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PARTICULARITĂŢI DE CREŞTERE ŞI FRUCTIFICARE LA COACĂZUL NEGRU ŞI
ROŞU

 

1. RADACINA COACĂZULUI

Sistemul radicular al coacăzului este destul de bine
dezvoltat, foarte ramificat, cu multe rădăcini subţiri, fibroase,
în special la coacăzul roşu, atât în proiecţie orizontală, cât şi
în adâncime, unde ajunge până la 30-40 cm, pe când la cel
negru este cu mult mai superficial, majoritatea rădăcinilor
fiind plasate la 15-20 cm, mai rar peste 35 cm, fapt pentru
care nu rezistă la seceta prelungită. Pe rădăcini formează
micorize.

Principala caracteristică a coacăzului (roşu şi negru), este
habitusul lor sub formă de tufă, multi- tulpinală, specifică
arbuştilor fructiferi, care este formată din mai multe tulpini
(16-20) de vârste diferite. Tufele de arbuşti fructiferi sunt
caracterizate prin talia, volumul, forma de creştere şi modul de apariţie a tulpinilor (ramurilor) constituente.

2. TUFA SAU TULPINILE COACĂZULUI

De fapt, denumirea de tulpini dată elementelor constitutive
ale tufei nu este cea mai corectă, deoarece acestea îşi au
ca puncte de plecare cei 2-3 lăstari porniţi din butaşul
primar, care prin creşterile ulterioare înalţă tufa, iar prin
ramificările succesive dau naştere la ramuri de ordinul II-III
impropriu numite tulpini.

Dacă baza primelor ramuri (tulpini) este sub nivelul solului
sau dacă aceasta se bilonează (muşuroieşte), din mugurii
bazali apar lăstari, lăsând impresia că sunt originari din jurul
coletului. Există cazuri când tulpinile noi iau naştere din
drajoni, însă la coacăzul negru acest fenomen este exclus.

Pe tulpina unei tufe se pot urmări mai multe creşteri
succesive de prelungire şi pe fiecare porţiune anuală a acestor creşteri, diverse ramificaţii, de obicei de vigoare
slabă, constituind totalul formaţiunilor de rod. Acestea pot fi ramuri scurte, purtătoare de muguri de rod (tip
mlădiţe) şi buchete roditoare, acestea din urmă specifice mai mult coacăzului roşu.

Formaţiunile de rod cu vitalitate mai mare se află întotdeauna pe ramificaţiile mai tinere, de 2-3 ani, pe cele mai
bătrâne vitalitatea lor scade şi apoi dispare, dând naştere fenomenului de degarnisire (de nudare) dinspre bază
spre vârf, motiv pentru care se aplică tăieri periodice de menţinere a unei rodiri con- stante şi abundente.

Deoarece există unele deosebiri morfologice şi de creştere la coacăzul roşu faţă de cel negru, de asemenea,
unele deosebiri privind biologia înfloririi şi rodirii, cerinţele faţă de factorii ecologici etc., pentru mai buna
înţelegere a lucrărilor care se bazează pe aceste deosebiri, apare ca necesară descrierea lor separată pe
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aceste grupe.

Coacăzul roşu (grupa Ribesia) creşte sub formă de tufă de
0,8 -1,20 m, mai rar de 1,50 m. La unele soiuri ca Roşu de
Olanda, tufele sunt largi şi răsfirate în partea superioară, la
Heros, tufa este mai globuloasă, la Houghton Castle este
sferică compactă, la Roşu de Vierlander erectă etc.

În privinţa lăstăririi şi creşterii tulpinilor, soiurile de coacăz
roşu se împart în 4 grupe:

1. soiuri cu mare capacitate de lăstărire de la colet:
Jonkheer van Tets, Alb şi Roşu de Versailles, Productiva
Fay;

2. soiuri cu capacitate slabă de lăstărire: Alb transparent;

3. soiuri ale căror ramuri bazale au o creştere verticală: Roşu de Olanda; Detvan

4. soiuri cu un comportament aleator la care mai ales ramificaţiile de ord. II-III şi formaţiunile de rod sunt
variabile ca poziţie de creştere.

Coacăzul negru, cu unele excepţii, are tufele mai viguroase
ca cele din grupa precedentă, iar tufele au o longevitate mai
mare, 15-20 de ani, faţă de 10-15 la cealaltă grupă. După
capacitatea de lăstărire se pot deosebi şi la coacăzul negru
3 grupe:

1. soiuri cu mare capacitate de lăstărire din zona bazală şi
ramificare ceva mai slabă a tulpinilor: Tines, Daniel de
Septembrie, Bang Up etc.;

2. soiuri a căror capacitate de a emite lăstari bazali este
mai redusă, în schimb ramifică mai puter- nic, în special
în zona de mijloc şi cea superioară a creşterilor din anul
precedent: Ruben, Uriaş de Boskoop, Goliath etc.;

3. soiuri cu capacitate intermediară de lăstărire: Tiben, Record, Negre Lee, Baldwin, De Neapole etc.

