

I. Comanici, student în anul III. al Școlii
Pedagogice din Cahul.
Foto: 1950
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Cursul III al Școlii Pedagogice din Cahul, 1950–1951. În centru – dirigintele clasei B.A. Șvarț.
Al VII, băieți în picioare din dreapta – Comanici I. 35 elevi.

Cursul IV. Promoția a IV-a. 26 absolvenți, în picioare, de la stânga la dreapta:
al III-lea. F. Sișianu, fizician, membru corespondent al AȘM; al VI-lea D. Zidu –
ministru Învățământului RSSM; a VII-lea I. Comanici, biolog, dr. hab., profesor
universitar. În centru (jos) dirigintele clasei L. V. Ferder. În prim-plan „Istoria
Partidului Comunist (bolșevic) din toată Uniunea”. Cursul scurt cu cap. IV
„Materialismul dialectic și istoric” care ni se spunea că e scris de tov. Stalin
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Colectivul de învățători de
la Școala Medie de 7 ani
din s. Vadul lui Isac,
unde Ion Comanici a fost
repartizat după terminarea
Școlii Pedagogice

Echipa de volei a premilitarilor (допризывники) din rn. Vulcănești.
În rândul din față, primul din dreapta căpitanul Treteacov
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Mama cu frățiorul Ilieș veniți
în ospeție la Vadul lui Isac, unde Ion
Comanici lucra în primul an
în calitate de învățător

Student în anul întâi la Facultatea
de Biologie a Institutului Pedagogic
„Ion Creangă” din Chișinău.
Secția fără frecvență
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Student în anul II, deja la staționar,
Facultatea de Bilogie și Chimie
care, între timp, trecuse la
Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol

Parada de 1 mai 1955 a sportivilor Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol
în frunte cu trei sportivi distinși în sport, între care Ion Comanici, portdrapel
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La practica de câmp pentru anul II la botanică.
Măsurarea grosimii trunchiului unui arbore
gigantic

Practica la zoologie.
Ion Comanici marchează
un cuib de grup cu păsări

Moscova, Piața Roșie, în timpul practicii de două săptămâni la Expoziția Realizărilor
Economiei Naționale (ВДНХ). În rândul întâi din față, al IV-lea din stânga I. Comanici
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La Casa de odihnă din Odesa în vacanța
de iarnă. Biletul de odihnă a fost acordată
pentru succese remarcabile la învățătură
și participarea activă la lucrul obștesc.
În imagini – la „Grota”, sus în rândul doi,
primul din dreapta – I. Comanici

Idem. Pe litoralul Mării Negre.
I. Comanici în picioare, din stânga
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Idem. Universitatea de Stat din Moscova (МГУ) etajul 2, întâlnire cu o grupă
de studenți străini. Rândul din față, al patrulea din stânga – I. Comanici.
În rândul al II-lea, a IV-a din dreapta – metodista T.C. Țurcan

Studentă la anul întâi, care l-a făcut
pe I. Comanici să-și iasă din minți,
vorba poetului

Ion Comanici în cursul IV și Maria
Durbailava în cursul II, 1957
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Fotografie la absolvirea
Institutului (pentru vinietă)

Absolvenți ai Institutului Pedagogic
din Tiraspol, promoția anului 1957
nou-veniți la Școala Medie din
s. Colibași: din dreapta I. Comanici,
profesor de biologie, cel din stânga
I.H. Vicicu, profesor de fizică,
în mijloc portarul echipei de fotbal
al satului alături de fecior

I. Comanici, doctorand la Grădina
Botanică a ASM. (GBAȘM), având
conducător științific pe ilustrul
savant, prof. V.A. Rîbin, efectuează
altoirea nucului în ghivece
(containere) în spațiu protejat.
Foto: 1959
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Laboratorul hibridare distantă, șef și fondator prof. V.A. Rîbin (al II-lea din
dreapta), al GBASM; în picioare din stânga – doctorand I. Comanici, în mijloc
laborant A. Hripunov, în dreapta, dr. în șt. I. S. Rudenco. În prim-plan, în stânga,
doctoranda din Moscova Nina Ițina, în mijloc laboranta Maia Nicolaevna,
din dreapta laboranta Galina Duducal. Foto: 1961

Implementarea altoirii de iarnă – primăvară în gospodăria colectivă (colhoz)
„Moldova Socialistă” din Ialoveni. Foto: 1962
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Ibidem. I. Comanici, cercetător științific
inferior al GBASM, demonstrează tinerilor
gospodăriei oculația în fluier a nucului.
Foto: 1963

Grădina Botanică „Nichita” din
Ialta. I. Comanici la un exemplar
rar de Cedrus atlantica forma
pendula. Foto: 1962

Deplasarea în ținutul Krasnodar,
Stațiunea experimentală
„Suntuc”. I. Comanici lângă un
gigantic exemplar de păr (Pyrus
communis). Foto: 1962

