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TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE CULTURE OF APPLE AND CHERRY
Summary. The topic on culture systems is quite controversial in the literature and practice of fruit growing. For 

those, it is necessary based on studies to establish a direct connection between the methods, technologies and biologi-
cal material used for the purpose of expressing an optimum biological production potential. The fruit tree is determined 
by the methods and technological tools that realize to integrate relationships between the genetic characteristics of 
the variety of technological and economic factors governing productivity. Other factors contributing to the biological 
production potential of the variety are linked to the precocity of fruiting, fruiting type, cutting mode and management 
of trees, resistance to diseases and pests, planting density and vigor rootstocks. 

We present here a bibliographical review of some of the elements which constitute the ground of their conception 
such as potential of biological production, optical system, light utilization, plant density, biological material, cutting 
trees, canopy form.
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Rezumat. Subiectul privind sistemele de cultură este destul de controversat în literatura de specialitate şi în practica 
pomicolă. De aceea, este necesar ca pe baza studiilor să se stabilească o legătură directă dintre metodele, tehnologiile 
şi materialul biologic folosit în scopul valorificării optimale a potenţialului biologic de producţie. Sistemul pomicol este 
determinat de metodele şi practicile tehnologice menite să integreze caracteristicile genetice ale soiurilor cu factorii 
tehnologici şi economici care impulsionează productivitatea. Alți factori care contribuie la potențialul de producție bio-
logică a plantației sunt legați de precocitatea de rodire, forma coroanei, modul şi gestionarea pomilor, rezistența la boli 
şi dăunători, densitatea de plantare, vigoarea portaltoiurilor, modul de tăiere a pomilor.

Va prezentam aici o analiză bibliografică a unora dintre elementele care constituie temeiul sistemului pomicol, cum 
ar fi potențialul de producție biologic, sistemul optic, utilizarea energiei solare, densitatea pomilor, materialul biologic, 
tăierea pomilor, forma coroanei.

Cuvinte-cheie: materialul biologic, densitatea pomilor, forma coroanei, potențialul de producție, sistemul de 
întreținere.

INTRODUCERE

Printre obiectivele prioritare ale pomiculturii 
moderne la etapa actuală de dezvoltare economică se 
numără documentarea specialiștilor în materie de in-
formaţii știinţifice, încadrarea lor cât mai deplină în 
actualitate, viziunea clară asupra evoluţiei proceselor 
de producţie, lupta consecventă pentru promovarea 
tehnologiilor diferenţiate.

Cultura pomilor a evoluat de la 400-600 pomi/ha 
în anii 1970, la circa 1250-3000 pomi/ha astăzi în con-
diţiile noastre și la 4000-5000 pomi/ha și mai mult în 
Olanda, Germania, Polonia. La evoluţia dată au con-
tribuit materialul biologic, tăierea pomilor, forma co-
roanei etc. [15].

În această situaţie, atât starea climatică din zonă, 
cât și diversitatea metodelor și posibilităţilor tehnice 
trebuie să fie obiect de studiu care vor sta la baza teh-
nologiilor de cultură în viitor. Totodată se consideră 
oportun a identifica elementele teoretice care condiţi-

onează productivitatea livezii (anul intrării în rod, re-
colta și calitatea fructelor, alternanţa de rodire, gradul 
de mecanizare, consumul de muncă manuală etc.) și  
a examina elementele componente ce definesc diferite 
sisteme de cultură și modul cum decurg relaţiile dintre 
acestea în scopul unei valorificări optimale a potenţia-
lului biologic de producţie [9].

MATERIALE ȘI METODE

Subiectul referitor la sistemele de cultură este des-
tul de controversat în literatura de specialitate și în 
practica pomicolă. De aceea, este necesar ca pe baza 
studiilor să se stabilească o legătură directă între me-
todele, tehnologiile și materialul biologic folosit. Cer-
cetările de acest gen, efectuate în diferite țări [15], au 
evidenţiat o serie de obiective după cum urmează: 
randamentul producţiei de fructe; precocitatea de 
rodire; calitatea fructelor şi alternanţa de rodire; 
adaptarea la standardele producţiei integrate; gradul 
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de mecanizare şi consumul de muncă manuală. Aceste 
obiective au rolul decisiv în alegerea sistemului și a 
tehnologiei de cultură.