La coacăzul roşu ramurile îşi menţin capacitatea de rodire o perioadă de 5-8 ani, mai lungă decât la coacăzul
negru la care durata este de numai 4-6 ani.

Din ramurile anuale ale coacăzului roşu, mai precis din
mugurele lor terminal, se formează un lăstar viguros şi de obicei
erect. În unele cazuri şi al doilea mugure de lângă cel terminal
(mugurul subterminal), se transformă tot într-un lăstar. Din restul
mugurilor, din partea superioară, se formează numeroase ramuri
roditoare scurte, de tipul buchetelor şi mlădiţelor.

Pe ramificaţiile viguroase, de doi ani ale coacăzului roşu, la
mijlocul lor, se pot forma lăstari laterali scurţi, cu ramuri buchete,
iar în porţiunea bazală din nou ramuri scurte de rod. Deci
creşterea formaţiunilor laterale scade de la vârf. Ramurile de rod
sunt grupate prin urmare la limita dintre creşte- rile (ramurilor) de 1
şi 2 ani, în jurul inelelor anuale de creştere. Şi această
particularitate deosebeşte coacăzul roşu de cel negru, iar la
operaţiunile de tăiere trebuie să avem în vedere această
particularitate.
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Mugurii de rod, la coacăzul negru, sunt cei mai frecvenţi pe ramurile de doi ani, unde şi recolta este cea
mai bogată. Aceştia pot fi floriferi sau micşti. Astfel, mugurii de rod de pe ramurile de lungime  mijlocie (15-30 cm)
sunt obişnuit micşti, din ei rezultă o inflorescenţă şi o rozetă cu frunze care în cursul perioadei de vegetaţie va
deveni o ramură scurtă roditoare, amintind o ţepuşă (ramură de rod scurtă cu un mugur mixt terminal). Aceste
ramuri roditoare scurte trăiesc 4-5 ani, după care ele slăbesc şi apoi se usucă.

Lăstarii daţi din colet  de obicei nu se ramifică. În anul apariţiei, tulpinile de un an nu ramifică, dar în anii
următori ramifică, mai ales în partea lor superioară, formând ramificaţii laterale a căror creştere scade progresiv
din an în an. Acesta este un caracter bine exprimat la coacăzul negru, deşi de la un soi la altul se constată mici
deosebiri. Reducerea progresivă a creşterilor ramurilor de coacăz se datorează formării noilor lăstari bazali, care
le concurează şi de poziţia mai oblică a ramurilor bătrâne. S-a constatat la coacăzul negru că soiurile care au
ramurile de schelet mai oblice au durata de viaţă mai mică, în comparaţie cu soiurile cu poziţia ramurilor mai
verticală.

Ramurile de schelet în funcţie de particularităţile de soi au o durată de viaţă de 6 până la 10 ani şi chiar mai
mult, dar producţia lor scade începând din anul 5.

Mugurii de pe ramurile de un an ale coacăzului negru
dau naştere la diferite organe, după poziţia pe care o au:

Mugurii situaţi la nivelul solului, în apropierea
coletului, dau lăstari viguroşi numiţi lăstari din colet,
lăstari de înlocuire sau lăstari de gradul zero.

Mugurii situaţi pe porţiunea de mijloc a ramurii sunt
de obicei micşti; ei dau în evoluţie lăstari

şi ciorchini.

Mugurii ce se găsesc în treimea superioară a
ramurilor, dispuşi des, dau naştere la 1-3 ciorchini şi
ramuri fructifere scurte cu câteva frunze. Aceşti
muguri se formează în fenofaza creşterii încetinite a
lăstarilor, în a doua jumătate a verii. Cei din vârf nu
ajung totdeauna la maturitate, uneori ei
degeră împreună cu vârful ramurii.

În anul următor, din mugurele apical va rezulta un lăstar de prelungire,
de lungime mai mică decât ramura din care a rezultat şi mai scurt decât
ramurile laterale de jos. Din mugurii de rod iau naştere  1-2 inflorescenţe
scurte şi de obicei trei frunze. Din mugurii care se dezvoltă la baza
frunzelor pot apărea următoarele patru posibilităţi:

când cei trei muguri nu se dezvoltă şi deci inflorescenţele nu sunt
însoţite de nici un lăstar fructifer;

când se dezvoltă un mugure rezultând un lăstar fructifer;

când se dezvoltă doi lăstari fructiferi;

când se dezvoltă toţi cei trei muguri şi rezultă trei lăstari fructiferi.

