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1. CONSIDERENTE DE ORDIN CONCEPTUAL ŞI METODOLOGIC PRIVIND 
TEHNOLOGIILE BAZATE PE CAPACITATEA DE REZILIENŢĂ A 

ECOSISTEMELOR 
 
 

1.1. Probleme actuale şi de perspectivă privind exploatarea plantaţiilor 
pomicole din România 
 
Horticultura, din cadrul căreia face parte şi pomicultura, constituie o ramură 

agricolă extrem de intensivă. Spre exemplu, dacă în SUA contribuţia agriculturii la 
produsul naţional brut reprezintă ceva mai mult de 3%, culturile horticole contribuie 
cu cca. 35% din valoarea producţiei agricole, deşi se cultivă doar pe 5% din terenul 
agricol. 

Horticultura se dezvoltă în multe ţări suprapopulate ale lumii datorită absorbţiei 
mai mari de forţă de muncă faţă de culturile agricole unde totul sau aproape totul 
este mecanizat. Un exemplu în acest sens îl constituie China, care cu mult timp în 
urmă era în urma altor ţări în ceea ce priveşte producţiile realizate la unele specii 
pomicole cum ar fi portocalul sau mărul. Cu un ritm de creştere anual de 14,9% la 
portocale şi 16,2% la mere, China a egalat producţia totală de portocale a U.E şi a 
întrecut-o pe cea de mere, obţinând 23% din producţia mondială, faţă de aproximativ 
20% cât se obţine în ţările UE (considerată mult timp cel mai mare producător). 

Consumul mondial de fructe este în creştere, dar nu la fel de rapid ca 
producţia, existând riscul apariţiei supraproducţiei. Dezvoltarea economică în ţările 
din estul Europei va duce la un consum sporit de fructe. Consumul de fructe din 
vestul Europei este ridicat şi tendinţa în aceste ţări va fi înspre diversificare nu înspre 
creşterea producţiei.  

Producţia de mere în U.E este foarte ridicată, la care se adaugă în aceeaşi 
măsură o calitate deosebită a fructelor sub raportul aspectului comercial. U.E nu este 
prezentă cu mere pe pieţele din Asia de S – E, unde SUA domină, dar unde şi alte 
ţări mari producătoare precum Chile, Noua Zeelandă, Australia şi Canada îşi fac din 
ce în ce mai mult simţită prezenţa. Pe de altă parte producţia de mere din Europa se 
află sub o puternică presiune economică datorită importurilor în creştere (Noua 
Zeelandă, Africa de Sud, Chile şi China). Ca o reacţie la această competiţie dură s-
au promovat în cultură, între anii 1980 – 1990, sisteme de livezi de mare densitate, 
aproape complet mecanizate, cu consumuri mari de pesticide, erbicide şi 
îngrăşăminte, care au coborât costurile la minim, în condiţiile atingerii producţiilor 
potenţiale din punct de vedere agronomic. Aceste sisteme de cultură nu au atins 
numai limitele biologice ale speciei sau tehnice existente la ora actuală, dar şi pe cele 
privind protecţia mediului. În condiţiile saturării pieţei, cele mai puternice argumente 
pentru menţinerea sau chiar câştigarea unor noi pieţe sunt cele privind calitatea 
fructelor. În prezent consumatorii din Europa sunt preocupaţi, în cel mai înalt grad, de 
problemele privind sănătatea şi siguranţa alimentelor. De aceea cea mai bună 
strategie pentru sectorul pomicol este promovarea sistemelor de cultură durabile care 
să producă fructe de calitate şi sănătoase. Ca răspuns la aceste cerinţe, au fost 
introduce cu succes sistemele de cultură organice şi integrate.  

U.E îşi mai concentrează atenţia şi asupra a noi pieţe în Europa de Est, aşa 
încât României, unde producţia a scăzut atât cantitativ cât şi calitativ, îi va fi greu să 
reziste concurenţei. 

În România, în perioada anilor 1999 – 2004, s-a obţinut o producţie medie de 
572,2 mii tone (tabelul 1), ceea ce reprezintă 3,4% din producţia obţinută în Europa 
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şi respectiv 6,1% din producţia U.E. Deşi, producţia de mere este destul de mare 
(depăşeşte nevoile de consum intern), datorită nivelului tehnologic scăzut şi implicit, 
neîndeplinirii cerinţelor de calitate cerute, România nu va putea face faţă presiunii 
concurenţiale de pe piaţa UE cu mere de consum. Exportul, în cazul acestei specii, 
poate fi făcut numai cu mere de industrie, dar acestea au un preţ destul de scăzut 
situat sub preţul merelor destinate consumului intern. Prezenţa unor unităţi de 
prelucrare industrială cu tehnologii performante ar putea prelua excedentele de mere 
care nu corespund cerinţelor de calitate specifice consumului în stare proaspătă. 

 

Tabelul 1  
Producţia de mere pe plan mondial şi în principalele ţări cultivatoare 

din Europa 
NIVELUL PRODUCŢIEI ÎN ANII 

- mii tone - SPECIA MEDIA 1989-
1991 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PROD. MONDIALĂ 39.194 58.082 59.539 58.673 57.983 58.782 59.059
EUROPA 13.027 15.301 17.553 16.879 15.822 16.544 17.048
UE (15) - 10.234 10.623 9.666 8.805 8.189 8.516
FRANŢA 2.113 2.166 2.157 2.397 2.500 2.137 2.400
ITALIA 1.935 2.344 2.232 2.341 2.370 1.945 2.012
GERMANIA 1.957 2.268 3.137 1.929 1.600 1.578 1.600
SPANIA 661 988 838 962 712 791 614
OLANDA 369 570 461 480 500 359 359
AUSTRIA - 410 490 409 480 423 482
RUSIA - 1.060 1.832 1.643 1.800 1.800 1.900
POLONIA 1.090 1.604 1.450 2.434 1.900 2.428 2.500
ROMÂNIA 628 315 490 507 500 811 810
UNGARIA 921 445 695 605 470 680 508
Sursa: FAO STAT (http://apps.fao.org)  

 
Datele statistice prezintă că întotdeauna suprafaţa ocupată cu pomi a deţinut a 

pondere însemnată, cu variaţii datorate unor cauze obiective: de la 184.200 ha în 
anul 1950 şi până la 428.400 ha în anul 1970. În prezent, după aproape 20 de ani de 
la trecerea la economia de piaţă şi redarea pământurilor vechilor proprietari, 
patrimoniul pomicol cuprinde în jur de 218.200 ha (tabelul 2.).  

Tabelul 2 
Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă, în anul 2005* (la sfârşitul anului) 

 Suprafaţa agricolă Structura (%) 
Total 14.741,2 100,0 
Arabil  9.420,2 63,9 
Păşuni 3.364,0 22,8 
Fâneţe 1.514,7 10,3 
Vii şi pepiniere viticole 224,1 1,5 
Livezi şi pepiniere pomicole 218,2 1,5 
Suprafaţa agricolă irigată 45,7 100 
din care arabilă: 44,6 97,6 

Anuarul statistic al României, 2005 
 

Acest patrimoniu realiza la nivelul anului 2005, producţiile de fructe cuprinse în 
tabelul nr. 2. Pulverizarea exploataţiilor pomicole (majoritatea între 0,3 şi 0,7 ha), fără 
posibilităţi tehnico-materiale, fără cunoştiinţe tehnice, a condus la situaţia gravă din 
prezent: livezi neîngrijite, cu pomi debilitaţi şi atacaţi de boli şi dăunători, distruşi de 
animalelele care păşunează, producţii de fructe neînsemnate cantitativ şi de foarte 
proastă calitate. 
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Tabelul 3 
Producţia de fructe a României la nivelul anului 2005 

Specia Producţia (mii tone) 
Total 1.547,4 
Prune  595,7 
Mere 591,0 
Pere 82,0 
Piersici şi nectarine 26,3 
Cireşe şi vişine 109,7 
Caise şi zarzăre 49,7 
Nuci 45,1 
Căpşuni 17,6 
Alte fructe 30,3 

 
Din totalul producţiei de fructe din Romania ponderea mărului si a prunului 

este de 38,2% şi respectiv 38,5%. 
Sortimentul la măr s-a schimbat într-o oarecare măsură, iar majoritatea 

livezilor din Europa de Est, şi deci şi din România deţin soiuri depăşite. Plantările noi 
sunt limitate atât din cauza sortimentului cât şi din cauza lipsei de capital. 

Iată cum se prezintă lucrurile legate de cultura acestei specii în UE, unde deşi 
producţia este încă în creştere s-au produs schimbări de la soiurile cu fruct verde şi 
galben către soiurile cu fruct roşu sau bicolor. Soiuri ca: Jonagold, Gala, Braeburn şi 
Elstar câştigă teren în timp ce soiuri mai vechi precum Golden Delicious, Red 
Delicious, Granny-Smith, Cox Orange şi James Grieve se restrâng. Sunt regiuni care 
preferă anumite soiuri, cum ar fi Belgia cu Jonagold, Olanda cu Elstar, sudul Franţei 
cu Pink Lady. Multe soiuri noi şi selecţii clonale din cadrul lor sunt protejate prin 
brevete. De obicei protecţia se referă la înmulţirea lor comercială în pepiniere dar 
interesele economice au impus începerea încasării de redevenţe şi pentru producţia 
de fructe din livadă cum este cazul soiului Pink Lady. Din păcate acest soi mult 
solicitat pe piaţă nu poate fi cultivat fără risc în România din cauza maturării târzii a 
fructelor în livadă, în luna noiembrie, când pot interveni îngheţuri timpurii puternice 
care să ducă la compromiterea recoltei. Pomicultorii din Germania, Elveţia şi din alte 
ţări Europene sunt interesaţi de noile soiuri rezistente la boli, îndeosebi în fermele ce 
vând direct la consumatori. O altă posibilitate de utilizare a soiurilor de măr rezistente 
la boli este în pomicultura organică/bio, aspect interesant şi pentru ţara noastră, privit 
mai mult spre posibilităţi de export înspre ţările bogate, deoarece consumatorii interni 
cu puterea de cumpărare scăzută, nu pot susţine o astfel de producţie (produsele 
organice sunt de 3 – 4 ori mai scumpe şi, în plus, chiar şi pe piaţa europeană 
acestea se adresează, în prezent, unui segment de piaţă de maxim 5%). În ultimele 
reglementări ale U.E. privind Politica Agricolă Comună se arată că, începând cu anul 
2013 se vor elimina subvenţiile din agricultură, cu excepţia celor acordate pentru 
culturile organice. 

În plus, literatura de specialitate europeană semnalează oportunitatea 
dezvoltării agriculturii organice în ţările din Europa de Est, mai ales în România, 
unde, tehnologiile practicate în ultimul deceniu nu s-au bazat pe inputuri mari de 
substanţe chimice de sinteză, mai ales, datorită decapitalizării fermierilor. 

Deşi, în procesul de negociere cu Uniunea Europeană în Documentul de 
poziţie al României, cap. 7 Agricultura, la punctul 6 Agricultura ecologică, se arată că 
România acceptă acquis-ul comunitar în domeniu şi în acest sens a fost emisă 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
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ecologice, procesul de înfiinţare a organismelor de certificare a producţiei bio în 
România, care să fie recunoscute pe plan european este încă lent. 

De asemenea, în România, nu există măsuri guvernamentale de sprijinire a 
fermierilor (aşa cum sunt în ţările U.E.) care doresc să treacă la pomicultura 
ecologică, iar aceştia nu sunt organizaţi mai ales din punct al valorificării produselor 
ecologice (lipsa unor partizi mari de fructe ecologice, necesitatea lansării şi susţinerii 
pe piaţă a unor brenduri româneşti de produse ecologice, lipsa utilajelor şi 
tehnologiilor performante de prelucrare industrială, etc.). 

Prunul (european). România alături de fosta confederaţie a Jugoslaviei şi 
Franţa, au constituit cei mai mari producători de prune din Europa şi din lume. Astfel, 
în România şi ţările ce au format Jugoslavia se produc 38,6% din producţia 
europeană de prune (în medie pe perioada 1999 – 2004 în aceste ţări s-a obţinut 
542,5 mii tone şi respectiv 555,2 mii tone) şi, în plus, producţiile realizate de cele 
două ţări (tabelul 2) sunt aproape egale cu producţiile obţinute în cele 15 ţări ale UE 
(1.097,7 mii tone în medie pe perioada studiată faţă de 1.110,7 mii tone în UE). În 
România s-a obţinut în medie pe perioada anilor 1999-2004, 48,8% din producţia UE 
(15). SUA cât şi unele ţări europene produc mai mult aşa zisele prune „japoneze” 
(fructele speciei Prunus salicina mai pretenţioasă la căldură).  

Franţa este liderul în producţia de prune uscate, îndeosebi din soiul d’Agen şi 
clonele sale dar nu poate satisface întreaga piaţă a comunităţii europene, aşa încât 
nişa de piaţă este deschisă atât pentru prune uscate, cât şi pentru prune prelucrate 
sau prune pentru consum în stare proaspătă. 

Pentru a putea valorifica la un nivel cât mai înalt aceste oportunităţi, 
considerăm că este necesară îmbunătăţirea tehnologiilor de deshidratare, a 
sortimentului de prun pentru această direcţie de valorificare (producţia de prune 
uscate se bazează în principal pe un singur soi, d’Agen), precum şi a sortimentului 
de soiuri timpurii pentru consum în stare proaspătă, mai puţin răspândit în ţara 
noastră. 