REZULTATE ȘI DISCUŢII

Randamentul producţiei de fructe
Lumina ca factor de producţie. Randamente ri-

dicate de fructe pot fi obţinute în condiţii favorabile 
de convertire a energiei luminoase de pomi în energie 
chimică legată în fructe. Cercetările întreprinse [4, 25, 
31, 42] au demonstrat că plantaţiile pomicole reprezin-
tă sisteme biologice imperfecte pentru utilizarea efici-
entă a energiei solare. Pentru a folosi cu randament 
maxim energia solară la unitatea de suprafaţă au apă-
rut diverse posibilităţi de optimizare a relaţiilor între 
înălţimea, lăţimea, forma coroanei și distanţa dintre 
rândurile de pomi prin care se poate regla intercepta-
rea și recepţionarea luminii [2, 8, 34]. La determinarea 
distanţei dintre rândurile de pomi este necesar de sta-
bilit înălţimea coroanei (H), lăţimea în partea de jos a 
coroanei (B), unghiul de înclinare a suprafeţei laterale 
a coroanei faţă de verticala (α) și latitudinea geografică 
a localităţii (φ). Astfel, după valorile obţinute se calcu-
lează distanţa între rânduri cu ajutorul formulei:

L = H tg φ – Htg α + B

Metodologia descrisă de V. Balan [6] permite de-
terminarea distanţelor de plantare în funcţie de zona 
pomicolă, sistema de cultură, factorii ecologici, biolo-
gici și economici. Randamentul folosirii energiei sola-
re depinde de mărimea și amplasarea spaţială a frun-
zișului la unitatea de suprafaţă a terenului ocupat de 
ea. Productivitatea fotosintetică a livezii este corelată 
în timp cu suprafaţa foliară activă receptivă de energie 
luminoasă, iar dinamica formării suprafeţei de frunze 
la pomi în ontogeneză și în perioada de vegetaţie este 
corelată cu intensitatea creșterii lăstarilor și a rozetelor 
din frunze [7, 15]. Astfel, două plantaţii caracteriza-
te prin aceeași valoare a suprafeţei foliare nu vor avea 
aceleași performanţe agronomice dacă această valoare 
este atinsă în fenofaze diferite de vegetaţie. În cazul 
formării preponderente a suprafeţei foliare pe rozete 
ea va atinge valori maxime în luna iunie, perioadă în 
care se produce inducţia florală [13]. 

Densitatea de plantare a pomilor. Densitatea de 
plantare constituie un indicator major pentru sistemul 
de cultură a pomilor. Cercetările întreprinse de noi [5, 
7, 15] au demonstrat că teoretic este posibil de a obţi-
ne randamente identice la diferite distanţe de plantare 
recomandate pentru fiecare specie, iar practic se obţin 
date contradictorii cu această afirmaţie. În primii ani de 

rodire producţiile pe pom au fost apropiate între ele la 
toate variantele testate, iar mai târziu s-a observat că la 
distanţele mici s-au obţinut cele mai mici producţii. În 
primii ani de rodire s-au obţinut producţii mai mari la 
hectar la variantele cu un număr mai mare de pomi la 
unitatea de suprafaţă, dar mai târziu, variantele cu desi-
me mai mare a pomilor la hectar au fost depășite de cele 
care au avut un număr mai mic de pomi la hectar. 

