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Thesis refl ects the state and perspectives of 
horticulture development up to 2020. In accordance 
with elaborated program, it is envisaged to optimize 
the areas of fruit plantations, which will be stabilized 
at the level of 100 thou. ha, including 65.0 thou. ha 
–seed crops; 29.9 thou. ha – stone crops; 4.1 thou. ha 
– nut crops; 0.8 thou. ha – berry crops. Area of fruit 
plantations in fruit-bearing age  will amount up to 79 
thou. ha in 2010 and up to 70.8 thou. ha in 2020. Due 
to realization of high genetic potential of fruit crops 
grown in the Republic, productivity will increase up 
to 9.8 tn/ha by the end of 2010 and up to 13.1 tn/ha 
by the end of 2020. Gross production will amount, 
respectively, to 776 and 924 tn/ha.

Introducere
Pomicultura, una din ramurile de bază ale 

complexului agroindustrial al ţării noastre, ocupând 
anterior aproximativ 6-7 la sută din suprafaţa 
terenurilor agricole, asigură circa 20 la sută din 
benefi ciul obţinut de la comercializarea producţiei 
agricole. Producţia de fructe în medie pe anii 1980-
1990 a constituit 950 mii tone anual, producţia 
medie la hectar fi ind de 7,3 t/ha.

Evaluând starea creată în această ramură în 
perioada de tranziţie la economia de piaţă, se observă 
o micşorare bruscă a indicilor economici principali. 
Recolta globală de fructe în medie pe anii 2000-
2005 s-a redus faţă de anii 1986-1990 de 2,5 ori.

Problemele pomiculturii în mare măsură s-au 
complicat odată cu destrămarea relaţiilor economice 
existente în trecut şi pierderea pieţei sigure de 
desfacere a producţiei pomicole, insufi cienţa acută 
de mijloace fi nanciare, agravarea asigurării tehnico-
materiale în ansamblu, precum şi lipsa unei politici 
fl exibile cu privire la preţurile produselor agricole, 
strategia de creditare şi impozitare etc. Toate 
acestea au dus la restrângerea pieţei produselor 
pomicole din Republica Moldova. Drept consecinţă 
se constată o reducere bruscă a ofertei de fructe, 
micşorarea consumului de fructe şi, respectiv, a 
cererii de produse pomicole, diminuarea exportului 
de fructe etc.

În aceste condiţii, s-a impus efectuarea unor 

cercetări profunde cu privire la funcţionarea şi 
organizarea pomiculturii în scopul fundamentării 
perspectivelor de dezvoltare durabilă a ramurii până 
în anul 2020. Elaborarea programului de dezvoltare 
a ramurii pomiculturii în perioada anilor 2007-2020 
face parte din politica social-economică a statului 
direcţionată spre renaşterea şi dezvoltarea sectorului 
agroalimentar al republicii, în el concretizându-se 
scopurile şi priorităţile de bază expuse în Programul 
de activitate a guvernului pe anii 2005-2009 
“Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, în 
SCERS, Programul Naţional “Satul Moldovenesc” 
şi în Planul de Acţiuni Republica Moldova–Uniunea 
Europeană.

Materiale şi metode
În esenţa lor, cercetările au urmărit investigarea 

problemelor din ramura pomiculturii sub aspect 
metodologic, ai căror indici fuseseră calculaţi, 
conform programului de cercetare, pentru 
următoarele suprafeţe de plantaţii pomicole: 
250 mii ha, 200 mii ha, 150 mii ha şi 100 mii 
ha. Pe parcursul investigaţiilor au fost utilizate 
metode de cercetare din pomicultură (descriptivă, 
staţională, biologică, anchete pomicole) descrise 
de G.Grădinăriu (2002) şi metode de cercetare 
economice (comparaţie, substituire în lanţ, grupări 
statistice, programări limitate, mărimi relative şi 
medii, monografi ce) descrise de А.Н.Шестопаль 
(1985) şi П.В.Кондратенко, М.О.Бублик (1996).

Obiectul investigaţiilor a constituit starea 
pomiculturii în perioada de tranziţie la economia de 
piaţă, tendinţele evoluţiei acesteia, cauzele reducerii 
indicatorilor economici principali etc. În procesul 
cercetărilor au fost folosite rezultatele ultimului 
recensământ al plantaţiilor pomicole, materialele 
BNS, MAIA al Republicii Moldova, materialele 
evidenţei primare ale unor gospodării agricole şi 
subdiviziuni de producţie, precum şi rezultatele 
cercetărilor colaboratorilor ştiinţifi ci ai Institutului 
de Pomicultură din ultimii ani.