Prunul european, cireşul, caisul, arbuştii fructiferi, pot face faţă 
concurenţei datorită faptului că necesită multă forţă de muncă manuală la recoltare, 
greu de găsit şi scumpă pe piaţa ţărilor europene dezvoltate. Tehnologiile de 
exploatare la speciile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun se bazează pe un volum 
mare de forţă de muncă manuală, cu o folosire neuniformă pe parcursul anului. În 
tabelul 3 sunt prezentate consumurile de forţă de muncă manuală, în ore/ha, ore şi 
mii lei/tona de fructe, precum şi ponderea cheltuielilor cu forţa de muncă în costurile 
de producţie, la principalele specii de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun. La speciile de 
pomi cel mai ridicat consum de forţă de muncă se înregistrează la cultura cireşului – 
278 ore om/t şi la cultura vişinului – 243 ore/t (mai ales la recoltare), consumuri care 
exprimate valoric (mii lei/t), deţin şi cele mai mari ponderi în costurile de producţie, 
59% la cultura cireşului şi respectiv 58% la cultura vişinului (fig. 1).  

Cel mai scăzut consum de forţă de muncă se înregistrează la cultura mărului, 
a cărei tehnologie se bucură de un grad mai ridicat de mecanizare şi la care 
productivitatea muncii la recoltare este cea mai mare. 
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Tabelul 4 
Producţia de prune pe plan mondial şi în principalele ţări cultivatoare din 

Europa 
PRODUCŢIA ÎN ANII 

- mii tone - CONTINENT/ 
ŢARĂ 

MEDIA 
1989-1991 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PROD. MONDIALĂ* 5.515 8.502 9.102 9.051 9.315 10.123 9.837
EUROPA 2.862 2.373 2.806 2.666 2.661 3.434 3.080
U. E. (15) - 1.012 1.085 1.098 1.134 1.169 1.166
GERMANIA 430 388 570 387 424 479 450
FRANŢA 156 185 214 266 253 250 250
ITALIA 166 189 179 171 182 127 173
SPANIA 95 157 155 143 187 196 178
AUSTRIA 73 44 57 57 43 70 67
EX. JUGOSLAVIA 666 476 465 455 563 680 692
ROMÂNIA 601 364 471 430 530 910 550
POLONIA 143 90 106 125 104 109 110
UNGARIA 163 97 91 90 90 45 45
BULGARIA 164 66 62 65 58 55 60

Sursa: FAO STAT (http://apps.fao.org) 
*Sunt incluse şi prunele japoneze 
 

 
Figura 1. Consumul de forţă de muncă din tehnologia principalelor specii pomicole 
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Fig. 2. Ponderea consumului de forţă de muncă în 
costul de producţie la principalele specii pomicole

Cost de producţie
Cost forţă de muncă

 
 

Tabelul 5. 
Consumul de forţă de muncă la principalele specii pomicole 

Consumul de forţă de muncă 
Nr. 
crt. Specia Producţia 

kg/ha 
Costul de 
producţie 

lei/kg ore/ha ore om/t lei/kg 
%  

din costul de 
prod. 

1 Măr 12.000 3.400 762 63 1.260 37 
2 Prun 8.000 3.100 648 81 1.620 52 
3 Cais 6.000 4.200 592 98 1.960 47 
4 Piersic 10.000 5.900 1.150 115 2.300 39 
5. Cireş 5.000 9.500 1.400 280 5.660 59 
6 Vişin 5.000 8.500 1.230 246 4.930 58 
7 Afin 4.000 19.000 2.240 560 11.210 59 
8 Coacăz 

negru 
5.000 14.000 1.820 364 7.280 52 

9 Zmeur 5.000 17.000 2.675 535 10.710 63 
10 Mur 6.000 17.000 3.162 527 10.540 62 
11 Căpşun 10.000 9.000 2.700 270 5.400 60 
 

Concluzii privind strategiile de integrare, prin promovarea tehnologiilor 
pomicole  

 
1. Pomicultura este o ramură a horticulturii căreia trebuie să i se acorde o 

mare atenţie deoarece exploatează intensiv terenuri agricole, de multe ori mai puţin 
favorabile pentru culturile de câmp, obţinându-se de pe aceeaşi unitate de suprafaţă 
valori ale producţiei de cca. 10 ori mai mari decât la culturile de câmp. 

2. Pomicultura, în ţara noastră, este răspândită cu precădere în zonele de 
deal, ce au o densitate a populaţiei mai mare decât în alte zone unde se practică 
agricultura. Prin consumul mai ridicat de forţă de muncă pe unitatea de suprafaţă şi 
prin posibilităţi de utilizare suplimentară în mici întreprinderi de prelucrare locală a 
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fructelor (chiar pentru produse de marcă, având denumire de origine) se pot rezolva 
multe aspecte sociale. Este total greşită promovarea culturilor de câmp în aceste 
zone, deoarece pe lângă valorile mult mai mici obţinute pe unitatea de suprafaţă au 
şi un consum foarte redus de forţă de muncă, la unele dintre ele tehnologia de 
cultură fiind complet mecanizabilă. Nu contestă nimeni importanţa acestor culturi, dar 
în România există condiţii mult mai propice pentru ele în zonele de şes. 

3. Printr-o politică înţeleaptă, de promovare echilibrată a suprafeţelor ocupate 
de diferitele specii pomicole ce găsesc condiţii favorabile pe teritoriul ţării noastre şi 
prin produse de calitate, România îşi poate găsi în mod sigur locul ei pe piaţa UE. 

4. Pomicultura organică, în condiţiile unei mai bune organizări din punct de 
vedere al marketingului produselor ecologice şi a unui sprijin asemănător cu cel din 
UE pentru fermierii care trec la obţinerea de fructe ecologice, ar putea avea şanse de 
reuşită pe piaţa UE. 
 
 

1.2. Analiza stării actuale a ecosistemelor pomicole din punct de vedere 
al biotopului, al tehnologiilor de cultură, al randamentului în produse 
utile şi al calităţii acestuia, al protecţiei şi conservării mediului natural 
 
1.2.1 Răspândirea pomilor în raport cu diferitele însuşiri ale condiţiilor şi 
factorilor ecologici din România 
 
Principalele condiţii ale teritoriului care influenţează distribuţia diferenţiată a 

pomilor şi densitatea acestora la unitatea teritorială de referinţă sunt: relieful 
(altitudinea, panta, expoziţia), litologia şi hidrologia, clima respectiv - microclima sau 
topoclima reală a teritoriului, solul cu toate însuşirile lui. 

În raport cu relieful, sub aspectul distribuţiei altitudinale, peste 90% din 
plantaţii se află situate sub 700 m altitudine, iar peste 75% sub 500 m. Densitatea 
maximă se întâlneşte la altitudini cuprinse între 250 şi 500 m, deci în zona de dealuri 
mijlocii, acolo unde se cantonează speciile principale - prunul, mărul şi părul. Dacă 
se analizează diferenţierea dintre speciile principale se constată o plasare a prunului 
la altitudini ceva mai joase, 250—450 m, pe când mărul are o densitate maximă de 
răspândire la altitudini de 450 — 500 m (Teaci et al, 1985).  

Sub aspectul pantei terenului situaţia este foarte diferită de la o specie la 
alta. Circa 27% din plantaţii sînt situate pe terenuri plane sau slab înclinate şi 
reprezintă, mai ales, plantaţiile de piersic şi de cais din zonele de câmpie din sud şi 
unele plantaţii intensive de măr şi alte specii, recent înfiinţate, care ocupă terenuri de 
terasă şi luncă în zonele propice culturii pomilor. 
 În ultima perioadă s-a observat o tendinţă generală de „coborâre” a plantaţiilor 
de pe versanţi pe teren plan. Din păcate, nu există o evidenţă a situaţiei plantaţiilor 
pomicole în raport cu panta terenului în perioada dezvoltării tradiţionale a acestora, 
dar din observaţiile generale făcute pe teren se poate aprecia că în majoritate erau 
situate pe pante. Tendinţa de ,,coborâre” s-a justificat prin aceea că pe terenurile 
plane se pot executa lucrările mecanizate şi că producţiile sunt mult mai mari pe 
terenurile plane sau slab înclinate. Ambele aceste argumente sunt valabile, dar sunt 
foarte multe exemple în care pe pante destul de mari se obţin producţii ridicate şi, ce 
este mai important, de foarte bună calitate, cu fructe rezistente la păstrare. Prin 
lucrările de amenajare a versanţilor ce se efectuează la înfiinţarea plantaţiilor, panta 
terenului se poate modifica şi se poate realiza o reglare a regimului scurgerii apei 
pentru a crea condiţii pentru ca pomii să se dezvolte normal şi să dea recolte bune, 
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nu tot aşa de mari ca pe solurile megatrofice de pe şesuri dar de calitate mult sporită, 
lăsând terenurile plane altor culturi care nu se pot amplasa pe versanţi puternic 
înclinaţi. Se înţelege că nu trebuie exagerat, aşa cum uneori s-a procedat, cu 
plantarea de pomi pe versanţi abrupţi şi neamenajaţi, lucru care a contribuit la 
acreditarea ideii că versanţii nu sînt potriviţi pentru plantaţiile pomicole. Aşa cum se 
poate vedea din figura 3, realizată pe baza studierii modului în care creşterea 
gradului de înclinare a pantei influenţează dezvoltarea pomilor, modificarea pantei 
prin terasare face ca influenţa negativă a înclinării prea mari să fie atenuată în mod 
considerabil, ceea ce face ca atât dezvoltarea sistemului radicular cât şi creşterea 
trunchiului să fie mult îmbunătăţite, asigurându-se astfel obţinerea unor recolte 
corespunzătoare. 

Expoziţia versanţilor influenţează puternic creşterea pomilor, întrucât prin 
modificarea unghiului de incidenţă faţă de razele soarelui regimurile termice sînt 
sensibil schimbate faţă de situaţia de pe terenurile plane. De asemenea, pe 
terenurile situate pe versanţi cu diferite grade de înclinare şi 

 
Distribuţia procentuală a plantaţiilor pomicole în raport cu expoziţia terenului 

Nr. 
crt. Expoziţia Proporţia plantaţiilor 

% 
1 Teren plan 21,5 
2 NE – N - NV 13,8 
3 SE- E - NE 21,5 
4 SV – S - SE 22,0 
5 SV – V - NV 21,6 

 
Distribuţia actuală a plantaţiilor în raport cu expoziţia se prezintă în tabelul de 

mai sus din care se constată că în afara expoziţiei nordice, celelalte expoziţii sînt 
uniform populate cu plantaţii, iar circa 20% dintre acestea sunt situate pe terenuri 
plane. Folosirea cu pricepere a expoziţiei versanţilor în fiecare zonă naturală poate 
aduce servicii mari pomiculturii, permiţând alegerea celor mai potrivite locuri atât în 
zonele calde, unde unele specii trebuie amplasate pe versanţii nordici, mai răcoroşi, 
cît şi în zone mai reci, unde expoziţiile sudice pot aduce un plus de căldură pentru 
specii termofile ca să poată ajunge la maturitate şi să dea fructe de calitate. 

 
Figura 3. Influenţa pantei asupra creşterii mărului 
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Patrimoniul pomicol românesc, fiind cantonat, mai ales, în spaţiul peri şi 

intracarpatic, are ca substrat geologic-litologic un complex de formaţiuni foarte 
variate, dominate de depunerile sedimentare terţiare în parte, de cele de trecere între 
terţiar şi cuaternar, care se prezintă şi sub formă de argile, marne, luturi şi nisipuri, de 
multe ori remaniate şi omogenizate în partea superioară, pe care s-au format solurile. 

Din evidenţele existente rezultă că cele mai multe plantaţii sunt amplasate pe 
terenuri care au la bază materiale argiloase şi marnoase, urmate de terenuri cu 
materiale nisipoase rezultate din alterarea gresiilor. O altă parte a plantaţiilor este 
situată pe pietrişuri poligene, pe materiale aluviale de pe terase şi lunci, pe nisipuri 
remaniate eolian şi pe loessuri şi lut loessoide. 

În ansamblu, materialele litologice pe terenurile cu plantaţiile pomicole sînt 
afânate — regolitice — şi numai în foarte rare cazuri dure, nealterate. Sub aspect 
mineralogic — geochimic, cele mai multe materiale au compoziţie complexă şi sînt 
bogate în minerale alterabile sau în macro şi microelemente de care au nevoie pomii 
şi numai rareori se întâlnesc materiale puternic alterate şi sărace, cum sunt gresiile 
silicioase sau nisipurile. În foarte frecvente cazuri materialele parentale sînt 
carbonatice — marne, argile şi gresii carbonatice — care dau uneori naştere la soluri 
carbonatice sau la orizonturi cu carbonaţi, în exces, aflate aproape de suprafaţa 
solului şi care favorizează apariţia fenomenelor de cloroză calcică la majoritatea 
speciilor, indiferent de toleranţa acestora la excesul de carbonaţi. 

Un aspect ce trebuie semnalat în mod deosebit este legat de lucrările de 
amenajare a versanţilor pentru plantaţii, în cazurile în care aceştia au substratul 
marnos sau marno-argilos. În astfel de situaţii, apar doua mari pericole care trebuie 
evitate, şi anume: pe de o parte prevenirea decopertării solului decarbonatat de la 
suprafaţă şi a realizării de platforme ale teraselor direct în marne, iar pe de altă parte, 
prevenirea alunecărilor care pot să fie provocate prin deranjarea echilibrului 
hidrologic al versantului. Pe terenuri cu alunecări există cea 50 de mii de ha, 
respectiv aproape 15% din suprafaţa totală a plantaţiilor din România. În asemenea 
condiţii, realizarea unor plantaţii intensive cu capacităţi mari de producţie necesită 
tratamente extrem de atente şi de o mare măiestrie, întrucât asemenea terenuri sînt 
deosebit de labile şi foarte complexe sub aspectul condiţiilor concrete de viaţă ale 
fiecărui pom în parte. Înfiinţarea de plantaţii pomicole pe terenuri situate pe versanţi 
cu condiţii de alunecare şi cu strat litologic variat, unde şi situaţia hidrologică este 
complicată, nu se poate face fără studii extrem de atente, pe baza cărora să se 
hotărască amenajările adecvate fiecărei porţiuni distincte (modelări, drenaje), 
fertilizarea diferenţială etc. 