Plantaţiile pomicole în sistem intensiv cuprind 
pomi altoiţi pe portaltoi de vigoare mijlocie, cu co-
roana aplatizată sau globuloasă de mic volum cu 600- 
1250 pomi/ha, fapt ce permite obţinerea unor produc-
ţii de 20-30 t/ha. În plantaţiile moderne se utilizează 
mai frecvent sistemul de plantare în rânduri simple cu 
2500-3800 de pomi/ha, cu pomi conduși în forme glo-
buloase de volum foarte redus și altoiţi pe portaltoi de 
vigoare slabă [1,10,36]. 

Formele de coroană. Coroanele de mic volum, 
asociate cu distanţe de plantare mici, deţin un rol de-
terminant în asigurarea utilizării eficiente a energiei 
solare, nivelului producţiei de fructe, productivităţii 
muncii la lucrările manuale de mare volum (tăieri, re-
coltare), gradului de mecanizare a lucrărilor tehnolo-
gice etc. [15].

Pentru combinaţiile soi-portaltoi de vigoare slabă 
sunt indicate sistemele de coroană de volum redus: 
Fusul subţire, Fusul tufă, Solen, Cordonul vertical, Ta-
tura Trellis, Super Spindle s.a., care permit limitarea 
distanţei dintre rânduri la strictul necesar impus de 
tractoarele actuale [24]. Plantaţiile în rânduri simple 
cu coronamentul într-un plan vertical sunt mai raţi-
onale din punct de vedere agrobiologic și economic.

Precocitatea de rodire 
Densitatea de plantare. Gradul de utilizare a spa-

ţiului în timp realizat prin mărimea și forma suprafe-
ţei de plantare este un factor de bază care condiţionea-
ză intrarea timpurie a pomilor în producţie. Plantaţiile 
de mare densitate întră pe rod în anul 3-4 de la planta-
re, datorită utilizării rapide a spaţiului rezervat de geo-
metria livezii pentru ansamblul vegetativ [7]. Valoarea 
potenţialului de producţie al coronamentului, calcu-
lat în funcţie de coeficientul densităţii volumetrice a 
suprafeţei laterale a coroanei [42], se mărește treptat  
concomitent cu micșorarea înălţimii coroanei. Aceas-
ta are loc datorită faptului că odată cu micșorarea înăl-
ţimii coroanei se mărește lăţimea ei la vârf, precum și 
cota sa faţă de suprafaţa laterală a coroanei mai puţin 
iluminată. Așadar, odată cu micșorarea înălţimii co-
roanei, se îmbunătăţește regimul de iluminare care 
poate fi un factor definitoriu pentru dezvoltarea orga-
nelor productive și fructificarea pomilor.
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Vigoarea portaltoiurilor. Vigoarea diferită a por-
taltoiurilor, cât și a multiplelor posibile combinaţii soi/
portaltoi determină specificitatea sortimentului faţă 
de densitatea pomilor [7,9,15]. Astfel, folosirea mate-
rialului biologic de vigoare mică asociat cu o densita-
te de plantare ridicată a pomilor asigură randamente 
precoce și sporite. În acest sens s-a generalizat folosi-
rea portaltoiurilor pitici ca M9, de vigoare redusă și 
livrarea pomilor preformaţi, cu anticipaţi din pepini-
eră, altoiţi la 20 cm înălţime mai sus de colet, pentru 
creșterea precocităţii de rodire. Pomii rodesc din pri-
mul an după plantare, în anul doi producţia de fructe 
atinge 18-20 t/ha, iar în anul patru ajunge la nivelul 
maximum de 30-35 t/ha [36].

Tăierea în vederea formării coroanei. În primii 
2-3 ani după plantare, în cazul livezilor de mare 
densitate predomină creşterea vegetativă, fructificarea 
fiind incipientă sau moderată. De aceea, pomilor tineri 
tăierile li se limitează, deoarece acestea intensifică  
creşterea vegetativă şi întârzie fructificarea [15, 18].