Investigaţiile întreprinse în vederea elaborării 
unor normative ale investiţiilor capitale pentru 
înfi inţarea plantaţiilor şi îngrijirea lor până la 
intrare pe rod s-au efectuat după metoda descrisă 
de П.П.Макаренко (1973), utilizând metodele 
monografi ce, de calcul-constructiv, cea a mărimilor 
medii, de comparare etc. În acest context a fost 
generalizată experienţa gospodăriilor cu practică 
avansată privind înfi inţarea plantaţiilor pomicole. 
S-au studiat metodele raţionale de organizare a 
lucrărilor, nivelul optim de cheltuieli şi structura 
investiţiilor capitale, precum şi practica şi 
recomandările instituţiilor ştiinţifi ce şi organizaţiilor 
de proiectări privind înfi inţarea livezilor pe baza unor 
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tehnologii moderne, maşini principial noi pentru 
pomicultură şi a organizării raţionale a muncii.

Fişele tehnologice-tip constituie elementul-
cheie pentru determinarea normativelor investiţiilor 
capitale privind înfi inţarea plantaţiilor pomicole. 
Ele s-au elaborat separat pentru fi ecare specie, iar în 
cadrul speciei pentru fi ecare din etapele de înfi inţare 
a plantaţiilor (după Chisili M. şi alţii, 2004).

Volumul investiţiilor capitale la înfi inţarea 
plantaţiilor pomicole au fost determinate în funcţie 
de specia pomicolă, distanţa de plantare a culturilor, 
tipul plantaţiilor, termenul de intrare a plantaţiilor 
pe rod, tipul sistemului de irigare, în conformitate 
cu preţurile actuale (П.И.Кузнецов и др., 1984).

Recuperarea investiţiilor capitale şi efi cienţa 
economică a producţiei de fructe s-a efectuat după 
П.И.Кузнецов и др. (1984), А.Н.Шестопаль 
(1985) şi П.В.Кондратенко,  М.О.Бублик (1996).

Rezultate şi discuţii 
Analizând starea pomiculturii Republicii 

Moldova din ultimele aproape şase decenii, se poate 
confi rma că în evoluţia acesteia se evidenţiază două 
etape importante.

Prima etapă cuprinde anii 1956-1990 şi se 
caracterizează prin extinderea suprafeţelor de 
plantaţii pomicole, ele atingând cota cea mai mare 
din istoria ramurii – peste 250 mii ha. În această 
perioadă pomicultura a înregistrat anumite realizări: 
trecerea de la sistemul de cultură clasică (extensivă) 
la cea intensivă; specializarea producţiei de fructe 
în concordanţă cu condiţiile naturale ale zonelor 
pomicole; concentrarea plantaţiilor pomicole şi 
amplasarea corespunzătoare a întreprinderilor 
prelucrătoare de fructe; elaborarea şi implementarea 
reţelei de recepţionare a fructelor ca element de bază al 
infrastructurii ramurii; perfecţionarea sortimentului 
tuturor speciilor pomicole, concomitent fi ind 
raionate peste 56 soiuri preponderent de selecţie 
autohtonă, precum şi noi tipuri de portaltoi vegetativ 
pentru speciile sămânţoase etc. Această perioadă 
se mai caracterizează şi prin faptul că, de rând cu 
fl uxul şi refl uxul care au avut loc, foarte clar şi ferm 
se confi rmă tendinţa de sporire a productivităţii 
livezilor, recoltei globale de fructe şi altor indicatori. 
Pe parcursul acestor ani suprafaţa totală de livezi 
s-a mărit de 2,5 ori, din care 149 mii ha plantaţii 
pe rod, ceea ce constituie 63,7 la sută din suprafaţa 
totală de livezi pe URSS. Producţia medie la hectar 
şi recolta globală de fructe au sporit respectiv 
de 1,7 şi 7,3 ori, atingând nivelul de 6,07 t/ha şi 
901 mii t. Însă cele mai bune rezultate au fost obţinute 
în anii 1986-1990 (perioada anterioară crizei), când 

de pe fi ecare din cele 136,4 mii ha de plantaţii pe 
rod s-a recoltat în medie câte 7,5 t, recolta globală a 
constituit circa 1043 mii t, iar nivelul rentabilităţii a 
depăşit 100 procente (tab. 1).