Sub aspectul însuşirilor hidrologice, terenurile cu plantaţii pomicole în 
majoritatea lor, au apa freatică la adâncimi de peste 5-6 m, însă, sunt şi suprafeţe 
importante de plantaţii unde apa freatică este deasupra acestei adâncimi şi unde se 
pot crea excese temporare de apă, extrem de dăunătoare pentru pomi. Dintre 
situaţiile hidrologice deosebit de neprielnice pentru plantaţii, două trebuie neapărat 
semnalate: prima priveşte terenurile plane cu soluri evoluate pe argile impermeabile 
sau foarte greu permeabile răspândite în zone cu regim pluviometric mai bogat, iar 
cea de-a doua terenurile înclinate, unde datorită stratificării materialelor parentale de 
texturi diferite apar izvoare de coastă. Ambele categorii de terenuri sunt caracterizate 
prin exces temporar de apă fie sezonal, fie multianual, care provoacă degradări 
puternice pomilor sau chiar pieirea acestora. Ştiută fiind sensibilitatea pomilor la 
excesul de umiditate, acesta trebuie prevenit şi evitat (chiar şi când apare pentru 
perioade extrem de scurte). Edificatoare în această privinţă sînt marile pierderi de 
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pomi de pe terenurile situate pe pante în Subcarpaţii Meridionali, dar şi în Podişul 
Târnavelor, care. au avut loc în deceniul 1970—1980, excedentar în precipitaţii. 
Atunci au suferit şi au pierit mai ales plantaţiile de prun, precum şi unele de cireş, 
realizate cu un deceniu înainte, deci în plină perioadă de creştere şi rodire. Sub 
aspectul adâncimii la care trebuie să se afle pânza de apă freatică pentru ca pomii să 
reziste şi să dea recolte, s-au purtat numeroase discuţii, însă problema nu este 
legată de nivelul mediu multianual al apei ci de situaţia ce se creează la un moment 
dat pentru o perioadă scurtă (2—3 zile). În cazul existenţei unei reţele de drenaj bine 
întreţinute, care funcţionează ireproşabil, apa freatică poate fi şi la adâncimea de 80-
100 cm, dar niciodată mai sus. Calitatea apei freatice este şi ea de o importanţă 
vitală, pomii fiind extrem de sensibili la salinitatea apei. 

Condiţiile climatice în care sînt răspândite plantaţiile de pomi din România 
sînt variate şi puternic diferenţiate între ele: 4—12°C temperaturi medii anuale şi 
350—1000 mm de precipitaţii medii anuale. Chiar dacă distribuţia plantaţiilor în 
ansamblul lor se face după nişte curbe apropiate de un mod de repartiţie statistic 
normal, mai ales, în ceea ce priveşte precipitaţiile şi excedentul sau deficitul de 
umiditate, speciile de pomi se diferenţiază în raport cu cerinţele lor iată de factorii 
climatici. 

Sub aspect termic, peste 90%. din plantaţii sînt situate în zone cu temperaturi 
medii anuale de peste 7°C şi sub 11°C. Acest interval de numai 4 grade, reprezintă 
1/3 din diapazonul termic general al ţării noastre. Dominante sînt suprafeţele care se 
concentrează în zona cu temperaturi de 8—9°C pentru speciile mezofile. Piersicul, 
caisul şi migdalul sînt răspândite în zone cu peste 9,5-10°C. În raport cu resursa 
hidrică, majoritatea suprafeţelor se concentrează în zone cu 600—800 mm 
precipitaţii medii anuale. O exprimare mai fermă a raportului între condiţiile climatice 
şi răspândirea plantaţiilor pomicole este aceea faţă de excedentul sau deficitul de 
umiditate. Cea mai mare parte a plantaţiilor este situată în zona unde se realizează 
un minimum de excedent de umiditate şi unde se asigură o bună aprovizionare a 
plantelor cu apă. O parte din plantaţiile situate în zone cu deficit de umiditate sunt 
irigate, mai ales cele de piersic. 

Datele de distribuţie a plantaţiilor în raport cu cele câteva elemente 
fundamentale ale climei dau numai o imagine generală asupra modului în care 
regimul hidric şi cel termic influenţează creşterea pomilor. Mecanismele intime de 
acţiune a acestor factori sînt parţial dezbătute în această lucrare iar cercetările 
viitoare vor trebui să precizeze cu mai multă exactitate modalităţile de acţiune a 
tuturor elementelor climatice. 

Sub aspectul condiţiilor pedologice, distribuţia pe teritoriu a plantaţiilor 
pomicole este strâns legată de însuşirile fundamentale ale solului şi se corelează cu 
principalele tipuri de soluri.  

Tabelul 6 
Distribuţia plantaţiilor pomicole în raport cu principalele grupe de soiuri din 

România 
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Majoritatea pomilor sînt situaţi pe trei categorii mari de soluri (tabelul 6), şi 
anume: soluri brune, brune luvice (podzolice) şi soluri erodate. O altă parte a 
plantaţiilor este situată pe soluri aluviale, mai ales în luncile din zona colinară, iar 
plantaţiile de piersic şi cais, precum şi unele mici suprafeţe din alte specii sînt 
amplasate pe cernoziomuri. O mică parte din plantaţii este răspândită pe soluri brune 
acide în zona dealurilor înalte şi cea de munte, iar o parte neînsemnată, 1,5%, pe 
nisipuri şi soluri nisipoase. 

Privită în ansamblu, rezultă că distribuţia plantaţiilor pomicole, în raport cu 
principalele grupe de soluri, se cantonează în arealul zonei de pădure în proporţie de 
peste 85%, confirmând faptul că speciile pomicole, fiind specii lemnoase, preferă 
aceste zone cu climate temperate, fără excese şi cu umiditate suficientă. Întrucât în 
conceptul de tip de sol şi, mai ales, de mare grupă de soluri nu sînt definite decât 
aspectele pedologice generale şi îndeosebi cele naturalist geografice, este necesară 
o analiză mai detaliată a modului în care diferite însuşiri concrete ale solului 
influenţează repartiţia şi gruparea plantaţiilor pomicole. Însuşirile solului în raport cu 
care se analizează răspândirea plantaţiilor din ţara noastră se pot grupa în trei mari 
categorii, şi anume: fizice, hidrofizice şi chimice; 

Una din cele mai importante însuşiri ale solului pentru creşterea şi rodirea 
pomilor este volumul de sol (volumul edafic util). Sub acest aspect, majoritatea 
plantaţiilor sînt situate pe soluri profunde, evoluate pe materiale parentale afinate. 
Peste 60% din plantaţii sînt amplasate pe soluri foarte profunde, unde rădăcinile pot 
explora un volum mare de sol şi numai cea 20% pe terenuri pe care pot avea unele 
probleme de înrădăcinare, din care circa 5 — 6% pe soluri superficiale, unde 
înrădăcinarea este dificilă. Sub aspectul conţinutului de schelet, majoritatea 
plantaţiilor sînt situate pe soluri lipsite de schelet (83,5%) şi numai în cea 4% din 
cazuri solurile conţin mai mult de 50% schelet în profil. 

În ceea ce priveşte textura solului, majoritatea plantaţiilor sînt răspândite pe 
soluri cu textura fină şi mijlocie. Distribuţia pomilor în funcţie de textura solului în 
primii 25 cm, apare deosebită faţă de aceea în raport cu textura pe întregul profil al 
solului, în sensul că majoritatea plantaţiilor se întâlnesc pe soluri cu textură mijlocie la 
suprafaţă. Având însă în vedere că sistemul radicular al pomilor se distribuie pe 
adâncimi mai mari de 25 cm, este mai bine să se ia în consideraţie compoziţia 
granulometrică a solului în zona de maximă concentrare a rădăcinilor pomilor, şi 
anume între 30—60 cm. De altfel, chiar şi solurile cu textură mijlocie de la suprafaţă 
şi până în profunzime, situate în zonele mai umede şi pe terenuri cu drenaj 
defectuos, pun probleme foarte complicate de amenajare şi lucrare pentru a se putea 
obţine supravieţuirea plantaţiilor şi obţinerea de recolte normale. 

Porozitatea de aeraţie este una dintre însuşirile fizice — şi respectiv hidrofizice 
foarte importantă a solului în raport cu cerinţele plantelor. Peste 45% din plantaţii sînt 
situate pe soluri cu porozitatea de aeraţie mică şi foarte mică (23,6%,), ceea ce nu 
asigură pentru pomi un regim aero-hidric corespunzător, determinând o înrădăcinare 
superficială şi dificultăţi mari în procesul de nutriţie. Solurile cu porozitate de aeraţie 
nefavorabilă sînt cele cu textură fină până la cel mult mijlocie şi slab structurate, cu 
probleme complicate de permeabilitate şi cu dificultăţi mari în ceea ce priveşte 
desfăşurarea proceselor biochimice. 

În ce priveşte gradul de permeabilitate al solurilor de sub plantaţii, acesta este 
de asemenea foarte variat, însă dominante sînt solurile slab până la mijlociu 
permeabile. În cazul solurilor greu permeabile o parte însemnată din apa căzută prin 
precipitaţii nu se poate infiltra; în unele situaţii se pierde uşor fie prin scurgere la 
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suprafaţă, fie prin evaporaţie, iar în altele se creează un exces de apă, a cărui 
drenare este dificil de realizat. 

Sub aspectul capacităţii de apă utilă majoritatea suprafeţelor de pomi sînt 
răspândite pe soluri cu capacităţi mici de apă, sub 1400 m3/ha, ceea ce nu ar putea 
asigura supravieţuirea şi obţinerea de recolte bune de fructe dacă precipitaţiile nu ar 
avea o distribuţie relativ bună în timpul anului. Pentru mărirea capacităţii de apă utilă 
este necesar să se aplice măsuri de afânare şi fertilizare, de îmbunătăţire a structurii 
solului etc. 

O însuşire cu importanţă majoră pentru creşterea şi producţia livezilor este 
starea de gleizare - pseudogleizare a solului, datorată excesului de apă în profilul de 
sol din cauza nivelului ridicat al apei freatice (gleizare) sau ca urmare a stagnării apei 
la suprafaţă (pseudogleizare) ori provenind din izvoarele care apar pe versanţi 
(clinohidromorfism). Oricare ar fi cauza care provoacă gleizarea solului, acesta arată 
în mod evident un regim aerohidric defectuos care, aşa cum s-a arătat în capitolele 
precedente, determină pregnant starea de favorabilitate pentru creşterea pomilor. Din 
evidenţele existente rezultă că peste 5% din livezi sînt situate pe soluri mijlocii şi 
puternic gleizate şi că, în mod obişnuit, golurile din livezi se întâlnesc în asemenea 
cazuri. O altă parte, cca 20% din plantaţii, sînt aşezate pe soluri pseudogleizate şi 
pseudogleice, unde întâlnesc condiţii foarte dificile de existenţă. în asemenea situaţii, 
plantaţiile vechi prezintă amenajări de biloane sau „spinări", pentru a se asigura 
pomilor un ,,spaţiu edafic de supravieţuire" în epocile umede. Acolo unde nu s-au 
realizat asemenea modelări ale terenului plantaţiile vegetează greu, dau producţii 
mici şi chiar pier în ultimă instanţă. O anumită parte din plantaţii, se află amplasată 
pe versanţi pe care apar izvoare de coastă. În aceste cazuri pomii din zona de 
răspândire a apei din izvoare pier sau se dezvoltă anevoios. Din multiplele observaţii 
şi cercetări experimentale rezultă că reglarea regimului hidric al solului prin lucrări de 
desecare, drenaj, irigare reprezintă condiţia primordială pentru reuşita plantaţiilor 
pomicole. 

Relativ la gradul de eroziune al solului, datele de evidenţă arată că aproape 
50% din plantaţii sînt situate pe soluri cu diferite grade de eroziune, ceea ce s-a 
arătat la prezentarea distribuţiei plantaţiilor pe diferite grupe de soluri. Mai mult de o 
treime din plantaţii sînt aşezate pe soluri erodate moderat şi puternic sau supuse 
fenomenelor de eroziune. Acest flagel duce nu numai la distrugerea solului, dar 
determină în acelaşi timp, un mare deficit de apă pentru pomi, deoarece apa din 
precipitaţii se scurge inutil la suprafaţa solului. 

 
 
1.2.2. DistribuŞia plantaŞiilor pomicole ´n raport cu ´nsuĸirile tehnologice ale 
terenurilor 
 
Pământul, ca principal mijloc de producţie în agricultură, poate fi apreciat 

printr-o seamă de caractere tehnologice, pe baza cărora se stabileşte necesitatea 
lucrărilor ameliorative menite să ducă la sporirea capacităţii lui productive şi se 
precizează elementele tehnice ale procesului de producţie pomicol. 
Caracterizarea tehnologică a terenurilor se face în funcţie de : 

— existenţa excesului de umiditate, tipurile acestuia şi necesitatea lucrărilor 
de desecare-drenaj ; 

— inundabilitatea şi necesitatea îndiguirilor; 
— deficitul de umiditate, şi necesitatea permeabilităţii terenurilor 1a irigat ; 
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— prezenţa fenomenelor sau a pericolelor de eroziune şi alunecare şi 
necesitatea lucrărilor de prevenire şi combatere a acestor procese; 

— accesibilitatea terenului pentru mecanizare şi problemele pe care le pune 
aplicarea lucrărilor mecanizate în livezi ; 

— starea de aprovizionare a solului în humus, de saturaţie în baze şi de 
reacţie, şi problemele aplicării corecte a îngrăşămintelor şi amendamentelor. 

