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Particularitati fiziologice la coacazul negru şi roşu

Coacăzul fiind plantă perenă lemnoasă, originar şi cultivat în zona
temperată a emisferei nordice a globului terestru, parcurge în cursul
unui an calendaristic două perioade distincte, o perioadă de repaus
relativ în cursul anotimpului rece şi o perioadă activă de vegetaţie şi de
rodire în perioada primăvară-toamnă.

Din cercetările efectuate la Staţiunea de Cercetări Pomicole Bistriţa, s-a
observat că, coacăzul roşu are o perioadă de vegetaţie mai lungă decât
coacăzul negru cu circa 2 săptămâni, 6 luni faţă de 5,5 luni la cel negru.
Coacăzul roşu are un repaus profund mai lung, dar în perioada
ferestrelor de iarnă (zile cu temperaturi ridicate) poate ieşi din repaus şi
ulterior să fie afectat de îngheţurile de revenire. Uneori, când
temperatura se menţine ridicată în ianuarie-februarie o perioadă mai
mare de timp, fiind urmată de temperaturi scăzute, produce aceleaşi
daune şi la coacăzul negru. În perioada activă, diferite organe de pe
plantele de coacăz trec prin mai multe faze şi procese, unele privind
creşterile vegetative, altele rodirea în anul respectiv şi pregătirea rodirii
pentru anul viitor (diferenţierea mugurilor de rod). Deoarece atât fazele
de vegetaţie, cât şi cele de rodire se desfăşoară într-o succe- siune dată, se vor descrie în ordinea apariţiei şi
succesiunii lor.

Perioadele de creştere şi rodire 

În ciclul de viaţă coacăzul negru parcurge cateva perioade
de vârstă distincte ca mod de manifestare.

Perioada de creştere intensă este scurtă de numai 2-3 ani
deoarece aşa cum s-a arătat coacăzul negru este o specie
foarte precoce. În această perioadă primăvara apar creşteri
din zona bazală a tufelor mai mici în primul an de la plantare
şi mai viguroase în ceilalţi doi ani din care se obţine va
obţine tufa cu forma de conducere dorită în funţie de
sistemul de cultură. Pe vârful acestora se obţin şi primele
fructe. Obiectivul principal al agrotehnicii în această
perioadă este de  favoriza obţinerea unui numar suficient de
tulpini viguroase şi ramificarea acestora.

Perioada de creştere şi rodire începe din anul al 4-lea până în anul al 6-lea sau al 7-lea de la plantare şi se
caracterizeaza prin obţinerea de noi tulpini tinere din colet ramificarea şi rodirea abundentă a celor mai în vârstă.

Principalele obiective în această perioadă sunt menţinerea în tufă a unor tulpini puternice şi ramificate fertilizarea
corespunzătoare şi reînnoirea anuală a tulpinilor bătrâne cu altele tinere.
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Perioada de rodire începe din anul al 6-lea şi dureză 8-10
ani şi se caracterizează prin producţii mari an de an. În
acest scop este necesară aplicarea unei agrotehnici
suprioare în vederea menţinerii unui echilibru fiziologic optim
între creştere şi rodire.

Perioada de declin se manifestă în condiţii normale după
15-16 ani de la plantare sau mult mai devreme în cazul
plantaţiilor neglijate.

Creşterile sunt  foarte mici şi numai spre vârful  tulpinilor se
mai formează câţiva  ciorcini debili şi cu fructe puţine şi mici
iar procesul de uscare afectează părţi importante din tufă.

În această perioadă se aplică tăierile de regenerare prin
indepartarea unor tulpini mai vechi de un an fertilizarea puternică şi aplicarea tratamentelor fitosanitare.

Fenofazele de creştere şi rodire la coacăz

În zona temperata în ciclul anual de viaţă a coacăzului se disting două perioade perioada de repaus şi perioada
de vegetaţie.

1. Perioada de repaus vegetativ

Perioada de repaus începe odată cu schimbarea culorii şi
căderea frunyelor şi are loc în condiţiile ţării noastre în lunile
septembrie octombrie.