Tabelul 1
Evoluţia pomiculturii Republicii Moldova la 

hotarul mileniilor

Anii

Suprafaţa 
totală de 

livezi, 
mii/ha

 Plantaţii 
pe rod

Recolta 
globală 

de fructe, 
mii/t

Producţia 
medie, 

t/ha

1986-
1990

219,8 136,4 1042,6 7,5

1990 234,0 149,0 101,1 6,07
1991 214,7 154,6 697,5 4,97
1992 243,7 161,1 511,3 3,10
1993 251,0 173,5 1087,8 6,10
1994* 233,0 174,3 665,1 3,72
1995 184,8 143,0 528,2 3,55
1996 173,8 146,1 521,2 3,53
1997 165,2 149,4 946,6 6,30
1998 156,3 146,1 367,2 2,49
1999 145,5 140,2 136,3 0,96
2000 136,6 129,0 255,4 1,97
2001 122,0 118,1 317,1 2,67
2002 120,2 116,8 327,1 2,82
2003 114,3 108,0 617,2 5,71
2004 113,1 108,9 542,6 4,15
2005 110,0 103,5 415,6 3,67

* fără Transnistria

A doua etapă cuprinde anul 1991 (începutul 
crizei) până în prezent. Conform datelor din tabelul 
1 această etapă, de fapt, constă din două părţi. 
Prima parte (anii 1991-1999) se caracterizează prin 
reducerea bruscă a indicilor menţionaţi (cu excepţia 
anilor 1993 şi 1997 privind producţia medie la 
hectar şi recolta globală de fructe). Astfel, în anul 
1999 suprafaţa livezilor s-a redus faţă de media 
anilor 1986-1990 de 1,5 ori (iar a plantaţiilor pe 
rod dimpotrivă s-a mărit cu circa 10 la sută), recolta 
globală de fructe de 7,6 ori şi producţia medie la 
hectar – de 7,5 ori.

Partea a doua a etapei de dezvoltare a 
pomiculturii începe cu anul 2000 care, de fapt, este 
anul de stopare a declinului pomiculturii şi trecere la 
o creştere lentă, în anii 2000-2002, a productivităţii 
şi recoltei globale de fructe, după care urmează un 
salt esenţial al indicilor nominalizaţi în anul 2003, 
urmat ulterior de reducerea lentă a acestora (fi g.1). 
De menţionat, că acest adaos are loc, cu toate că 
suprafaţa totală de livezi pe ţară s-a redus.



nr. 2(13), iunie 2009 - 73     

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

1

2

3

4

5

6

7

Recolta global
Produc ia medie

1990         1993         1995         1997        1999        2000        2001        2002         2003         2004        2005        2006

Fig. 1. Dinamica producţiei medii 
(tone/ha) şi recolta globală (mii tone) a 

plantaţiilor pomicole pentru anii 1990-2006

Actualmente, suprafaţa de livezi în toate 
categoriile de gospodării constituie 109,2 mii ha, 
inclusiv sămânţoase – 71,3 mii, sâmburoase – 36,0 
mii, nucifere – 1,5 mii şi bacifere – 0,4 mii ha, dintre 
care mărul constituie 70,3 mii ha, părul – 1,0 mii ha, 
prunul – 22,8 mii ha, piersicul – 7,2 mii ha, caisul – 
2,3 mii ha, vişinul – 3,3 mii ha, iar cireşul – 2,4 mii 
ha (fi g. 2).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 S mân oase                 Sâmburoase                  Nucifere                    Bacifere

Fig. 2. Repartiţia suprafeţelor plantaţiilor 
pomicole pe specii, 2006 (mii ha)

Situaţia deplorabilă din pomicultură, care s-a 
creat în ultimul deceniu al mileniului doi, în mare 
măsură este cauzată şi de greşelile comise în perioada 
de deetatizare şi privatizare a plantaţiilor pomicole, 
acestea fi ind defi nite ca mijloace fi xe de producţie.  
Procesele respective au fost însoţite de fărâmiţarea 
livezilor moderne cu suprafeţe mari în cote mici şi 
repartizarea lor ulterioară ţăranilor (fermierilor).