În livezile de mare densitate, indiferent de modul 
de dirijare a pomilor, recolte precoce şi profitabile pot 
fi obţinute în cazul când pomii sunt lăsați să crească cât 
mai liber fără sau cu minimum necesar de tăieri [28]. 
Aceasta permite garnisirea ramurilor de timpuriu cu 
formaţiuni de rod şi obţinerea de recolte ridicate în 
primii ani după plantare [15, 32]. Recoltele obţinute 
temperează creşterea vegetativă, dominantă în etapa 
respectivă.

Problema tăierii pomilor este aprofundată sub as-
pect biologic și tehnic, diferenţiată pe categorii de tăie-
re și pe soiuri pentru menţinerea coroanei în echilibru 
optimal de creștere și fructificare, obţinerea recoltelor 
constante și înalte de fructe, calitative și competitive 
pe piaţa internă și externă [12, 46].

Materialul biologic. Folosirea unor portaltoiuri 
de vigoare mică și foarte mică (M9, M26, M27 la măr 
și Edabriz, Gisela 5, Gisela 6, Maxima 14 la cireș), a 
unor soiuri precoce și productive, a unor pomi cu an-
ticipaţi plantaţi la densităţi mari (2500-3000 pomi/ha 
la măr și 1000-1250 – la cireș) permite fructificarea 
din anul 1 după plantare la măr și din anul 2-3 – la 
cireș [15, 21, 33].

Calitatea fructelor și alternanţa de rodire
Densitatea de plantare şi calitatea fructelor. Creș-

terea cantităţii și calităţii producţiei de fructe se reali-
zează numai prin utilizarea la maximum de eficienţă a 
condiţiilor ecologice, naturale, economice și aplicarea 
unor tehnologii moderne optime, corespunzătoare fi-
ecărei zone și sisteme de cultură. Calitatea fructelor în 
livezile de mare densitate depinde, evident, nu numai 
de modul de amplasare a rândurilor, dar și de norma-

rea încărcăturii de rod după legarea fructelor. Deși 
densitatea pomilor este un indice important ce carac-
terizează potenţialul productiv al plantaţiei, reglarea 
încărcăturii de rod constituie lucrarea tehnologică 
cheie în asigurarea unei producţii de fructe constante 
și de calitate [11, 19, 36, 38, 39].

Densitatea de plantare şi alternanţa de fructifi-
care. Alternanța de rodire se manifestă printr-o înflo-
rire abundentă şi fructificare intensă într-un an şi mai 
puţin în anul următor. Plantaţiile îmbătrânite, livezi-
le de mare densitate, creșterea vegetativă viguroasă, 
soiurile cu fructe mici, recoltele precoce stimulează 
la pomi alternanţa de rodire ce duce la dificultăţi în 
managementul livezii. Menţinerea constantă a unei 
fructificări regulate și de calitate a plantelor pomicole 
constituie obiectivul de bază al pomiculturii.

Mai mulţi ani de experienţă [19, 37, 38] privind 
rărirea fructelor a arătat că normarea lor chimică 
este unul din segmentele de bază pentru a atenua 
periodicitatea de rodire și a obţine roade cantitative 
şi calitative în fiecare an. Plantaţiile intensive și su-
perintensive sunt mai avizate la alternanţă din cauza 
uzurii fiziologice accentuate a formaţiunilor fructifere 
și concurenţei pentru lumină a pomilor și a rădăcini-
lor pentru hrană [9, 30, 35].

Relaţia între încărcătura pe pom, densitatea de 
plantare și alternanţa de rodire diferă în funcţie de 
soiurile aflate în plantaţia respectivă, vârsta și starea 
fiziologică a pomilor, portaltoiurile utilizate, condiţiile 
pedoclimatice, nivelul agrotehnicii aplicate, felul alter-
nanţei parţiale sau totale.