Repausul adânc (obligatoriu) durează până în luna
ianuarie, începutul lunii februarie după care plantele trec în
repausul facultativ din care ies numai când temperatura
mediului ambiant devine favorabilă- daca se realizează
temperaturi medii de peste 50 C timp de 5-10 zile.

Perioada de vegetaţie se caracterizează printr-o succesiune
de faze de creştere şi fructificare.

2. Pornirea în vegetaţie

Primul semn al intrării în perioada de vegetaţie este dat de
fenofaza umflării mugurilor vegetativi, care-şi face apariţia
primăvara timpuriu, când în aer se realizează temperaturi de
peste 6°C, după acumularea unei anumite sume de
temperatură activă.

În microclimatul Staţiunii de Cercetări Pomicole Cluj,
această fenofază a variat în funcţie de condiţiile climatice ale
anului din prima decadă a lunii martie, până în prima decadă
a lunii aprilie, cu mici diferenţe de 5-7 zile între coacăzul
roşu şi cel negru.

În general, coacăzul negru precede pe cel roşu, pentru
primul suma temperaturilor active acumulate pentru
declanşarea ei a fost de 20-40°C, iar pentru soiurile din grupa celui roşu de 50-66°C. Fenofaza dezmuguririi a
urmat în aceeaşi ordine la diferite soiuri, cca 3-6 zile la cele negre necesitând  45-30°C temperaturi active şi la
6-13 zile de la umflarea mugurilor la cel roşu cu 100-140°C.
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Fenofaza începerii creşterii vegetative a lăstarilor, ca urmare a dezmuguririi, s-a înregistrat în primele zile ale
lunii aprilie la coacăzul negru şi cu 3-8 zile mai târziu la coacăzul roşu.

3. Fenofaza de înflorire

Fenofaza înfloririi apare după ce în aer s-au acumulat un
număr mai mare de grade de tempera- tură activă, de cca
280-340°C la coacăzul roşu şi ceva mai puţin pentru cel
negru. Înflorirea este mai timpurie la coacăzul negru, în
prima parte a lunii aprilie şi la circa 5-7 zile urmează
coacăzul roşu, şi se eşalonează pe o perioadă de circa 3
săptămâni la coacăzul roşu şi 12-15 zile la cel negru.

La coacăzul negru, în condiţiile de la Cluj, înflorirea începe
în prima jumătate a lunii aprilie şi în a doua jumătate la cel
roşu, uneori până în prima decadă a lunii mai.

Înflorirea eşalonată a soiurilor de coacăz negru , în
condiţiile amintite, durează cca 3 săptămâni, iar la coacăzul
roşu 20-26 zile. În cadrul unui soi, înflorirea durează 12-16 zile la coacăzul negru şi 10-12 zile la cel roşu.
Această durată este influenţată de nivelul temperaturilor din timpul înfloritului. De exemplu, la soiul Negre Lee, la
temperatura de 12°C, înfloritul a durat 20 de zile, iar la temperatura de 11°C numai 10 zile. Chiar în cadrul unei
inflorescenţe (ciorchine), înflorirea durează câteva zile. După epoca de înflorire, soiurile de coacăz negru şi roşu
se împart în 3 grupe, după cum urmează:

– soiuri cu înflorire timpurie

– soiuri cu înflorire intermediară

– soiuri cu înflorire tardivă

Deoarece fenofaza înfloritului, polenizării şi fecundării constituie
unul dintre punctele esenţiale ale fructificării, ele trebuie cunoscute
şi asigurate condiţii optime pentru o bună legare a fructelor.

Cercetările efectuate asupra polenizării şi fecundării la coacăz au dus la
concluzia că şi în această grupă de plante pomicole există soiuri
autofertile şi parţial autofertile şi autosterile, cele din urmă în special la
soiurile de coacăz negru. La coacăzul negru, înflorirea are loc simultan
cu înfrunzirea, iar la cel roşu înflorirea precede înfrunzirea.

Din experienţele efectuate la coacăzul roşu reiese nevoia de a asigura
polenizarea încrucişată în plantaţiile de coacăz, chiar şi la soiurile
autofertile, pentru a avea un procent bun de legare şi ca atare recolte
mari de fructe.