Conform ultimului recensământ al plantaţiilor 
pomicole (1994), privatizarea a cauzat apariţia a 
circa 20,4 mii posesori de livezi, care deţin livezi cu 
suprafeţe mici şi foarte mici şi formează gospodării 
cu diferite tipuri de proprietate şi forme de 
gospodărire. În medie pe republică la o gospodărie 
pomicolă cu suprafaţa mică (până la 5 ha) revine 
câte 0,22 ha. Concomitent, numărul gospodăriilor 
ţărăneşti constituie 20255 unităţi (sau 94,7 la sută 

din numărul total de gospodării cu livezi pe ţară), 
în posesia cărora se afl ă circa 4343 ha (sau 2,5 
la sută din suprafaţa totală de livezi pe ţară). Din 
numărul total de gospodării pe republică 2,7 la sută 
constituie gospodăriile cu suprafaţa medie de livezi 
de peste 100 ha, în posesia cărora se afl ă 86,1 la 
sută din suprafaţa totală de livezi. Cea mai mare 
suprafaţă medie de livadă ce revine unei S.A. este 
de circa 230 ha, unei gospodării agricole – peste 183 
ha, altor gospodării de stat – circa 143 ha.

Repartizarea cotelor de livezi ţăranilor, fără 
organizarea unor servicii tehnice, agrochimice, de 
asigurare tehnico-materială, colectare şi comercia-
lizare a produselor, suportului ştiinţifi c în domeniu, 
precum şi lipsa de mijloace fi nanciare a contribuit 
la încălcarea tehnologiilor de producere, inclusiv a 
protecţiei plantelor, ceea ce la rândul său în multe 
locuri a cauzat reducerea bruscă a productivităţii 
livezilor şi obţinerea producţiei de calitate joasă. 
Astfel, producţia medie a livezilor din gospodăriile 
ţărăneşti a scăzut de la 5,12 t/ha (faţă de media pe 
ţară – 6,07 t) în anul 1993 până la 0,57 t/ha (0,96 t) 
în anul 1999, urmată ulterior de o sporire lentă, atin-
gând nivelul de 1,77 t/ha (3,67 t) în anul 2005. 

În ultimii ani se evidenţiază tendinţa de extindere 
a plantaţiilor tinere. Astfel, în a.2001 s-au plantat 
0,7 mii ha, în anii 2002 şi 2003 câte circa 0,9 mii, 
în a. 2004 – 1,1 mii, în 2005 – 1,5 mii ha, în 2006 – 
2,0 mii ha, iar în anul 2007 – peste 5,0 mii hectare. 
În paralel, se efectuează măsuri de îmbunătăţire a 
structurii plantaţiilor pomicole sub aspectul speciilor 
şi sortimentului, precum şi acţiuni de îmbunătăţire a 
îngrijirii plantaţiilor pomicole şi conducerii ramurii 
în ansamblu, care vor contribui la valorifi carea 
efi cientă a potenţialului productiv de care dispun 
speciile pomicole cultivate la noi în ţară.

Înfi inţarea plantaţiilor pomicole, bacifere, de 
căpşun, precum şi plantaţiilor-mamă moderne 
necesită investiţii capitale considerabile. În legătură 
cu aceasta au o mare importanţă investigaţiile pri-
vind determinarea structurii şi volumului investiţiilor 
capitale în pomicultură atât din partea agenţilor 
economici, cât şi din buget. 

Volumul investiţiilor depinde de biotipul 
portaltoiului, distanţa de plantare, forma coroanei 
pomilor, termenul intrării lor pe rod, prezenţa sau 
lipsa irigării, sistemul de protecţie a plantelor, iar 
în general volumul investiţiilor capitale cuprinde 
suma cheltuielilor directe şi indirecte începând cu 
pregătirea solului şi terminând cu îngrijirea livezii 
până la intrarea pomilor pe rod.

Investiţiile capitale pentru înfi inţarea şi îngrijirea 
unui hectar de livadă diferă în funcţie de anii de 
vegetaţie. În anul plantării ele includ cheltuielile 
efectuate pentru organizarea şi pregătirea terenului, 
procurarea şi plantarea materialului săditor. Ulterior, 
cheltuielile se efectuează conform lucrărilor 
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de formare a coroanei pomilor, de îngrijire a 
plantaţiilor în perioada de vegetaţie cu ajutorul 
sistemului tehnologic de întreţinere a plantaţiilor 
(tip superintensiv sau intensiv) şi al mijloacelor de 
producţie utilizate. Astfel, suma investiţiilor totale 
se repartizează în conformitate cu volumul de lucrări 
efectuate în fi ecare an.