Adaptarea la standardele producţiei integrate
Pomicultura modernă și durabilă cere o sănătate 

superioară a pomilor și fructelor, dar și sănătatea oame-
nilor are nevoie de fructe fără substanţe toxice. Actual-
mente pomicultura presupune o combatere integrată a 
bolilor și dăunătorilor, folosirea din plin a unor produse 
ecologice pe fondul unor soiuri cu rezistenţă genetică 
cât mai complexă. Apare deci necesitatea, odată cu apa-
riţia de noi sisteme de livezi, de a examina dacă acestea 
sunt compatibile cu exigenţele producţiei integrate.

Costul tratamentelor fitosanitare în livezi este 
foarte ridicat și reprezintă aproape 50 la sută din chel-
tuielile anuale necesare culturii. Pe de altă parte și pa-
gubele generate de atacul patogenilor și dăunătorilor 
reprezintă peste 50 la sută din recoltă, uneori când nu 
se aplică tratamente aceasta fiind complet compromi-
să atât cantitativ cât și calitativ [21, 22]. 

Substanţe regulatoare de creştere. Reglarea în-
cărcăturii de rod devine necesară, în anii cu condiţii 
favorabile de legare a fructelor, în asigurarea unei pro-
ducţii de fructe constante și de calitate. Actualmente se 
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utilizează substanţe chimice din grupa stimulatorilor 
de creștere (auxine) având la bază acidul naftil acetic 
(NAA) și naftilacetamida (NAD): Brafix (NAA 2%); Di-
rager (NAA 3,3%); Dira-Max (BA 4,0% + NAA 0,4%); 
Bioprzerzedzacz 060SL (NAA 1% + BA 5%); Geramid 
neu (NAD 4,0%); Diramid (NAD) 8%); Din grupa cito-
kininelor se folosesc preparate având la bază benzilade-
nina (BA): Accel (90% BA + 10% GA 4 + 7); Gerbathin 
2 LG (BA 2%); Gerba 4 LG, (BA 4%); Substanţe din gru-
pa generatorilor de etilenă, având la bază acidul 2 – Clo-
roetilofosforic: Ethephon, Etrel precum și insecticidele 
Carbaryl, DNOC și altele [21, 29].

Fertilizarea. Administrarea elementelor nutritive 
se efectuează diferenţiat după vârsta pomilor, poten-
ţialul productiv, încărcătura de rod și nivelul de fer-
tilitate a solului. Livezile de mare densitate necesită 
administrări de îngrășăminte regulate cu doze care să 
suplinească cantităţile consumate [3, 41, 43]. În live-
zile superintensive se aplică îngrășămintele organice 
și minerale în fertilizarea de aprovizionare înaintea 
plantării [14,44] și fertilizarea foliară în livezile tinere 
și pe rod în funcţie de sol, portaltoi și soi [20, 45]. 

Echilibrul fiziologic. Prezenţa luminii în cantităţi-
le necesare conduce la echilibrul fiziologic dintre creș-
tere, diferenţiere și fructificare. Echilibrul fiziologic la 
pomi se realizează când apare un raport optim între 
procesele de creștere vegetativă și cele de fructificare, 
favorabile recoltelor înalte și de calitate [12]. 

Consumul energetic. Potrivit analizei consumu-
rilor energetice realizate pe tipuri de energie consu-
mată, ponderea o deţine energia activă indirectă, care 
include îngrășămintele chimice și organice, pesticidele 
și erbicidele. În sistemul intensiv de cultură, energia 
activă indirectă deţine 63,3% [7], iar în sistemul supe-
rintensiv – 78% [40]. Reducerea consumului de ener-
gie activă indirectă prin raţionalizarea consumului de 
îngrășăminte și pesticide constituie o măsură esenţială 
pe linia optimizării tehnologiilor de cultură sub raport 
energetic.

Eficienţa economică. Introducerea în noile plan-
taţii a soiurilor de măr rezistente la boli, din cauza 
costurilor mari ale pesticidelor și carburanţilor, nece-
sare respectării tehnologiei de cultură, contribuie la 
reducerea cheltuielilor de producere, asigurând res-
pectarea directivelor producţiei integrate. Odată cu 
introducerea soiurilor rezistente la rapăn, de exemplu, 
s-a redus în jumătate numărul stropirilor (7-8 anual), 
eliminându-se fungicidele [21, 23, 35].