Primele patru categorisiri ale terenurilor au ca obiectiv determinarea corectă a 
măsurilor de ameliorare prin care să se realizeze sporirea capacităţii de producţie, iar 
ultimele două categorii sînt menite să orienteze aplicarea unor tehnologii specifice pe 
fiecare categorie de teren. 

Relativ la problemele combaterii şi prevenirii excesului de umiditate al solului, 
o suprafaţă considerabilă de plantaţii, cea 60%, are nevoie de diferite lucrări de 
desecare-drenaj, pentru a asigura reuşita plantaţiilor şi obţinerea de recolte normale. 
Predominate sînt terenurile cu exces de umiditate pluvială, cu apa freatică situată la 
adâncimi mari dar cu excedent de umiditate temporar în profilul de sol, din cauza 
foarte slabei permeabilităţi. O parte neînsemnată dintre terenuri are apa freatică la 
mică adâncime şi necesită drenaj adânc, iar o alta, tot relativ restrânsă, prezintă 
exces de apă pe versanţi.  

Sub aspectul inundabilităţii, cea mai mare parte a terenurilor pomicole, 95%, 
este neinundabilă. Dintre plantaţiile situate în lunci, o parte însemnată se află în 
condiţii de îndiguire, o suprafaţă foarte mică se mai găseşte pe terenuri inundabile, în 
general cu o frecvenţă a revărsărilor relativ mică şi numai rareori cu o frecvenţă mai 
mare. În mod obişnuit, terenurile din luncile îndiguite au nevoie de un control sever al 
nivelurilor freatice şi în consecinţă necesită lucrări de desecare drenaj. 

În ceea ce priveşte necesitatea şi pretabilitatea terenurilor pomicole pentru 
irigaţii, cea mai însemnată suprafaţă, peste 50%, nu este pretabilă pentru a fi irigată 
din mai multe cauze, între care cele mai importante sînt legate de relief şi de 
condiţiile climatice. Suprafeţe foarte restrânse pot fi irigate fără restricţii sau după 
aplicarea unor măsuri relativ simple de ameliorare. Această apreciere de ansamblu 
se referă la irigarea prin metodele utilizate până în prezent, însă în cazul aplicării 
metodei de irigare localizată (prin picurare), suprafeţele ar putea spori mult, mai ales 
pe versanţi, unde cu metodele actuale nu se poate realiza o irigare raţională. 

Evidenţele referitoare la situaţia terenurilor pomicole sub aspectul eroziunii si 
al alunecării de teren, arată că numai cca. un sfert din totalul suprafeţelor nu pun 
probleme de prevenire şi combatere a acestor fenomene păgubitoare, restul de 
terenuri fiind afectate de unul sau altul dintre procesele de degradare specifice 
versanţilor. Aproape 15% din suprafeţele de plantaţii pomicole sînt situate pe terenuri 
afectate de fenomene de alunecări, în parte stabilizate, dar cu pericol de activare, 
sau pe terenuri cu alunecări active. Măsurile pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor de degradare de pe versanţi trebuie diferenţiate în raport cu natura 
fenomenelor, cu substratul litologic şi cu condiţiile concrete de climă şi microclimă. 

În ansamblul lor, măsurile de ameliorare a terenurilor de sub plantaţiile 
pomicole pot aduce o sporire a fertilităţii cu 2—3 clase de bonitare, însă nu le pot 
transforma total, din cauza marilor deficienţe determinate de natura reliefului, a 
regimului hidric şi a altor însuşiri ale solurilor, care sînt greu modificabile. 

În raport cu principalele însuşiri chimice, distribuţia plantaţiilor este variată. 
Astfel, în ce priveşte conţinutul solului în humus, cele mai mari suprafeţe de pomi sînt 
aşezate pe soluri sărace sau cel mult mijlociu aprovizionate cu humus. Plantaţiilor 
pomicole situate pe solurile erodate, pe solurile brune luvice (podzolite) şi luvisolurile 
albice, pe solurile brune acide, pe solurile nisipoase şi pe unele soluri aluviale (tinere) 
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beneficiază de terenuri cu humus puţin şi uneori şi de calitate nesatisfăcătoare. Din 
această cauză, susţinerea unor producţii mari, mai ales în plantaţiile intensive, nu se 
poate realiza decât prin aplicarea unor cantităţi mari de îngrăşăminte, în mod 
deosebit de îngrăşăminte organice. 

Din punct de vedere al reacţiei solurilor şi al saturaţiei în baze a acestora 
distribuţia pomilor este satisfăcătoare, în sensul că cele mai multe plantaţii sînt 
aşezate pe soluri neutre, saturate în baze, sau slab acide şi puţin debazificate. 
Având în vedere faptul că cele mai multe dintre speciile pomicole sînt tolerante faţă 
de aciditatea solului şi chiar preferă soluri slab acide, nu se pune problema amendării 
solurilor decât în puţine cazuri, de exemplu pe unele luvisoluri (soluri podzolice 
argiloiluviale), unde se constată uneori şi o carenţă în magneziu (Baia Mare) şi unde 
este necesară aplicarea amendamentelor calcomagneziene. Sub aspectul stării de 
păstrare a solurilor, respectiv gradul de eroziune a solurilor peste 50% din plantaţii 
sînt situate pe terenuri erodate. 

Privită în ansamblu problema distribuţiei plantaţiilor pomicole în raport cu 
diferitele însuşiri ale solurilor din ţara noastră, rezultă că aproape toate suprafeţele 
sînt afectate de deficienţe ce se vor corectate pentru a asigura producţii mari şi 
constante de fructe. Cele mai importante deficienţe sînt legate de starea de structură 
necorespunzătoare, de gleizare şi pseudogleizare, de slaba aprovizionare cu humus, 
de permeabilitatea redusă. Toate aceste deficienţe pot fi corectate prin aplicarea de 
măsuri adecvate, realizându-se o ridicare considerabilă a capacităţii productive a 
solului pentru plantaţii, mai ales având în vedere faptul că plantaţiile sînt situate în 
zone climatice destul de propice, care pot asigura recolte mari şi constante, dacă 
solul este adus într-o stare bună sub aspect fizic si chimic. 

Sub aspectul accesibilităţii terenurilor pomicole pentru maşini, în vederea 
executării principalelor lucrări agrotehnice şi pentru transportul recoltei, un sfert dintre 
acestea se pot mecaniza fără nici an fel de dificultate, o altă pătrime se poate 
mecaniza cu mici dificultăţi şi precauţii, iar aproape jumătate prezintă dificultăţi 
moderate şi mari în aplicarea lucrărilor mecanizate sau sînt total nemecanizabile 
(cca. 10%). Se înţelege că pentru fiecare categorie de teren este necesară folosirea 
unor anumite categorii de tractoare şi maşini, adecvate, mai ales, gradului de 
înclinare şi de complexitate ale versanţilor. 

Un aspect aparte al caracterizării terenurilor de sub plantaţii îl reprezintă 
analiza problemei corectei aplicări a dozelor de îngrăşăminte cu azot şi fosfor. Între 
diferite categorii de terenuri există diferenţe însemnate. Pe suprafeţe însemnate se 
recomandă folosirea unor doze moderate de azot atât ca urmare a bunei 
aprovizionări cu humus cât, mai ales, datorită insuficientei aprovizionări cu fosfor, 
deoarece în cazul folosirii unor doze mari de azot ar rezulta un dezechilibru de 
nutriţie, şi ar provoca repercusiuni negative asupra producţiei si calităţii fructelor. În 
ce priveşte diferenţierea fertilizării cu fosfor, datele arată necesitatea folosirii unor 
doze mărite faţă de cele calculate teoretic pentru anumite recolte planificate la ha, din 
cauza carenţelor mari în acest element în majoritatea terenurilor ocupate de plantaţii. 

Caracterizarea tehnologică a terenurilor din plantaţiile pomicole, realizată pe 
baza cercetărilor de până acum, arată o mare variabilitate de condiţii ce determină 
stabilirea diferenţiată, concretă a tehnologiilor respective. Este important de 
menţionat faptul că această diferenţiere are atât un caracter zonal cît şi unul strict 
local, pentru fiecare tarla şi parcelă, de multe ori fiind necesară aplicarea câtorva 
tehnologii diferenţiate substanţial între ele, aşa cum o cere situaţia reală din teren. 
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1.3 Obiective de perspectivă şi rezultate obţinute privind cercetările de 
ecologie, la cultura mărului şi prunului 

 
Până în 1990 se cerea obţinerea maximei productivităţi, fără a se ţine cont de 

toţi factorii care contribuiau la aceasta şi la protecţia mediului. În ultimul deceniu s-
au schimbat exigenţele societăţii şi ale consumatorilor spre pomicultura durabilă 
(integrată), capabilă să utilizeze resursele ambientale în mod durabil şi să menţină un 
corect echilibru în ecosistemul pomicol. Utilizarea corectă a resurselor naturale nu 
înseamnă reîntoarcerea la sistemele culturale clasice cu mari costuri de producţie, ci 
aplicarea cunoştinţelor acumulate asupra fiziologiei plantei, asupra rezervelor 
nutriţionale ale terenului şi asupra interacţiunilor existente între plante si mediu 
(Marangoni, 1998).  

Integrarea dintre agricultura şi ecologie este de aşteptat să genereze 
“agricultura durabilă” (Wallace, 1994, citat de Stark, 1997). O altă definiţie ar fi cea 
dată de American Society of Agronomy: “un sistem de management care foloseşte 
ca intrări, atât resurse naturale existente în fermă, cât şi pe cele procurate din 
exterior, în cel mai eficient mod posibil, pentru a obţine productivitate şi profitabilitate 
în acelaşi timp cu minimizarea efectelor negative asupra mediului”.  

În opinia lui Stark (1997), Borlan et al., (1994) baza agriculturii armonizate 
cu capacitatea este acumularea materiei organice în sol, care depinde, însă, în 
principal de climat. El apreciază că în agrocenozele zonei temperate 30% din materia 
organică este inclusă în biomasă şi 70% în sol, acumularea acesteia depinzând de 
rotaţia culturilor. Cea mai scăzută cantitate de materie organică în sol s-a aflat sub 
monocultura de porumb şi cea mai ridicată sub culturile leguminoase. Cu cât sunt 
mai multe leguminoase în rotaţie, cu atât se acumulează mai multă materie organică 
şi se fixează mai mult azot în sol, pe cheltuiala resurselor regenerabile de energie. 
Cu toate cantităţile mari de azot acumulate în sol prin cultura unor leguminoase 
(după Vicia dasycarpa producţia obţinută a fost egală cu cea realizată prin fertilizare 
cu 190 kg N/ha), problema aprovizionării cu elemente minerale a plantelor rămâne 
încă o problemă ne rezolvată. Cantitatea totală de elemente minerale din sol este 
foarte mare dar formele absorbabile sunt reduse. Autorul opinează că pe viitor va 
trebui să învăţăm cum să utilizăm aceste mari rezerve de elemente minerale 
prezente în forme fixate. 

Borlan and Hera (1984), Gleissman (1990) remarcau faptul că productivitatea 
este corelată foarte strâns cu rata reciclării mineralelor nutritive. În actualele 
agroecosisteme rata reciclării este minimă. Pierderile de elemente minerale se 
produc la recoltare, prin levigare în profunzimea solului, eroziune, toate datorită 
reducerii cantităţii biomasei permanente din agroecosistem. Cercetările de viitor 
trebuie să considere raportul ieşiri/intrări energetice, adică să reducă intrările şi să 
menţină ieşirile. Dacă preţurile la intrări vor continua să crească mai repede decât 
ieşirile, agricultura “high-input” va deveni din ce în ce mai puţin profitabilă. Există 
strategii adaptate ecologic (“low-input”) care îşi propun următoarele: 
 - înainte de a introduce resurse artificiale, trebuiesc găsite metode de 
îmbunătăţire a folosirii resurselor naturale: elementele minerale din straturile mai 
profunde ale solului, nutrienţii atmosferici, rezervele imobilizate de fosfor din sol, 
gunoiul de grajd, compostul sau mulciul provenite atât din reciclări cât şi din intrări din 
exterior; 
 - minimizarea pierderilor de elemente minerale prin menţinerea 
productivităţii, principalele pierderi venind din: levigări, eroziune, fixarea elementelor 
nutritive şi reciclarea necorespunzătoare a resturilor organice; 
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 - stocarea nutrienţilor: circuitul intern al biomasei, nutrienţii solubili în apă, 
structura solului, capacitatea de reţinere a apei şi eroziunea fiind importante pentru 
eficienţa circulaţiei nutrienţilor. Plantele pentru biomasă, ce rămâne pe loc 
stabilizează microclimatul, reduc eroziunea şi pierderile de materie organică, 
constituie rezervoare de apă şi stimulează activitatea biologică din sol.  

Se profilează deja, machete de agroecosisteme de perspectivă care au: 
structură şi diversitate înaltă care exploatează resursele locale naturale (inclusiv 
minerale), previn pierderile de elemente minerale, protejează fertilitatea solului şi a 
culturilor; combină diferitele specii în spaţiu şi timp, culturile perene cu cele anuale 
asociate; rezerva de biomasă atrage organismele complementare şi mutuale 
benefice pentru speciile cultivate. În aceste ecosisteme se folosesc genotipuri noi 
“low-input”, care produc o mare cantitate de biomasă şi menţin o competiţie 
intergenotipică şi interspecifică puternică. 