Totalul investiţiilor capitale de la pregătirea 
terenului, plantarea pomilor şi până la intrarea pe 
rod a unui hectar de plantaţii de măr superintensive 
constituie cca 166 mii lei/ha. Cele mai importante 
investiţii sunt efectuate la pregătirea terenului şi 
plantarea pomilor – cca 73 mii lei/ha şi în perioada 
de vegetaţie – cca 93 mii lei/ha.

Structura investiţiilor capitale totale la înfi inţarea 
plantaţiei superintensive de măr se constituie din 
costul mijloacelor de producţie – 62,1 procente, 
servicii mecanizate –20,9 procente, operaţii manuale 
– 7,2 procente, taxe şi impozite – 0,6 procente, alte 
cheltuieli – 9,1 procente.

Investiţiile capitale la înfi inţarea livezii intensi-
ve de măr sunt relativ mai reduse, în comparaţie cu 
sistemul superintensiv, datorită distanţei de plantare, 
excluderii sistemului de spalier şi sistemului irigării 
prin picurare. Investiţiile totale la înfi inţarea planta-
ţiei intensive de măr constituie cca 83 mii lei/ha.

Calculele comparative demonstrează opor-
tunităţile de înfi inţare-întreţinere a plantaţiilor de măr 
pentru sistemele propuse (superintensiv şi intensiv 
de cultivare) (tab. 2). Astfel, varianta superintensivă 
necesită investiţii capitale şi consumuri anuale mai 
mari de 2,0 ori în comparaţie cu sistemul de cultivare 
intensiv.

Cheltuielile directe şi indirecte necesare pentru 
înfi inţarea plantaţiilor pomicole, calculate la 1 
ha, sunt următoarele: la păr în funcţie de biotipul 
portaltoaielor 81,1 mii - 103,8 mii, la gutui - 59,2 
mii lei, prun - 76,3 mii, piersic - 66,1 mii, cais - 77,4 
mii, vişin - 70,4 mii, cireş - 62,2 mii lei, nuc - 55,5 
mii, migdal - 57,1 mii lei, coacăz negru şi zmeur 
în funcţie de distanţa de plantare a plantelor 87,1 
- 101,9 mii şi 128,5 - 143,3 mii lei, căpşun -65,4 
mii lei, plantaţii-mamă în pepiniera pomicolă 77,2 
- 92,1 mii lei.

Tabelul 2
Calculul comparativ al sistemelor de 

înfi inţare şi întreţinere a plantaţiilor de măr 
(varianta superintensivă şi intensivă)

Specifi care UM

Sistemul de 
întreţinere Abateri 

«+»
sau «-»super-

intensivă
inten-
sivă

Distanţa 
de plantare m 3,5×1,5 4,0×2,5 x

Numărul 
de pomi la hectar pomi 1905 1000 905

Investiţii capitale lei 166612 83032 83580
Perioada 
de recuperare 
a investiţiilor 
capitale

ani 2 3 -1

Intrarea deplină 
pe rod ani 5 7 -2

Perioada 
de exploatare ani 15 20 -5

Producţia anuală 
de fructe t/ha 45 25 20

Vânzările nete lei 112500 62500 50000
Consumuri anuale 
de întreţinere a 
plantaţiei pe rod

lei 39261 25486 13775

Marja brută 
anuală lei_ 73239 37014 36225

Marja brută 
pentru perioada de 
exploatare

lei 1 098 585 740 280 358305

Structura investiţiilor capitale raportată la 
etapele de înfi inţare a plantaţiilor este următoarea: 
pregătirea solului pentru plantare 12,9 - 45,8 
procente, plantarea 11,2 - 23,1 procente, îngrijirea 
plantaţiei tinere circa 38,1 - 63,4 procente. Structura 
investiţiilor capitale privind articolele de cheltuieli 
confi rmă că la efectuarea lucrărilor de pregătire a 
solului pentru plantare cele mai mari cheltuieli sunt 
legate de procurarea îngrăşămintelor organice şi 
minerale, ponderea cărora pentru plantaţiile speciilor 
sămânţoase şi sâmburoase constituie 42,5-53,2 la 
sută din suma totală de cheltuieli pentru pregătirea 
solului, nucifere – peste 53 la sută, căpşun – circa 50 
la sută, arbuşti fructiferi 56,8-67,2 la sută.