Deplasarea în Kîrgîstanul de Sud, centrul
pădurilor naturale de nuc Apslanbob.
I. Comanici lângă un nuc cu o mare gâlmă
(excrescență). Foto: 1965
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Ivanteevka, nu departe de Moscova.
I. Comanici ia cunoștință de plantarea
nucului rezistent la geruri, creat de
A. S. Iablokov

Deplasarea în Uzbekistan. I. Comanici
în Samarkand. Foto: 1973
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Deplasarea în Turkmenistan.
I. Comanici în Ashabad. Foto: 1973

Tadjikistan. I. Comanici în defileul
„Varzob” cu versanți abrupți. Jos
se poate vedea traseul Varzob –
Dușanbe. Foto: 1975

Tadjikistan. La malul râulețului Condar,
furtunos primăvara la topirea zăpezilor

În desișuri de nuc

La cel de al XIV-lea Congres Internațional de Genetică din Moscova.
În cadru: I. Comanici (al II-lea din dreapta), A. Palii, St. Topală ș. a. Foto: 1978
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Voiaj de nuntă. Chișinău. Foto: 1960

Fotografie nupțială,
Maria și Ion Comanici.
Cioburciu. Foto: 1959

Primul copil, Victorița. Foto: 1961

Victorița la 2 ani
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Un mic studiu fotografic Victorița la 6 ani. Autor I. Gh. Comanici
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A doua fiică – Aurica. Foto: 1967

Aurica în clasa întâi

Maria și Ion Comanici cu fiicele Victoria și Aurica
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Colectivul Grădinii Botanice a ASM la terenul nou.
În centru: Tatiana S. Gheidema, fosta directoare,
și A. A. Ciubotaru, directorul, al III-lea din stânga I. Comanici

Sesiunea în deplasare a Consiliului Grădinilor Botanice din URSS. Parcul Țaul: al
II-lea din stânga acad. N. V. Țițin, al III-lea P. Lapini, al IV-lea I. Comanici. Foto: 1973
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Maria și Ion Comanici la statuia Ostașului necunoscut. Berlinul de Est. Foto: 1979

I. Comanici la Porțile Brandenburg.

Tot atunci în Polonia
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Ion (din stânga) și Maria (din dreapta) Comanici
într-o excursie în rezervația „Codri”. Foto: 1981

I. Comanici la un subotnic la
Grădina Botanică. Foto: 1982

I. Comanici la pregătirea puieților de nuc
pentru plantare. Foto: 1984
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I. Comanici face însemnări despre fazele
fenologice la nuc

I. Comanici, director
adjunct pentru
știință, însoțește o
delegație din Vietnam
sosită la GB AȘM.
Foto: 1986
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Excursie la Parcul Sofievca, Ucraina. În stânga în prim-plan I. Comanici. Foto: 1985

Grădina Botanică „Nichita” din Ialta. Acasă la cunoscutul specialist privind
biologia și cultura nucului A. A. Iadrov (în centru), la masă I. Comanici
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Conferință Internațională ,,Genofondul specular forestiere lemnoase”, Nitra CSSR. Foto: 1986

I. Comanici și discipolul său Ia. Gumeniuc
la curățarea nucului din colecție. Foto: 1987

– 265 –

Ion și Maria Comanici la nunta
fiicei Victoria și a ginerelui
Victor Cernat. Foto: 1982

Maria și Ion Comanici cu primul nepot Mircea Cernat
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Fotografia nupțială a fiicei Aurica
și ginerelui Savelie Solcanu.
În mijloc nepotul Mircea.
Foto: 1989

Aurica și Savelie Solcanu cu fiica Gabriela
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Familia fiicei Victoria și
ginerele Victor Cernat
(a doua generație)
cu copiii lor Mircea și
Victoraș

Nepotul Mircea V. Cernat (anul
nașterii 1983), doctor în științe
medicale, căsătorit, are doi băieți

Fiicele Victoria și Aurica cu copiii lor,
respectiv Victoraș și Gabriela
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Cei doi feciori ai lui Mircea și
Veronica Cernat, strănepoții:
Matei (în stânga), trecut în
clasa a III-a și Dragoș, umblă la
grădiniță (a treia generație)

Micuțul Alexandru,
primul copil al tinerei familii
Anișoara și Victoraș Cernat

Fotografia nupțială a Anișoarei și Victoraș
Cernat (al doilea nepot)
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O excursie a colaboratorilor GBAȘM la Parcul Național „Orheiul Vechi”.
Primul din dreapta I. Comanici

I. Comanici la 70 de ani
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Colectivului Laboratorului Dendrologie. În imagine dr. hab. I. Comanici,
dr. hab. Topală, dr. șt. A. Palancean, dr. șt. V. Bucațel. Foto: 2005

I. Comanici în pepiniera de nuc.
Foto: 2005
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O consfătuire pe problemele culturii nucului la prim-ministrul Vasile Tarlev.
Al III-lea din față I. Comanici

Prof. I. Comanici la 75 de ani

Prof. I. Comanici la 85 de ani
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