Referindu-se la modalităţile de aplicare a îngrăşămintelor minerale, directivele 
de ultimă oră ale C.E. prevăd ca acestea să nu aibă efecte nocive asupra sănătăţii 
umane, animale şi a mediului înconjurător, să se administreze elemente fertilizante 
eficace, în baza exigenţelor culturii şi adaptate la condiţiile de creştere ale acesteia. 
Se recomandă utilizarea îngrăşămintelor cu solubilizare lentă, a celor organo-
minerale, a inhibitorilor de nitrificare, a hidrolizatelor proteice etc. (Benedetti, 1998).  

Pentru cultura mărului se recomandă accentuarea rolului cercetărilor 
interdisciplinare care să stabilească cea mai bună interacţiune posibilă între toate 
tehnicile culturale: intervenţii fitosanitare, nutriţia plantelor, mod de conducere a 
pomilor, conservarea fructelor etc. (Darbellay, 1994). Autorii recomandă pregătirea 
unor loturi demonstrative, parcele de referinţă cu tehnologii integrate pentru diferite 
regiuni. Aceste tehnologii vor realiza: utilizarea soiurilor rezistente la boli şi puţin 
preferate de dăunători, plantate la densităţi mari (3000-6000 pomi/ha, Marangoni, 
1998); reducerea dozelor de îngrăşăminte minerale cu azot cu 30% şi cu 50% pentru 
fosfor şi potasiu într-o primă fază, apoi renunţarea la aplicarea îngrăşămintelor 
minerale cu fosfor şi potasiu şi utilizarea celor cu azot numai în cazuri bine stabilite; 
reducerea numărului de tratamente cu acaricide şi fungicide şi efectuarea unor 
prognoze şi avertizări exacte, cu ajutorul programelor pe calculator; folosirea unor 
materii active puţin toxice pentru om şi fauna auxiliară, cu impact negativ redus 
asupra mediului; reducerea cantităţilor de erbicide administrate cu 80%, prin 
acoperirea solului de pe rândul de pomi cu materiale organice; înierbarea între 
rânduri cu o mare diversitate floristică pentru a favoriza instalarea microflorei 
auxiliare; o buna echilibrare a proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor; 
alegerea unor structuri ale coroanelor bine penetrate de lumină (coroane pieton, cu 
întreţinere de la sol); gestionarea irigării în funcţie de evapotranspiraţie. 

Deasemenea cercetătorii îşi propun să perfecţioneze modelele de simulare a 
proceselor de creşterea şi dezvoltare a speciilor pomicole, în cadrul unor colective 
ample, interdisciplinare (de Witt, 1982; Baumgartner et al., 1986; Seem et al., 1986; 
Anderson and Richardson, 1987; Baumgartner et al., 1990; Lakso and Johnson, 
1990; Brisson and Delecolle, 1991; Grossman and DeJong, 1994; Goudriaan and 
van Laar, 1994; Lakso et al., 1995; Warrington, 1997; Mariando et al., 1998).  
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1.4. Strategii ale cercetării ştiinţifice privind protecţia ecosistemelor 
pomicole 
 
Dintre toate activităţile umane, agricultura constituie cel mai complex sistem 

biologic care funcţionează în mediul natural. De modul cum sistemele agricole iau în 
considerare condiţiile naturale şi cum se integrează în acestea, depinde starea 
ecologică a mediului înconjurător. Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi ca plante 
perene, care ocupă terenul 10-25 ani, funcţie de specie, are un impact asupra 
mediului mult mai accentuat decât alte culturi agricole. 

Fiecare agroecosistem, în context pomicol, reprezintă în sine o agrobiocenoză 
care include omul, planta, animalele superioare, insectele şi microorganismele, în 
strânsă interrelaţie cu factorii cosmoatmosferici, de relief şi sol. Construcţia 
agroecosistemelor s-a realizat printr-o intervenţie deosebit de brutală a omului în 
ecosistemele (ECS) naturale. 

Problema care se pune la crearea, exploatarea şi protecţia ECS pomicole, 
este de a stabili riguros cum trebuie să funcţioneze cu maximum de randament 
agroproductiv noul sistem, fără agresiuni şi vulnerabilităţi ecologice dăunătoare 
naturii înconjurătoare, sănătăţii omului şi animalelor. Altfel spus, ECS pomicole 
moderne trebuie să fie prin însăşi esenţa lor ecologice, şi de înaltă 
agroproductivitate, ceea ce nu se poate obţine decât printr-o înaltă cultură ecologică 
a celor care le construiesc şi le exploatează. 

În acest context, a vorbi despre ecologia plantelor pomicole, ca despre un 
capitol special al pomiculturii, ar fi un demers sprijinit pe o bază teoretică îngustă, 
insuficient fundamentat. Obiectul pomiculturii trebuie să cuprindă aproape toate 
aspectele ecologiei, ca ştiinţă a ECS, fapt pentru care ar fi mai justificat a vorbi 
despre ecologizarea culturii pomilor, proces ce asigură integrarea cunoaşterii 
ştiinţifice despre organizarea sistemelor biosferei şi intensificarea forţelor 
agroproductive în deplină stabilitate a acesteia. 

Dar pentru a descifra integrarea ecologică a ECS pomicole în sistemele 
agriculturii zonale şi a acestora, în mecanismele biosferei, se impune (ghidându-ne 
după Socolov şi colab., 1986), sub aspect teoretic şi practic, a realiza mai întâi o 
ierarhizare convenţională (şi nu numai) pe nivele spaţio-temporale a acestei deosebit 
de complexe lucrări a omului. 

A. La nivel global, rezolvarea problemelor ecologice ale pomiculturii se 
înscriu în sistemul general al producţiei agricole şi trebuie să se fundamenteze pe 
legea naturală a evoluţiei substanţei vii a biosferei, altfel spus, pe maximizarea 
constantă a gradului închiderii circuitului elementelor chimice. Pornind însă de la 
faptul că producţia de fructe, se bazează în principal pe folosirea soiurilor cu un înalt 
potenţial de agroproductivitate, are loc o scădere a gradului închiderii proceselor 
biochimice ale biosferei, care duce la o încălcare a echilibrului general al acesteia, 
care se transpune într-o stare de instabilitate globală. Instabilitatea este determinată 
de scoaterea din circuit a elementelor chimice încorporate în recoltă, care se 
soldează cu reducerea fertilităţii solului şi extragerea, prin aceasta, a unui volum 
suplimentar de substanţe chimice din biosferă, pentru a le include în circuitul 
biochimic, ceea ce face să crească brusc intensitatea proceselor geochimice în 
natură, la o scară fără precedent. 

În consecinţă, rezolvarea problemelor ecologice ale tuturor activităţilor 
agricole, în care se include şi pomicultura, trebuie să se asigure la nivel planetar, 
menţinând agroproductivitatea în limitele admise de stabilitatea proceselor globale 
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ale biosferei, cu luarea în calcul a instabilităţii posibile cu care acţionează şi forţele 
cosmice. 

Dacă luăm solul ca parte integrantă a biosferei, trebuie arătat că pragul său 
natural de echilibru în livezi, mai ales în cele de mare intensivitate, nu este chiar atât 
de bine definit. Reacţiile sistemice faţă de ruperea acestui echilibru (cu deosebire în 
cazul “ogorului negru”), nu sunt suficient înţelese, iar consecinţele sunt în mare 
măsură greu de identificat. Efectele stresurilor sunt de regulă cumulative şi 
observabile după lungi perioade de timp. Brown,1988, arată că “pierderea solului 
este o criză tăcută care nu este percepută întotdeauna”. Durata fiecărei generaţii de 
oameni nu a putut observa schimbările importante care au loc în starea biosferei. 
Influenţele negative ale sistemelor de agricultură asupra stabilităţii biosferei, 
acumulate dea-lungul istoriei, sunt însă, vizibile astăzi la lumina zilei. Apariţia şi 
extinderea deşerturilor, pierderea a sute de milioane de hectare de sol fertil, 
înrăutăţirea însuşirilor de fertilitate pe alte sute de milioane de hectare de teren, etc., 
constituie dovezi mai mult decât alarmante ale depăşirii pragurilor naturale, cu 
consecinţe în mare măsură incalculabile. 

În ECS pomicole, tasarea, pulverizarea, agravarea regimurilor aerohidrice, 
scăderea activităţii microbiologice, uneori creşterea vitezei de erodare a solului, la 
care se adaugă amplificarea dezechilibrelor biocenotice cu declanşarea unei explozii 
de boli şi dăunători, pentru rezolvarea cărora se intră într-un cerc vicios de 
escaladare excesivă a lucrărilor de întreţinere a solului şi de protecţie fitosanitară, 
constituie dovezi mai mult decât alarmante ale depăşirii pragurilor stabilităţii naturale, 
cu consecinţe uneori imprevizibile (tabelul 7). Estimarea precisă a apariţiei situaţiilor 
critice rămâne încă o problemă insuficient rezolvată.  

Tehnologizarea intensivă a pomiculturii pe baza mecanizării şi chimizării se 
constituie ca o etapă de creştere vertiginoasă a producţiei de fructe la hectar, 
demonstrată în toate ţările avansate. Dar au trebuit numai câteva decenii pentru a 
asista la triplarea trecerilor agregatelor mecanice pe sol şi a numărului de tratamente 
fitosanitare în livezi, ceea ce a făcut să se înregistreze acut, nu numai partea 
pozitivă, ci şi cea negativă a etapei intensivizării pomiculturii. Sigur, însumând 
efectele negative ale tehnologizării intensive la nivelul întregii agriculturi, consecinţele 
vulnerabilităţilor ecologice sunt percepute acut şi la scară globală, mai ales prin 
slăbirea capacităţii plantelor de a face faţă unor factori naturali de stres cum ar fi 
seceta, frigul, atacul insectelor al agenţilor patogeni, înrăutăţirea însuşirilor de 
fertilitate a solului şi poluarea mediului înconjurător. Sporurile de recoltă pe termen 
scurt au creat iluzia de progres, obţinut însă cu preţul epuizării resurselor naturale pe 
termen îndepărtat şi creşterea investiţiilor de capital, care depăşesc cu mult ritmul 
creşterii recoltelor. 
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Tabelul 7 
Principalele elemente tehnico-culturale care cresc riscul 

instabilităţii ecologice în ecosistemele pomicole 
Elemente excesive Consecinţe negative 

Cultivarea soiurilor de înaltă 
productivitate, energo-intensive slab 
rezistente la boli şi la condiţiile 
mediului stresant  

Creşterea vulnerabilităţii genetice şi ecologice 
a soiurilor; 
Sporirea continuă a consumurilor tehnologice 
energo-materiale Creşterea vulnerabilităţii 
entomopatogene a soiurilor. Creşterea 
consumului suplimentar de energie biologică 
în reacţiile compensatoare anti-stresante. 
Îngustarea arealelor geografice de cultură. 

Monocultură dusă uneori până la 
perfecţiune  
 

Oboseala solului cu perturbarea duratei de 
funcţionare economică a livezilor. 

Mobilizarea şi tasarea exagerată a 
solului (peste 20-40 de treceri ale 
agregatelor mecanice) în timpul 
vegetaţiei  

Puternice perturbări fizice, chimice şi 
biologice. Descompunerea rapidă a 
substanţelor organice cu stânjenirea 
humificării. Sărăcirea solului în micro- faună. 
Degradarea structurii, urmată de eroziune şi 
compactare. Creşterea într-un cerc vicios a 
necesităţii de afânare. 
 

Intensificarea folosirii îngrăşămin- 
telor chimice şi a erbicidelor.  

Pierderi mari de substanţe nutritive (60-70%). 
Pierderi mari de erbicide (60-95%) care nu 
intră în contact cu buruienile. Cheltuielile 
energetice nereciclabile din ce în ce mai mari. 
Stânjenirea proteosintezei maxime cu 
dezvoltarea paraziţilor şi bolilor. Creşterea 
riscului de poluare a mediului. 

Intensificarea fitoprotecţiei sanitare 
chimice (15-20 tratamente anual).  

Pierderi mari de substanţe pesticide (97-99%) 
fără să-şi atingă ţinta. Puternice dezechilibre 
biocenotice. 
Sporirea într-un cerc vicios a necesităţii 
tratamentelor. Cheltuieli energetice din ce în 
ce mai mari. Creşterea pericolului de poluare 
cu substanţe biocide. 

 
În tehnologiile intensive superchimizate, principalul obiect al atenţiei îl 

constituie recolta, solul fiind privit ca un mijloc de obţinere a acesteia. La orizont viaţa 
naturală a solului se destramă, slăbesc în măsură importantă funcţiile pedogenetice 
ale plantei.  

Pomicultorul preia asupra sa asigurarea tuturor condiţiilor necesare vieţii 
plantelor prin intrări tehnogene din ce în ce mai costisitoare, camuflându-se pentru un 
timp agresiunile ecologice ale acestor tipuri de tehnologii. Echiparea energetică a 
fermelor pomicole devine excesivă depăşind adesea 15-20 Mcal./ha (Budan 
C.,1987). Cea mai mare parte a consumului energetic (peste 65% din total) se 
înregistrează în sfera chimizării pomiculturii. 

Aceasta, în condiţiile când numai 1-3% din substanţa pesticida activă îşi 
atinge ţinta, când numai între 5 şi 40% din îngrăşăminte sunt utilizate de pomi, 
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cealaltă parte din substanţele chimice biocide şi din azot, transformându-se în cea 
mai agresivă formă de expansiune a poluării în sol, aer, apă, alimente. 