Lăstarul fructifer este în mod obişnuit scurt în medie de 1 cm lungime.
Sunt unele soiuri (mai ales cele provenite din varianta siberiană) a căror
lăstari pot fi de lungime mai mare şi deci ramura fruc- tiferă rezultată din
mugurele de rod va avea în anul următor 6-10 inflorescenţe.

Frunza este mare alcătuită dintr-un peţiol relativ lung şi un limb trilobat sau pentalobat cu suprafaţa vălurată şi
marginea mărunt serată. Pe partea inferioară a frunzelor se găsesc peri glandulari care prin atingere sau strivire
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emană mirosul caracteristic. În condiţii de agrotehnică superioară frunzele rămân pe plantă şi vegetează până
toamna acumulează substanţe de rezervă sufiiente care contribuie în mod hotărâtor la creşterea rezistenţei
plantelor la temperaturile scăzute din primăvara următoare.

Florile şi fructele la coacăzul negru şi roşu

Inflorescenţa la coacăzul roşu este un racem, mai lung ca cel de la
coacăzul negru, având 6-20 de flori mici, de culoare verzuie cu nuanţă
roşiatică. Caliciul este format din 5 sepale, mici, persistente, în formă de
taler (farfurioară), de culoare galbenă-verzuie, corola cuprinde 5 petale de
asemenea foarte mici, sudate la bază. Androceul este format din 5 stamine
scurte, ovarul inferior, cu numeroase ovule şi cu 2 stiluri sudate la bază.

Fructele la coacăzul roşu sunt grupate în ciorchini mai mari şi mai lungi, cu
mai multe boabe decât la coacăzul negru.

Ciorchinii sunt însă variabili cu soiul, deosebindu-se după lungime şi
densitatea boabelor. Bacele (boabele) se deosebesc după mărime, formă,
culoarea pieliţei, culoarea pulpei, gust, aromă etc.

La coacăzul negru inflorescenţa este un racem de lungime variabilă de la
un soi la altul. Florile, de formă campanulată, sunt aşezate  câte 5-10-15 pe
o inflorescenţă şi se deosebesc de la soi la soi prin: mărime, forma caliciului
(farfurie întinsă, adâncă, clopot), lungimea staminelor şi a
petalelor, culoarea sepalelor etc.

Ciorchinii, la soiurile de coacăz negru, sunt mai scurţi, cu
mai puţine boabe şi mai puţini la nivel de tulpină decât la
soiurile  de coacăz roşu. Mărimea  şi forma inflorescenţelor
sunt caracteristice fiecărui soi în parte.

Frunza este mare alcătuită dintr-un peţiol relativ lung şi un
limb trilobat sau pentalobat cu suprafaţa vălurată şi
marginea mărunt serată. Pe partea inferioară a frunzelor se
găsesc peri glandulari care prin atingere sau strivire emană
mirosul caracteristic. În condiţii de agrotehnică superioară
frunzele rămân pe plantă şi vegetează până toamna
acumulează substanţe de rezervă sufiiente care contribuie în mod hotărâtor la creşterea rezistenţei plantelor la
temperaturile scăzute din primăvara următoare.

Inflorescenţa este un racem cu 5-10 flori care sunt hermafrodite. Florile sunt mici sub formă de clopot cu caliciu
persistent format din 5 sepale de culoare galben verzui  concrscute la bază şi formând un tub cu varful răsfrânt
către exterior. Corola este alcătuită din 5 petale mici de culoare albicioasă sau roşiatică iar androceul este format
din 5 stamine aşezate la nivelul stigmatului sau ăpuţin sub stigmat. Pistilul se compune dintr-un ovar cu poziţie
inferioară în interior cu mai multe ovule şi un stil bifurcat în partea superioară. Florile se deschid eşalonat de la
bază spre vârful racemului.
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Fructul este o bacă de culoare neagră sau roşie de forma globulară-
ovală ce poate atinge 1.2-1.6 g. La maturitatea deplina prezintă în vârf
un rest din periantul florii. Pulpa fructului este incoloră sau verzuie cu
gust acru, acru dulceag sau slab dulceag cu aromă specifică puternică.

În fiecare fruct se găsesc 20-30 de seminţe mici cu tegumentul exterior
mucilaginos iar cel interior dur. Mărimea bacelor descreşte de la bază
spre vârful ciorchinelor.

Coacăzul este o specie precoce fructificând din anul II de la plantare,
însă recolte economice se obţin din anii III şi IV. Maturarea bacelor
necesită cca. 60 zile după fecundarea florilor. (Coman  şi cobab., 1978).
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