Cheltuielile anuale necesare pentru îngrijirea 
plantaţiilor tinere până la intrarea lor pe rod constituie 
în medie pentru speciile sămânţoase 6,9-12,3 mii lei/
ha, sâmburoase 5,4-9,1 mii lei, nucifere 9,8-14,3 mii 
lei. Cheltuieli considerabile revin pe seama pesticide-
lor – peste 20 la sută din consumurile totale necesare 
pentru îngrijirea plantaţiilor. Amortizarea, reparaţiile 
curente şi deservirea tehnică solicită 38 la sută, iar 
remunerarea muncii circa 11 la sută din cheltuieli.

Investiţiile capitale la înfi inţarea 1 ha de plantaţii 
diferă în funcţie de anul de vegetaţie. Astfel, în anul 
plantării, de exemplu, a unui ha de măr condus 
în sistem intensiv, acestea cuprind cheltuielile 
efectuate în temei pentru procurarea materialului 
săditor (până la 80 procente din cheltuielile 
efectuate pentru plantare). Ulterior cheltuielile se 
micşorează considerabil, dar treptat se majorează 
graţie lucrărilor de tăiere, formare a pomilor şi de 
îngrijire a plantaţiilor pe anii de vegetaţie. Prin 
urmare, suma investiţiilor capitale necesară pentru 
înfi inţarea livezii intensive de măr – 107,3 mii lei – 
nu se foloseşte odată, ci se repartizează proporţional 
cu volumul de lucrări efectuat: pregătirea solului 
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17,6 mii lei, plantarea 23,2 mii lei, anul întâi de 
vegetaţie 6,4 mii lei, anul doi 10,5 mii lei, anul trei 
16,1 mii lei şi anul patru 16,5 mii lei, instalarea 
spalierei 17 mii lei.

În perspectivă se preconizează optimizarea 
suprafeţelor de plantaţii pomicole şi bacifere care se 
va înfăptui prin renovarea, îmbinarea şi reducerea 
treptată a plantaţiilor cu productivitate scăzută şi 
vârstă avansată.

Spre fi nele anului 2020 suprafaţa totală de 
plantaţii pomicole şi bacifere pe ţară se va stabiliza 
la nivelul de circa 100 mii ha şi se va menţine 
ulterior. Structura speciilor pomicole se va forma 
din 63,1 mii ha specii sămânţoase, 33,1 mii ha specii 
sâmburoase, 4,4 mii ha – nucifere şi 0,6 mii ha – 
bacifere. Se preconizează scăderea ponderii mărului 
de la 68,8 mii ha până la 62,3 mii ha, iar a speciilor 
de păr şi gutui dimpotrivă va creşte şi va constitui 
aproximativ 1,9 mii ha. În structura suprafeţelor 
pomicole speciile sâmburoase vor constitui: prun – 
19 la sută, piersic – 6,2 la sută, vişin – 1,7 la sută, 
cireş – 1,5 la sută şi cais – 1,1 la sută. Suprafeţele 
speciilor nucifere şi bacifere la fi nele anului 2020 se 
vor majora de 3 ori.

Se preconizează că începând cu 2007 anual vor 
fi  plantate circa 5 mii ha de livezi noi, dintre care 
sămânţoase – 3,0 mii ha, sâmburoase – 1,6 mii ha, 
nucifere – 0,8 mii ha şi bacifere – 0,15 mii ha. Din-
tre speciile sămânţoase cultura mărului va constitui 
2,7 mii ha, iar părul şi gutuiul 0,1 mii ha şi respec-
tiv – 0,2 mii ha. La plantarea culturilor sâmburoase 
ponderea cea mai mare îi va reveni prunului şi anu-
me 1,0 mii ha.