Trecerea solului în livezi în regim de lucru care-i consumă repede “stocul 
intangibil” al organizării fertilităţii, mai ales în condiţiile întreţinerii lui ca ogor negru şi 
al subestimării proceselor de eroziune, poate, în anumite situaţii, atinge limita critică, 
după care se instalează reacţii distructive în lanţ, imposibil de controlat. Este ştiut că 
la un grad de eroziune de 5%, se pierd în medie pe an 80-100 tone de sol la hectar, 
ceea ce reprezintă într-o generaţie de oameni în jur de 15 cm. de strat fertil sau 200-
220 tone de sol, în cazul unui grad de eroziune de 15%, adică, în 10 ani, dispariţia 
întregului strat de sol fertil. 

Din cele prezentate se poate desluşi uşor conflictul existent între 
agrotehnologiile mecanizate şi superchimizate şi multe părţi ale vieţii biosferei, omul 
purtând o luptă neînţeleasă cu resursele acesteia, scăpând parcă din vedere că şi el 
este o parte a biosferei, iar biosfera nu poate fi o anexă a sa. 

Singura împăcare a omului cu biosfera constă în a învăţa să trăiască după 
legile ei, adică în echilibru cu marele circuit al substanţei şi energiei. De aceea, în 
context, baza progresului în ecologizarea pomiculturii şi a producţiei agricole în 
general, trebuie să fie sistemul agrotehnologic care păstrează solul, minimalizează 
costurile de capital şi energie, nu împiedică desfăşurarea proceselor pedogenetice şi 
permite menţinerea neîntreruptă a circuitului biologic al substanţei. Altfel, preţul 
succeselor înregistrate este prea mare şi trebuie recunoscut că agricultura actuală 
trăieşte pe creditul nerambursabil obţinut în contul generaţiilor viitoare, epuizând 
resursele de sol ale biosferei acumulate în multe mii şi milioane de ani. 

B. La nivel zonal (regional), există practic aceleaşi probleme ecologice ale 
stabilităţii funcţionale a biosferei, condiţionate însă de situaţia concretă fizico-
geografică. Zona are un potenţial determinant de utilizare a resurselor 
agrobiocenotice ale landşaftului. Problemele stabilităţii biosferei şi, corespunzător ale 
stabilităţii sistemelor agricole, sunt asemănătoare cu cele globale, dar cer o abordare 
mai diferenţiată, mai concretă şi laborioasă. 

Principala direcţie a ecologizării pomiculturii, în cadrul stabilităţii dezvoltării 
întregii producţii agricole, constă în elaborarea regulilor privind menţinerea stării 
normale a solului, încărcătura normală a landşaftului - ca sistem natural antropogen 
de rang înalt - cu activităţi umane care să nu stânjenească stabilitatea, autoreglarea, 
autoîntreţinerea şi autorestabilirea însuşirilor pierdute, la o scară reală de timp, sau 
restabilirea acestora printr-o justificare economică a diverselor acţiuni 
agrotehnogene. 

Trecerea la noi tehnologii sau la modificări independente de om ale condiţiilor 
externe, poate încălca echilibrul instalat în agrobiocenoza landşaftului, precum şi 
reprezentările despre starea normală a unei părţi din aceasta. Spre exemplu, 
orientarea rândurilor de pomi, însoţită de executarea lucrărilor solului, pe limita de 
cea mai mare pantă, poate, pe anumite tipuri de sol şi grad de înclinare, să 
declanşeze pierderi de sol cu mult peste nivelul de toleranţă al eroziunii, urmate de 
colmatări dăunătoare în aval, sau invers, orientarea rândurilor de pomi cu executarea 
lucrărilor de-a curmezişul pantelor cu soluri grele, argiloase, poate, prin împiedicarea 
drenajului extern, să înrăutăţească mult regimul de umiditate în sol. În ambele situaţii, 
agroproductivitatea scade. Pentru restabilirea echilibrului rupt, se cer abordări 
tehnologice corespunzătoare şi forţe suplimentare, prin care să se poată asigura 
contrabalansarea elementelor care au redus nivelul agroproductivităţii. 

Orice scădere a ritmului de creştere a agroproductivităţii are rădăcini în 
acordarea unei insuficiente atenţii reproducerii potenţialului resurselor naturale şi 
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biologice exploatate, puse în valoare prin interacţiuni cu factorii materiali şi de 
muncă. Aşa cum s-a mai spus, aproape toate activităţile antropogene înrăutăţesc 
mediul înconjurător şi epuizează resursele naturale intrate în acţiune. Cu alte cuvinte, 
actualele progrese agricole “produc distrugând”. 

Interconexiunea între resursele naturale şi agroproductivitate conduce la 
necesitatea creării sistemelor ecologico-economice la nivelul agroecosistemelor 
zonale, în structura cărora sunt integrate şi ECS pomicole, pentru a putea asigura 
păstrarea calităţii resurselor exploatate şi a mediului înconjurător. Pentru aceasta, se 
impune a estima cantitativ şi calitativ resursele naturale exploatate (energetice, 
hidrice, trofice) în cadrul fiecărui proiect agro-pomicol, punându-se în evidenţă gradul 
respectării standardelor admise de acţiunea chimică, fizică şi biologică asupra 
organismului uman, animalelor şi plantelor, cuantificarea ecologico-economică 
datorată epuizării şi poluării resurselor naturale, cu indicarea posibilităţilor de 
restabilire şi potenţare. 

Pierderile datorate distrugerii mediului natural se determină prin cheltuielile 
suplimentare pentru reproducerea şi restabilirea activităţii resurselor naturale la 
nivelul iniţial. Intensificarea utilizării unei unităţi de resursă naturală (apă, substanţă 
organică, combustibil fosil, substanţă minerală, etc.) însoţită de reducerea la 
minimum a pierderilor, constituie una din soluţiile de rezolvare a problemelor 
ecologice. Soluţiile ecologice, ca şi producţia materială, trebuie să capete valoare 
economică. 

Sistemele de agricultură fundamentate ecologic nu exclud posibilitatea utilizării 
îngrăşămintelor minerale, dar promovează norme severe cu privire la doze, forme, 
momentul aplicării, etc., ceea ce reclamă din partea celor care lucrează în chimizare 
o înaltă cultură ecologică. În mod analog se procedează şi cu privire la utilizarea 
pesticidelor şi erbicidelor pentru a reduce la maximum intrarea lor directă în sol, aer, 
apă, fără a-şi atinge ţinta. De asemenea, tot aşa se stabilesc şi sistemele de lucrare 
a solului, cu luarea în considerare a texturii, gradului de culturalizare, aprovizionării 
cu apă, etc., încărcătura tehnogenă pentru diferite soluri fiind în concordanţă cu 
capacitatea lor de “amortizare” ecologică (păstrarea principalelor caracteristici 
structurale şi funcţionale) şi potenţialul lor de autorestabilire. 

Factorul biologic este de importanţă hotărâtoare pentru rezolvarea 
problemelor ecologice în agricultura zonală, ca parte a nivelului global de 
ecologizare. Integrarea ecologică a pomiculturii la acest nivel presupune a învăţa să 
creezi agrolandşafturi prin combinarea spaţio -temporală a diverselor agroecosisteme 
cu ECS naturale, care să asigure o recoltă stabilită maximă, de înaltă calitate şi 
utilizare, la toate speciile cultivate, fără reziduuri ale mijloacelor de producţie. 

C. La nivelul unităţii organizatorice agricole, ecologizarea ca şi protecţia 
ECS pomicole trebuie să aibă în vedere întreprinderile de producţie agricolă de 
dimensiuni mai mari (societăţi, cooperative, asociaţii agricole), care împreună cu 
fermele familiale mici, să poată asigura, prin rezolvarea problemelor de intensificare, 
organizare şi utilizare a tehnologiilor, închiderea maximă a ciclului utilizării 
elementelor nutriţiei minerale, autorestabilirea însuşirilor solului, închiderea circuitului 
hidric, pierderi minime de producţie. La acest nivel de organizare ecologică a 
pomiculturii, optimizarea proceselor de producţie nu trebuie să încalce decât într-o 
mică măsură echilibrul natural teritorial al unităţii, încălcare ce va fi amortizată 
ecologic la nivelul agriculturii zonale. Pentru aceasta devin obligatorii: combinarea 
producţiei vegetale cu producţia animală (pământul trebuie să hrănească animalele 
iar ferma zootehnică, câmpul); introducerea asolamentelor; cultura asociată a 
plantelor şi rotirea sistemelor de întreţinere a solului în livezile de pomi; utilizarea 
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îngrăşămintelor verzi şi a resturilor organice provenite din gospodărie; a gunoiului de 
grajd şi composturilor împreună cu doze echilibrate de îngrăşăminte chimice; 
mijloace biotehnice de protecţie fitosanitară, ş.a. Unitatea de producţie agricolă 
reprezintă organismul în care se atinge echilibrul între condiţiile naturale şi măsurile 
folosite de om. 

Aplicarea tehnologiilor care asigură păstrarea resurselor naturale şi sănătatea 
mediului înconjurător, nu poate avea loc fără introducerea şi utilizarea unor indicatori 
privind starea efectivă şi admisă a factorilor care formează mediul în agroecosistem - 
solul, planta, regimul de apă, fitoclimatul, etc., pentru a putea interveni eficient în 
cazul unor dezechilibre neamortizabile ecologic. Aceasta deoarece în nici-un 
agroecosistem nu este posibilă asigurarea închiderii ciclurilor elementelor nutritive şi 
apei care există în ECS naturale. În agroecosisteme, cu deosebire în cele 
monoculturale, cum sunt şi cele pomicole, pierderile de substanţe chimice, apă, 
producţie, sunt inevitabile, cea mai mare parte din elemente nutritive fiind exportate 
(ieşite) cu recolta, sau, în cazul pomilor, şi stocate în lemn şi scoarţă pentru o lungă 
perioadă de timp. 

Din punct de vedere al ecologului, chimizarea şi hidroamelioraţia trebuie 
numai să compenseze aceste inevitabile pierderi, iar tehnologia de aplicare să nu 
încalce starea de echilibru a sistemului şi asigurarea prin factori ecologici a 
conducerii proceselor de producţie. 

Ecologizarea unităţilor agricole este strâns legată de cea mai bună adaptare a 
structurii speciilor şi sortimentului precum şi a tehnologiilor la condiţiile naturale 
existente, printr-o modificare minimă. Abateri mai mari de la acest principiu apar 
uneori în pomicultură, prin terasarea sau modelarea terenurilor, care necesită o 
trecere la o altă stare de echilibru, datorată în mare măsură schimbării bruşte a 
regimului hidrologic şi al modificărilor fizico-chimice intervenite în profilul solului 
(decopertarea stratului fertil scade producţia cu 60-80%, cheltuielile cresc cu 
minimum 40-50% numai pentru culturalizarea platformelor teraselor şi sunt de trei ori 
mai mari pentru reducerea eroziunii în cazul terasării). Rezolvarea problemelor 
ecologice în astfel de situaţii, prin care să se evite caracterul temporar al rezultatelor 
pozitive, necesită aprofundări şi fundamentări ecologice solide, care trebuie să stea 
la baza elaborării proiectelor de construcţie şi exploatare a ECS pomicole. 

D. La nivelul unui ECS pomicol, organizarea activităţii agroproductive se 
realizează prin construirea concretă a acestuia şi conducerea operativă a proceselor 
bioproductive ale comunităţii de pomi şi de plante asociate ecologic şi tehnologic. 
Corespondenţa însuşirilor şi cerinţelor plantei cu condiţiile naturale de mediu şi cu 
mijloacele tehnico-culturale constituie demersul ecologic principal, care conduce şi la 
cheltuieli reduse de producţie. Împărţirea terenului în parcele prin diferenţierea 
ansamblurilor de elemente naturale (ofertă ecologică a mediului) identice sau 
ecologic echivalente, cu caractere fizico-geografice (relief, topoclimat, alcătuire 
litologică, hidrologie, etc.) complet sau în mare măsură asemănătoare, având soluri 
de acelaşi tip sau tipuri înrudite, cu volum fiziologic apropiat, cu regimuri aero-hidro-
termice şi consistenţă similară şi care, drept urmare sunt apte pentru acelaşi potenţial 
agroproductiv, necesitând acelaşi sistem de cultură, reprezintă prima măsură ce se 
impune pentru rezolvarea problemelor ecologice. 

O altă direcţie a protecţiei ECS pomicole la acest nivel, constă în elaborarea 
mijloacelor şi metodelor de reducere a influenţelor negative asupra recoltei, 
exercitate de variaţiile în timp ale condiţiilor meteorologice şi ale celor fizico-chimice. 
Cu cât este mai mare dispersia spaţio-temporală a mediului, cu atât trebuie să fie mai 
puţin specializată comunitatea de plante. 
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Cele mai eficiente mijloace, sub aspectul problemelor ecologice, s-au dovedit 
a fi crearea policulturilor, formate din diferite specii pomicole şi diferite soiuri ale 
aceleiaşi specii. Semnele vizibile ale creşterii riscului ruperii echilibrului ecologic în 
ecosistemele pomicole unitipice se cer a fi privite realist şi în primul rând ca 
oportunităţi esenţiale pentru schimbări constructive. 

Strategia majoră pentru protecţia ECS pomicole va trebui să includă o deplină 
înţelegere a naturii care, între altele, nu cunoaşte monocultura, nu cunoaşte sol 
neacoperit, nu cunoaşte soluri lucrate şi restituie în mod curent solului material 
organic (Budan C.,1986). 