Deoarece polenizarea prin vânt este ca şi inexistentă, pentru asigurarea
transportului de polen de la soiurile polenizatoare la cele de polenizat
aportul albinelor s-a dovedit cel mai eficient, prin urmare prezenţa
stupilor de albine în plantaţiile de coacăz, pe timpul înfloritului, este
binefăcătoare.

Este interesant de ştiut că deschiderea florilor de coacăz negru se face eşalonat, deşi începe dimineaţa,
numărul florilor deschise între orele 6-8 este de 2,6%, între 8-10 de 3%, între 10-12 de 11,6%, între 12-14 de
10,5%, între 14-16 de 21,7%, între 16-18 de 24,2%, între 18-20 de 16,4%, iar între 20-22 de 2,7%, ceea ce
denotă că polenizarea este posibilă pe toată lungimea zilei, fără a fi semni- ficativ afectată de apariţia unor ploi
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de durată scurtă în timpul înfloritului.

4. Fazele de creştere

Fazele de creştere se evidenţiază prin umflarea mugurilor
prmăvara devreme, calendaristic, în funcţie de zona
climatică de la începutul până la mijlocul lunii martie.
Urmeaza la interval scurt dezmugurirea. Urmează apoi o
perioadă mai lungă de 30-45 de zile până la formarea
deplină a frunzelor şi începutul creşterii lăstarilor. În
creşterea lăstarilor se distinge o perioada de intensitate
maximă cu durata de 15-20 de zile după care ritmul
încetineşte şi se opreşte în a doua jumătate a lunii iunie
când în vârful lăstarilor se formează mugurele vegetativ.

După poziţia vigoarea şi funcţia pe care o îndeplinesc lăstarii
pot fi:

– de înlocuire şi provin din muguri situaţi în zona coletului;
aceştia sunt foarte viguroşi ating înalţimea de 1-1.2 m poartă muguri de rod în vârf şi nu ramifică în primul an

– laterali care apar din zona mediană a tulpinilor sunt potrivit de viguroşi şi au muguri de rod pe jumătatea
superioară.

Atât pe creşterile date de la baza tufei căt şi pe cele obţinute din zona mediană cresc în anul urmator lăăstari
laterali mai scurţi şi care vor fructifica pe toată lungimea lor. Procesul se repetă an de an până când creşterile
laterale sun foarte scurte (3-4 cm) indiciu că tulpinile purtăatoare unor astfel de formaiuni trebuie îndepartate.

Încetarea vegetaţiei este marcată de căderea în masă a fructelor.

5. Formarea şi coacerea fructelor

După fenofaza înfloritului şi legării fructelor, are loc creşterea
acestora, intrarea în pârgă şi maturarea lor, concomitent cu
creşterea lăstarilor, ambele procese desfăşurându-se  paralel
(simultan), iar

încetarea lor are loc în cursul lunii iulie, începând din prima
până în a treia decadă, în funcţie de soi şi factorii de mediu
locali.

După epoca de maturare, soiurile de coacăz se pot împărţi în
3 grupe, adică în 3 epoci:

soiuri cu maturare timpurie

soiuri cu maturare mijlocie

soiuri cu maturare târzie

Deşi sunt considerate ca specii pomicole foarte precoce în
rodire, uneori pot să fructifice chiar din al doilea an de la
plantare, totuşi coacăzul dă recolte mari începând cu anul al 4-lea, menţinându-se la un nivel destul de ridicat o
perioadă de 6-8 ani la cel roşu şi aproape dublă la cel negru.

Producţia de fructe este dependentă de o  serie de factori dintre care: soiul cultivat, condiţiile pedoclimatice ale
zonei respective, agrotehnica aplicată, vârsta plantaţiilor etc.
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La nivel de tufă se pot obţine în medie 2-3 kg fructe/tufă pana la 5 kg la soiurile noi ceea ce revine la circa
8-10 t/ha  la coacăzul negru şi 5-7 kg/tufă, respectiv  15-20 t/ha la cel roşu. Longevitatea economică a
plantaţiei este de circa 15 ani, iar a unei tulpini în cadrul tufei de 5-6 ani.
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