Gradul de mecanizare și consumul de muncă 
manuală

Lucrările solului și cele de fertilizare, precum și 
tratamentele fitosanitare sunt practic mecanizate în 

întregime la toate sistemele de cultură. Mecanizarea 
tăierilor are posibilităţi de aplicare la toate sistemele de 
cultură cu un grad mai înalt de pretabilitate la rânduri 
simple cu coronamentul într-un plan vertical [7, 16, 
17, 24]. În ce privește mecanizarea recoltării fructelor 
prin vibrare și colectarea fructelor, aceasta nu este spe-
cifică unui sau altui sistem de cultură, ci unor specii 
care se pretează pentru anumite direcţii de producţie 
[26, 27]. 

Productivitatea muncii reprezintă o caracteristi-
că a sistemelor de cultură. Astfel, interesul pentru o 
livadă de talie joasă se remarcă printr-o diminuare a 
orelor de muncă manuală cu 30 la sută pentru tăiatul 
pomilor, lucrările în vedere, rărirea și recoltarea fruc-
telor [30]. 

CONCLUZII

Tehnologia de cultură se alege în funcţie de obiec-
tivele dorite. Odată cu parametrii resurselor ecologice, 
biologice și tehnologice, care guvernează productivi-
tatea, sistemul de livadă în măsura posibilităţilor sa-
tisface mai multe obiective preconizate. Aceste obiec-
tive sunt foarte importante întrucât de ele depinde 
randamentul și calitatea producţiei de fructe la uni-
tatea de suprafaţă, în dinamică, în cursul perioadei de 
exploatare. 

La elaborarea proiectului unei livezi, obiectivul de 
bază al pomicultorului este de a rentabiliza la maxi-
mum investiţiile și costurile de producţie, criterii care 
trebuie luate în considerare la definirea tehnologiei de 
cultură a pomilor după cum urmează:

 ▪ Asociaţii soi/portaltoi productive, de vigoare 
redusă, cu fructificare spur și intrare pe rod precoce, 
adaptate pentru terenuri cu fertilitate înaltă a solului;

 ▪ Număr sporit de pomi la hectar, ce permite atât 
limitarea încărcăturii de fructe pe pom, cât și obţine-
rea unor producţii de fructe înalte de calitate superi-
oară la unitate de suprafaţă;

 ▪ Coronamentul rândului într-un plan vertical 
până la 2,5-3 m înălţime, permițând raţionalizarea 
lucrărilor de tăiere, recoltare, întreţinere a solului și a 
livezii cu cheltuieli mai reduse;

 ▪ Adaptarea formelor de coroană după sistemul 
fusiform cu o structură modificată în direcţia urgen-
tării intrării pomilor pe rod, creșterii calităţii și pro-
ducţiei de fructe.

Pomicultorul, prin cunoașterea factorilor de me-
diu din zona dată, a caracteristicilor biologice și eco-
nomice ale asociaţiilor soi/portaltoi, alege sistemul de 
cultură a pomilor.

În urma cercetărilor efectuate s-a elaborat Teh-
nologia culturii mărului în sistem intensiv și sistem 
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superintensiv, precum şi Tehnologia culturii cireșu-
lui în sistem superintensiv care asigură obţinerea de 
producţii mari de fructe de calitate superioară la cos-
turi reduse atunci când sunt folosite judicios speciile și 
soiurile pomicole, mecanizarea, irigaţia, chimizarea și 
alte măsuri agrotehnice.

Tehnologiile avansate, energetic și ecologic echi-
librate, intensifică intrarea timpurie a pomilor pe rod 
cu creșterea rapidă a recoltei și concomitent cu sor-
timentul modern asigură dezvoltarea performantă a 
pomiculturii în Republica Moldova. 
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