Remodelarea ecologică a actualului tip de progrese în pomicultură nu va 
însemna, nici pe departe, sisteme de cultură “tradiţionale” care, din punct de vedere 
al nivelului producţiei, nu mai pot satisface cerinţele actuale şi de perspectivă ale 
societăţii, ci, dimpotrivă, practicarea unor tehnologii moderne, bazate în mai mare 
măsură pe randamentele proceselor biologice, pe virtuţile fenomenului de fotosinteză 
şi utilizarea cu randament crescut a energiei solare, pe calităţile fenomenului de 
descompunere şi humificare, pe fertilizarea preponderentă organică şi cultura de 
plante pedoameliorative asociate în livezi, pe lupta integrată preponderent biologică 
împotriva bolilor şi dăunătorilor, pe aplicarea prin alte metode a mecanizării şi irigării, 
în final, pe integrarea pomiculturii în agroecosistemele intensive zonale, de mare 
stabilitate ecologică, energo-economice şi de înaltă productivitate, a căror funcţionare 
se bazează pe integrarea activă a tuturor etajelor biosferei-sol, plantă, animal, om. 

La nivel de parcelă pomicolă, toate măsurile agrotehnologice de construire a 
livezilor nu trebuie să încalce starea de echilibru a acesteia, compensându-se prin 
intrări antropogene pierderile inevitabile de substanţe minerale, apă şi producţie, iar 
conducerea proceselor agroproductivităţii se va asigura printr-o riguroasă analiză 
ecologică. 

Înţelegând şi rezolvând în cele mai bune condiţii problemele ecologice la 
nivelul fiecărei comunităţi de plante (livezi, parcelă, câmp, solă), se va putea uşura şi 
asigura ecologizarea agriculturii din treaptă în treaptă, până la scară planetară. 

 
1.5. Consideraţii de ordin metodologic 
 
Omul iniţiază prin instalarea speciilor pomicole, parcurgerea în cadrul noului 

ecosistem a mai multor stadii: de la pionierat, prin distrugerea epigaionului, spre un 
stadiu juvenil în care acumularea de biomasă nu inhibă productivitatea, luptând 
împotriva tendinţei naturale de diversificare a structurii ecosistemului, creştere a 
biomasei, scădere a producţiei în raport cu biomasa, acumulare de toxine, stabilizare. 

 În spiritul abordării sistemice a cercetărilor s-a considerat că pentru sporirea 
randamentelor plantelor pomicole până la atingerea potenţialului lor productiv specific, 
determinat genetic, fiecare agrosistem are o constelaţie optimă proprie a factorilor de 
producţie esenţiali. În acelaşi timp fiecare dintre aceşti factori de vegetaţie se află într-
o interdependenţă totală, cu acţiunea celorlalţi din sistem, sau un factor nu poate 
acţiona niciodată independent de restul factorilor de producţie esenţiali. 
 În cadrul cercetărilor abordate se urmăreşte obţinerea unor informaţii 
suplimentare privind identificarea factorilor de mediu esenţiali, definirea cantitativă a 
acestora, studiul interacţiunilor, adică descrierea ecosistemului de pe poziţiile 
biotopului ca factor integrator. Toate aceste aspecte sunt descrise în cadrul modelelor 
matematice simplificate homomorfe, luând în consideraţie finalitatea practică a 
studiului, identificarea căilor de sporire a productivităţii utile prin exploatarea optimă a 
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resurselor naturale în condiţiile întreţinerii unor agroecosisteme relativ stabilizate în 
timp, pe trepte bioenergetice adecvate şi prin sporirea diversităţii lanţurilor trofice. 

 Validarea ipotezelor formulate în cursul dezvoltării pomiculturii, stabilirea 
adevărului ştiinţific s-a făcut şi se face şi în prezent pe baza datelor obţinute prin 
experimentare, care cuantifică, alături de structura agroecosistemelor şi complexele 
relaţii de interacţiune dintre părţile componente. Experimentarea cantitativă, pe 
modele simplificate, în care se controla riguros nivelul factorilor consideraţi majori într-
o situaţie dată, a furnizat datele de bază ale legităţilor de acţiune a factorilor şi 
condiţiilor de vegetaţie. Metodele de experimentare cu plante, însă, au avut un nivel 
mult mai redus de precizie, mai ales în pomicultură unde producătorul primar, plantă 
multianuală, acumula în timp influenţe complexe ale variaţiei factorilor, transpuse în 
neuniformitatea fiziologică şi morfologică a indivizilor din cadrul populaţiilor. Pentru 
sporirea preciziei acestor metode s-ar impune, deşi procedeul implică costuri ridicate, 
menţinerea pe perioade lungi sub control în experienţe polifactoriale, a nivelurilor 
acestor factori care (considerând legea relaţiilor fiziologice, Mitscherliech, 1918), ating 
în zona de referinţă, cu mare probabilitate nivele apropiate de pessimum pentru soiul 
şi portaltoiul studiat. În această conjunctură şi numai în aceasta, respectivii factori pot 
fi consideraţi restrictivi potrivit regulii ierarhizării factorilor de vegetaţie (Davidescu, 
1984). Se impune aici, însă, a se preciza că aşa-zisa prioritate privind efectul asupra 
creşterii şi dezvoltării pomilor este schimbătoare în timp şi din această cauză efectul 
biologic al variaţiei factorilor este resimţit de plante potrivit dinamicii ontogenetice, în 
ciclul anual cât şi multianual. 

 Pentru a optimiza un ecosistem este necesar ca acesta să aibă o dublă 
delimitare, în primul rând administrativă şi apoi bazată pe uniformitatea biotopului. În 
studiul nostru am pornit de la premisa că elementul de bază al ecosistemului pomicol 
este parcela, estimând că principalele sale caracteristici o pot defini ca biotop pentru 
o biocenoză stabilită în mare parte (producătorii primari) de către om. 

 Se admite că suprafaţa delimitată de aceasta respectă principiul uniformităţii 
biotopului, considerând atât resursele pedoclimatice naturale cât şi măsurile 
agrotehnice şi tehnologice ca factori modificatori antropici. De asemenea biocenoza 
ataşată acestui biotop este aceeaşi în spaţiu: pe întreaga suprafaţă s-a plantat 
aceeaşi specie, portaltoi, soi şi polenizator la aceeaşi distanţă, se aplică măsuri 
fitotehnice asemănătoare, s-au instalat natural şi/sau artificial aceleaşi combinaţii de 
ierburi, s-au asociat agenţi fitopatogeni (cu hiperparaziţii lor) şi dăunători (cu prădătorii 
caracteristici) specifici. Microflora şi microfauna din sol, deşi mai puţin specifică 
culturii în primii ani de la înfiinţarea plantaţiei, suferă pe parcurs importante procese 
de adaptare. Pentru aceste considerente cercetările se desfăşoară în cadrul 
staţionarelor agroecologice, presupunând că ele reprezintă caracteristicile generale 
ale ecosistemului antropic (Ionescu, 1988). 

 În vederea extragerii unui volum cât mai mare de informaţii din cadrul acestora 
şi a descrie sistemele cât mai complet, la amplasarea staţionarelor s-a ţinut cont de 
următorii factori: 

 - limita de variaţie a principalilor factori ecologici să fie cât mai apropiată de 
limitele fizico-chimice naturale ale acestora pentru zona de studiu; 

 - gradul de agregare al factorilor (complexitatea de combinare) să fie cât mai 
mare; 

 - înregistrarea valorilor factorilor se va face pe cât posibil în dinamică şi cât mai 
aproape de zona staţionarului.  

Capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor în general şi a celor agricole de deal 
şi munte în special se evidenţiază prin indicatori care exprimă factorii esenţiali ce 
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determină echilibrul ecologic la nivelul fiecărui ecosistem. Valorile acestor indicatori 
reprezintă toleranţa echilibrului ecosistemului considerat faţă de volumul şi 
intensitatea intervenţiilor tehnologice, sau, cu alte cuvinte, faţă de variabilitatea 
cantitativă si calitativă a fiecărei secvenţe tehnologice. 

Fiind vorba de un concept nou pentru fundamentarea ecologică a tehnologiilor 
agricole, stabilirea şi cuantificarea indicatorilor capacităţii de rezilienţă a ecosistemelor 
luate în studiu reprezintă o lucrare complexă, care nu poate fi definitivată printr-o 
abordare simplistă. Indicatorii capacităţii de rezilienţă nu reprezintă postulate, ci ei 
necesită validare prin experimente riguroase din punct de vedere ştiinţific, corectare 
în funcţie de rezultatele obţinute, precum şi aproximări etapizate atât pentru 
caracteristicile generale ale ecosistemelor agricole, dar mai ales pentru cele specifice 
tipului şi subtipului de ecosistem. 

Limitele de toleranţă ale ecosistemelor studiate fata de volumul si intensitatea 
factorilor tehnologici (limite între care se încadrează capacitatea de rezilienţă a 
ecosistemelor) sunt diferite de la un ecosistem la altul, în funcţie de specificitatea 
raspunsului ecosistemelor la „presiunea” exercitata de variantele tehnologice. 

Mărimea admisă a variabilităţii indicilor stabilităţii ecosistemelor, in cadrul 
capacităţii delimitează pragurile de risc ecologic prin aplicarea tehnologiei. 

 
Ecosistemul pomicol 
Indicatori privind partea aeriană a pomilor în perioada de repaus: CV = max 

25% 
♦ Suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului pomilor (SSTT, m2/ha); 
♦ Sporul anual mediu al suprafeţei secţiunii transversale a trunchiului (SPOR, 

m2/ha). 
♦ Biomasa medie anuală a lemnului rezultat la tăieri (LRTu). Luarea în studiu a 

acestui indicator este de o importanţă practică deosebită în sistemele de pomicultură 
„durabilă”, deoarece LRTu (t s.u./ha/an) reprezintă o cale însemnată de irosire a 
resurselor naturale şi antropice şi de pierdere a biomasei din ecosistem, fără ca 
aceasta să aibă importanţă alimentară. Cantitatea de energie biologică încorporată 
într-o tonă de material lemnos rezultat la tăieri (substanţă proaspătă) este similară cu 
cea încorporată în aproximativ 3 tone de fructe proaspete. 

♦ Raportul dintre biomasa anuală medie a lemnului anual rezultat la tăieri şi 
biomasa corespunzătoare a lemnului multianual (LARTu/LMRTu). Valorile acestui 
indicator exprimă procentul de biomasă a lemnului anual din cel multianual, ambele 
îndepărtate la tăieri. Semnalarea apariţiei unor diferenţe semnificative în cadrul 
experienţei evidenţiază faptul că sporirea cantităţilor de LRTu se produce datorită 
apariţiei unui număr mai mare şi a unei lungimi mai mari a ramurilor anuale în cadrul 
coroanei. Dimpotrivă dispariţia unor diferenţe semnificative ale raportului 
LARTu/LMRTu în parcelele în care acestea existau pentru LRTu, ne va sugera 
creşterea simultană atât a biomasei lemnului anual, cât şi a celui multianual. 

Indicatori privind partea aeriană a pomilor în cursul perioadei de vegetaţie: 
CV=max 25% 

♦ Numărul mediu anual al mugurilor micşti existenţi pe pomi la pornirea în 
vegetaţie (NMM), unitatea de măsură fiind numărul de muguri micşti raportaţi la 
unitatea de suprafaţă de teren (m 2); 

♦ Numărul mediu anual de fructe pe pomi la recoltare (NFC, exprimat în 
fructe/m2 suprafaţă teren disponibil prin distanţele de plantare); 

♦ Procentul mediu anual de fructe recoltate în toamnă din totalul florilor 
existente pe pom în primăvară (FC/FL); 
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♦ Greutatea medie anuală a unui fruct (GFC), exprimată în grame; 
♦ Producţia medie anuală de fructe proaspete (PRODp), 
♦ Indicele mediu al alternanţei de rodire (IAR); 
♦ Biomasa medie îndepărtată de pe pom anual (BIA, t s.u./ha/an), cu ocazia 

tăierilor şi a recoltării fructelor. BIA reprezintă un indicator sintetic, constituind din 
punct de vedere fiziologic cantitatea de hidraţi de carbon alocată de plantă, pe de o 
parte pentru pregătirea recoltei şi pe de altă parte, inclusă în materialul lemnos care 
se elimină anual prin tăieri. Trebuie să amintim însă că în cele mai multe cazuri efortul 
asimilator al pomilor în cele două direcţii nu este egal. În plantaţiile pomicole de măr 
cantitatea de substanţă uscată încorporată în medie în recoltă, o depăşeşte de câteva 
ori pe cea alocată materialului lemnos tăiat. Este de aşteptat ca variaţia acestui 
indicator să depindă mai mult de oscilaţia recoltei decât de cea a LRTu. 

♦ Raportul mediu anual dintre biomasa recoltei de fructe şi biomasa lemnului 
îndepărtat cu ocazia tăierilor (PRODu/LRTu). Acesta reprezintă un indicator sintetic 
foarte util tehnologiilor specifice pomiculturii “durabile”, constituind, în această 
accepţiune, chiar raportul dintre biomasa utilă în alimentaţie şi biomasa pierdută de 
agroecosisteme, fără utilizare practică imediată. În mod teoretic, este ideal ca valorile 
acestui raport să fie cât mai ridicate, dar practic ele au o dimensiune limitată, 
deasupra căreia se poate perturba echilibrul rodire/creştere. Extragerea prin 
activitatea umană, a unui procent cât mai redus din biomasa existentă în 
agroecosisteme, rămâne un important obiectiv al tehnologiilor “durabile”. 