Terenurile cu soluri fertile, irigate vor fi  utilizate 
pentru sisteme superintensive de cultură a mărului 
şi părului cu potenţial de productivitate de 35-
40 t/ha fructe calitative. Pe terenurile pretabile 
pentru cultivarea speciilor pomicole fără irigare 
se vor implementa sisteme intensive de cultură cu 
potenţial de productivitate, în funcţie de asigurarea 
cu precipitaţii atmosferice şi fertilitatea solului de 
15-20 t/ha pentru măr, păr, gutui, prun, cais, piersic, 
10-15 t/ha pentru vişin, cireş, 2,5-3 t/ha pentru nuc 
şi 5-10 t/ha pentru culturile bacifere.

Ponderea speciilor în sortimentul pomicol 
al Republicii Moldova până în anul 2020 este 
preconizată de 55-58 la sută pentru măr, circa 1 la 
sută pentru gutui, 4-5 la sută pentru păr, 18-20 la 
sută pentru prun, 8-9 la sută pentru piersic, 2-3 la 
sută pentru fi ecare cultură de vişin, cireş, cais, 5-6 
la sută pentru nuc şi 1-2 la sută pentru căpşun şi 
arbuşti fructiferi.

În pofi da reducerii în perspectivă a suprafeţelor 
de livezi recolta globală în 2010 va constitui peste 
700 mii tone, iar în anul 2020 – circa 1 mln tone. 
Productivitatea medie la 1 ha se va majora de la 4,9 
t/ha până la 12,2 t/ha (tab. 3).

Tabelul 3
Efectul economic preconizat

Indicii
În medie pe anii

2007 2010 2020
1 2 3 4

Recolta globală de 
fructe, mii t 397 531 980

Producţia medie, t/ha 4,0 6,2 12,8
Preţul de cost, mii lei 416850 716850 1421000
Preţul de cost al 1 t, lei 1050 1350 1450
Suma încasată, mii lei 456550 902700 2205000
Preţul de livrare al 
1 t, lei

1150 1700 2250

Benefi ciul (+), 
pierderi (-), mii lei

39700 185850 784000

Benefi ciu (pierderi), 
lei:
la ha
la 11

396
100

2156
350

10275
800

Nivelul de rentabilitate, 
%

9,4 25,9 55,2

Realizarea măsurilor de renovare a pomiculturii 
va infl uenţa favorabil indicii economici de bază 
privind producţia de fructe. Calculele orientative 
confi rmă că în urma investiţiilor făcute producţia de 
fructe va deveni rentabilă începând cu anul 2007, 
când benefi ciul va constitui сircа 40 mln lei şi 
nivelul rentabilităţii 9,4 la sută. Aceşti indici în anul 
2010 vor creşte, respectiv, până la 186 mln lei şi 26 
la sută, iar în anul 2020 se evaluează la 784 mln lei 
şi 55 la sută.

Concluzii
1. Perioada de tranziţie la pomicultura intensivă 

se caracterizează prin extinderea suprafeţelor de 
plantaţii pomicole atingând cota cea mai mare din 
istoria acestei ramuri – peste 250 mii ha. În această 
perioadă pomicultura a înregistrat anumite realizări: 
trecerea de la sistemul de cultură clasică (extensivă) 
la cea intensivă; specializarea producţiei fructelor 
în concordanţă cu condiţiile naturale ale zonelor 
pomicole; concentrarea plantaţiilor pomicole şi 
amplasarea corespunzătoare a întreprinderilor 
prelucrătoare de fructe; elaborarea şi implementarea 
reţelei de recepţionare a fructelor ca element de 
bază al infrastructurii ramurii; perfecţionarea 
sortimentului tuturor speciilor pomicole.

Actualmente, republica dispune de circa 109,2 
mii ha de livezi, din care în jur de 75 mii ha posedă 
un potenţial considerabil de producţie, care poate 
fi  valorifi cat prin efectuarea măsurilor economico-
organizatorice şi tehnologice.

2. Investiţiile capitale pentru înfi inţarea şi 
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îngrijirea unui hectar de livadă diferă în funcţie 
de anii de vegetaţie. În anul plantării ele includ 
cheltuielile efectuate pentru organizarea şi 
pregătirea terenului, procurarea şi plantarea 
materialului săditor. Ulterior, cheltuielile se 
efectuează conform lucrărilor de formare a coroanei 
pomilor, de îngrijire a plantaţiilor în perioada de 
vegetaţie cu ajutorul sistemului tehnologic de 
întreţinere a plantaţiilor (tip superintensiv sau 
intensiv) şi a mijloacelor de producţie utilizate. 
Suma cheltuielilor directe şi indirecte, necesare 
pentru înfi inţarea 1 ha de plantaţii pomicole, 
conform speciilor, constituie: pentru măr şi păr în 
funcţie de biotipul portaltoaielor, respectiv 73,3 
mii - 166,0 mii lei şi 81,1 mii - 103,8 mii lei; gutui 
- 59,2 mii lei, prun - 76,3 mii lei, piersic - 66,1 mii 
lei, cais - 77,4 mii lei, vişin - 70,4 mii lei, cireş - 
62,2 mii lei lei, nuc - 55,5 mii lei, migdal - 57,1 mii 
lei, coacăz negru şi zmeur în funcţie de distanţa de 
plantare a plantelor 87,1 - 101,9 mii lei şi 128,5 - 
143,3 mii lei; căpşun -65,4 mii lei; plantaţii-mamă 
în pepiniera pomicolă 77,2 - 92,1 mii lei.

3. Direcţia strategică de dezvoltare a pomiculturii 
constă în exploatarea efi cientă a plantaţiilor existente 
şi în înlocuirea succesivă a acestora cu plantaţii de 
tip nou, cu sortiment modern, tehnologii avansate, 
care asigură intrarea timpurie pe rod, productivitatea 
înaltă de fructe ecologice şi competitive, solicitate 
pe piaţa internă şi pe cea externă.

Spre fi nele anului 2020, suprafaţa totală de 
plantaţii pomicole şi bacifere pe ţară se va stabiliza 
la nivelul de circa 100 mii ha şi se va menţine 
ulterior. Structura speciilor pomicole se va forma 
din 65,2 mii ha specii sămânţoase, 29,9 mii ha 
– sâmburoase, 4,1 mii ha – nucifere şi 0,8 mii 
ha – bacifere. Se preconizează scăderea ponderii 
mărului de la 68,8 mii ha până la 62,3 mii ha, iar 
a speciilor de păr şi gutui dimpotrivă va creşte şi 
va constitui aproximativ 1,9 mii ha. În structura 
suprafeţelor pomicole speciile sâmburoase vor 
constitui: prun – 19 la sută, piersic – 6,2 la sută, 
vişin – 1,7 la sută, cireş – 1,5 la sută şi cais – 1,1 
la sută. Suprafeţele speciilor nucifere şi bacifere 
la fi nele anului 2020 se vor majora de 3 ori. Se 
preconizează următoarea repartizare a plantaţiilor 
pomicole pe zone economico-geografi ce: Nord – 
circa 50 la sută din suprafaţa totală, Centru – 22 la 
sută, Sud-Est – 12 la sută, Sud – 16 la sută.

4. Pentru asigurarea înfi inţării plantaţiilor 
pomicole şi bacifere noi cu material săditor de 
calitate biologică şi fi tosanitară superioară este 
necesară renovarea sistemului de pepiniere şi 
implementarea tehnologiilor moderne cu asistenţa 

ştiinţifi că a instituţiilor de profi l, susţinerea 
fi nanciară şi controlul riguros al calităţii din partea 
statului. Se preconizează sporirea volumului de 
producere a materialului săditor pomicol până la 6 
mln. buc. în anul 2020.

În acest context, suprafaţa plantaţiilor-mamă de 
ramuri-altoi va constitui în anul 2005 – 27 ha, 2010 
– 30 ha, a plantaţiilor-mamă de portaltoi vegetativi 
(marcotiera) în anul 2005 – 73 ha, în 2010 – 86 
ha, a plantaţiilor-mamă de seminceri în 2005 – 17 
ha, în 2010 – 20 ha. Valorile suprafeţelor de părţi 
componente ale pepinierei, atinse în anul 2010, se 
vor menţine în temei până în anul 2020.

Începând cu anii 2008-2010 se va efectua 
trecerea treptată la producerea în masă a materialului 
săditor genetic superior devirozat, fi ziologic bine 
dezvoltat, care în temei se va fi naliza spre anul 2020, 
constituind baza înfi inţării plantaţiilor pomicole 
înalt productive.

5. Realizarea măsurilor de renovare a pomicul-
turii vor infl uenţa favorabil indicii economici de 
bază ai producţiei de fructe. Aceşti indici în anul 
2010 vor constitui respectiv 185,8 mln. lei şi 25,9 la 
sută, iar in anul 2020 –  784 mln. lei şi 55,2 la sută.
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