♦ Procentul de substanţă uscată din fructe; 
♦ Cantitatea de amidon din ramurile anuale (% din substanţa uscată a ramurilor 

anuale recoltate în luna martie), indicator important pentru estimarea mărimii 
rezervelor energetice utilizate pentru pornirea pomilor în vegetaţie 

Indicatori privind sistemul radicular al pomilor (CV=max 20%) 
♦ Distribuţia sistemului radicular al pomilor în tipul de sol analizat, exprimată 

prin indicele de distribuţie radiculară (IDR10). 
Alţi indicatori: 
♦ Compoziţia şi biomasa speciilor ierboase asociate. 
♦ Respiraţia potenţială a solului  
♦ Frecvenţa (F%) şi intensitatea (I) atacului bolilor şi dăunătorilor. 
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2. TIPURILE PRINCIPALE DE PLANTAŢII 
DIN REGIUNILE DE DEAL 

 
 
În ultimele decenii, ca urmare a avântului tehnico-ştiinţific, alături de soiurile cu 

mare valoare economică, un rol tot mai important în modernizarea producţiei 
pomicole l-au avut sistemele de cultură a pomilor. 

Astfel, la măr de exemplu, în cursul a câteva decenii, de la cultura extensivă, 
cu pomi înalţi de 6-7 m, cu coroane globuloase, plantaţi la distanţa de 8-10 m între 
rânduri şi 7-8 m pe rând (150-200 pomi/ha), s-a trecut la generalizarea culturilor 
intensive, iar în ultimul timp la cele superintensive, cu rândurile sub formă de garduri 
fructifere înalte de 1,8-2,0 m, distanţate la 2-3 m unul de altul (peste 3.000-4.000 
pomi/ha). În general sistemele în care se cultivă pomii într-o perioadă dată, reflectă 
nivelul de cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, posibilităţile economico-financiare, gradul de 
manifestare al condiţiilor socio-culturale dintr-o anume ţară 

 
Sistemul de cultură intensiv. A însemnat o adevărată revoluţie în 

pomicultura românească, începând cu anii 1960-1962. De menţionat, în perioada 
respectivă, lipsa aproape totală a informaţiei tehnico-ştiinţifice din ţările cu 
pomicultura avansată; sursa de documentare, aproape exclusivă, au constituit-o 
ţările din estul Europei, cu toate implicaţiile negative ale unilateralităţii într-un 
domeniu atât de complex şi dinamic. În primii 2-3 ani, generalizarea noilor sisteme de 
cultură în practica românească s-a bazat aproape în exclusivitate pe preluarea 
experienţei din pomicultura Franţei, ca şi a Italiei, ţări în care “gardurile fructifere” 
constituiau deja o practică curentă de 10-12 ani. 

În vederea stabilirii speciilor, soiurilor şi portaltoilor pretabili pentru acest 
sistem de cultură, precum şi a distanţelor de plantare, tehnicilor de formare şi 
conducere a coroanei, cât şi altor aspecte tehnologice specifice, în perioada 1960-
1962 au fost organizate experienţe în numeroase unităţi de cercetare, învăţământ şi 
producţie din ţara noastră. Cercetările şi-au propus să adopte noul sistem de cultură 
la condiţiile de sol, climă şi material biologic pomicol existent la noi. La măr s-au 
experimentat distanţele de plantare de 4 şi 5 m între rânduri şi 6 distanţe diferite între 
pomi pe rând, de la 2,5 la 5 m, revenind 400-1.000 pomi/ha, iar la păr distanţa de 5 
m între rânduri şi 3,5 şi 4,5 m între pomi pe rând, revenind 570, respectiv 440 
pomi/ha. 

Ca formă de coroană s-a adoptat palmeta cu braţe înclinate oblic la 50-60o 
faţă de verticală, aşezate câte două în 3-4 etaje. Ramurile de ordinul al II-lea 
(semischelet) au fost dirijate de-a lungul rândurilor într-o poziţie uşor sub orizontală. 
În primii ani s-a efectuat operaţiunea de arcuire la o parte din creşterile anuale (cele 
destinate să devină ramuri de fructificare). Dirijarea şi susţinerea ramurilor şi a 
pomilor s-au realizat cu ajutorul spalierului cu 4 sârme, înalt de 3,2 m. Solul din livadă 
s-a menţinut ca ogor negru printr-o arătură cu plugul toamna şi 3-4 afânări 
superficiale în perioada de vegetaţie, cu grapa cu discuri. S-au efectuat anual 12-16 
tratamente fitosanitare la avertizare şi tăieri de menţinere a pomilor într-o stare de 
creştere şi fructificare echilibrată. Totodată s-au efectuat fertilizări anuale cu N 120; 
P2O5-100 şi K2O-80 kg/ha. 

Începând din anii 1965-1966 rezultatele preliminare obţinute au fost publicate; 
pe baza acestora, cât şi a datelor înregistrate în diferite zone din ţară şi peste hotare, 
s-au făcut recomandări pentru generalizarea în marea producţie din ţara noastră a 
sistemului de cultură intensiv la măr şi păr. Ca urmare a rezultatelor obţinute în 
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experimentările organizate în unităţile de cercetare şi învăţământ cât şi în numeroase 
întreprinderi de producţie, începând cu anul 1976 sistemul intensiv de cultură a fost 
generalizat şi oficializat printr-un ordin al Ministrului Agriculturii la toate speciile 
pomicole. 

Cultura mărului şi părului a fost generalizată în sistemul intensiv şi de 
asemenea, în majoritate, plantaţiile de piersic, cais au fost organizate în sistemul 
gardurilor fructifere. Pe suprafeţe mai restrânse sistemul a fost folosit şi la cireş, prun, 
vişin. Fără îndoială, intensivizarea s-a reflectat în productivitatea livezilor româneşti, 
cantităţile de fructe oferite pieţei sporind. Dar, adoptarea rapidă a sistemului intensiv 
nu a fost susţinută de o bază tehnico-materială pe măsură: 

- în multe situaţii materialul biologic nu a fost specific sistemului, folosindu-se 
soiuri viguroase, tardive; la capitolul portaltoi deficienţele au fost marcante, chiar la 
măr neexistând tipuri specifice de vigoare redusă. 

- rezultatul, supraîndesirea livezilor, intrarea tardivă pe rod, greutăţi în 
folosirea utilajelor mecanice, etc.; 

- insuficienţa îngrăşămintelor, pesticidelor, a sistemei de maşini, cu deosebire 
pentru fitoprotecţie a condus la aplicarea fragmentară a tehnologiilor de cultură; 

- rezultatul final s-a reflectat în randamente scăzute la unitatea de suprafaţă: 
- faţă de 28-30 t/ha fructe realizate la măr în plantaţiile din unităţile de 

cercetare, proiectele pentru “extensia” în producţie a avut în vedere un nivel de 70%, 
respectiv 25 t/ha; 

- producţiile înregistrate în livezile unităţilor de stat, cu câteva excepţii nu au 
depăşit 12-15 t/ha; în plantaţiile cooperatiste media înregistrată la măr a fost 7-9 t/ha. 

Un fenomen negativ care a intervenit în livezile intensive sub formă de garduri 
a fost tasarea terenului prin trecerea repetată, obligată, a utilajelor (de 20-30 de ori 
pe an) pe aceleaşi urme rezultând aşa numitele “şleauri”. Înrăutăţirea condiţiilor aero-
hidrice ale solului a constituit o cauză a reducerii perioadei de exploatare a acestui 
tip de livezi. Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor tehnologice specifice acestui 
sistem de cultură, în special limitarea înălţimii şi grosimii gardurilor fructifere, nu a 
fost urmărită cu rigoare. Neaplicarea sau efectuarea neraţională a operaţiunilor de 
conducere a coroanelor a determinat în unele situaţii înălţare gardurilor fructifere la 
peste 3,5-4,0 m şi îngroşarea acestora la peste 1,6-1,8 m, formându-se la partea 
superioară aşa numitele “umbrele” cu consecinţe negative asupra producţiei, calităţii 
acesteia şi exploatării mecanizate. 

 
Sistemul superintensiv. Sistemele de mare densitate, experimentate în 

perioada anilor 1960-1965 mai întâi în Olanda, Franţa, Belgia, Anglia, Italia s-au 
extins şi în alte ţări. În ţara noastră, cercetări organizate în domeniul culturii 
superintensive au fost începute în anul 1972 la Staţiunea de cercetare şi producţie 
pomicolă Voineşti judeţul Dâmboviţa, dezvoltându-se ulterior în întreaga reţea 
experimentală şi în marea producţie pomicolă. În cercetare s-au folosit densităţi 
cuprinse între 2.777 şi 6.666 pomi/ha, cu grupările prezentate în tabelul 8. 

 Tabelul 8 
Sisteme de plantare experimentate 

Modul de grupare a pomilor Distanţele de plantare între: benzi/rânduri 
în bandă/pomi pe rând, m 

Numărul de 
pomi/ha 

Rânduri simple 3,0/1,2 2.777 
Benzi de 2 rânduri 2,5/1,1/1,0 5.714 
Benzi de 2 rânduri 3,0/1,0/1,0 5.000 
Benzi de 3 rânduri 3,0/1,0/1,0 5.024 
Benzi de 4 rânduri 3,0/1,0/1,0 6.666 
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S-a folosit material săditor din câmpul II al pepinierei (vergi), care după 
plantare s-au scurtat la 0,5 m de la nivelul solului. Susţinerea s-a realizat pe spalieri 
cu bulumaci din beton şi ţeavă metalică, înalţi de 1,60 m deasupra nivelului solului, 
cu 3 sârme dispuse la 0,5 m una de alta. Începând cu primul an după plantare, toţii 
lăstarii care au depăşit lungimea de 50-60 cm, s-au arcuit puternic. Operaţiunea s-a 
repetat în fiecare an în perioada primilor 3-4 ani, rezultând astfel un schelet arcuit cu 
înălţimea de 1,6 m. 

Concluziile cercetărilor primilor 10 ani au fost: 
- În livezile superintensive de măr, la soiurile şi portaltoii stabiliţi 

corespunzător, cu condiţia aplicării integrale a tuturor măsurilor agrotehnice, primele 
recolte se obţin din anul al II-lea, iar rodirea economică se înregistrează începând din 
anul al III-lea după plantare. 

- Cele mai mari producţii s-au obţinut la soiurile Golden delicious (52,5 t/ha) şi 
Jonathan (51,7 t/ha) – media anilor 3-10, ambele altoite pe M 9, la desimea de 5.714 
pomi/ha şi Golden spur/MM 106 (30,5 t/ha media anilor 3-6) la densitatea de 5.000 
pomi/ha.  

- În cazul sistemului de grupare a pomilor în benzi de 3-4 rânduri, rezultate 
bune s-au obţinut până în anul al IV-lea al V-lea după plantare, apoi producţia de 
fructe a fost necorespunzătoare atât în ceea ce priveşte cantitatea cât mai ales 
calitatea, la toate soiurile şi portaltoii experimentaţi. 

- În plantaţiile superintensive, calitatea fructelor a fost superioară, obţinându-
se peste 90% fructe de calitate “extra” şi calitatea I la pomii grupaţi în rânduri simple 
şi benzi de 2 rânduri (respectiv peste 70 mm în diametru). 

- După 10 ani de vegetaţie, înălţimea gardurilor fructifere a putut fi menţinută 
sub 2,0 m la toate soiurile şi portaltoii utilizaţi, ceea ce a permis realizarea zonei 
fructifere pe întreaga înălţime a gardului, inclusiv la bază. Tăierile pomilor şi 
recoltarea s-au efectuat integral de către muncitori “cu picioarele pe pământ”, fără a fi 
nevoie de scări, platforme sau alţi suporţi, asigurându-se astfel randamente sporite în 
execuţie şi calitate corespunzătoare a lucrărilor. 

- Datorită grosimii gardurilor fructifere care ocupă 0,6 -1,0 m din intervalul 
dintre rânduri (benzi), spaţiul de 1,2 – 1,9 m rămas liber între limitele gardurilor 
fructifere s-a dovedit insuficient pentru deplasarea utilajelor la distanţa de 2,5 m între 
rânduri (benzi). 

- Cele mai indicate pentru livezile superintensive s-au dovedit soiurile de 
vigoare mijlocie-mică, de mare productivitate şi precoce: Golden delicious, 
Goldenspur, Jonathan, Starkrimson, altoite pe portaltoi de vigoare slabă (M 9) sau 
mijlocie (MM106 în cazul tipurilor spur). 

- Gruparea cea mai corespunzătoare s-a dovedit cea în rânduri simple sau în 
benzi cu cel mult 2 rânduri, cu pomi plantaţi la distanţa de cel puţin 3,0 m între 
rânduri sau benzi ş 1,0 – 1,2 m între rândurile din bandă şi între pomi pe rând. 

Sistemul superintensiv a fost extins la măr şi păr, mai ales în sectorul de 
producţie al unităţilor de cercetare, fără a se impune semnificativ din următoarele 
motive: 

- lipsa materialului biologic specific, de vigoare redusă, cu mare precocitate de 
rodire; 

- investiţiile relativ ridicate, comparativ cu celelalte sisteme, cu deosebire 
datorită numărului mare de pomi necesari la înfiinţare; 

- nivelul tehnic mult mai ridicat şi mai ales acurateţea în efectuarea lucrărilor, 
aspecte pe care sistemul de proprietate al marilor suprafeţe nu l-a putut oferi. 
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În noile condiţii, ale economiei de piaţă, în care amortizarea cheltuielilor 
investite trebuie să se realizeze rapid, în care randamentele şi calitatea fructelor au 
tendinţă de maximizare (competiţia), pentru toate speciile, dar mai ales pentru măr-
păr la care gama de soiuri şi portaltoi permite, sistemele de mare densitate sunt 
singurele care pot asigura o pomicultură modernă, de mare profitabilitate. 
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3. TEHNOLOGII INOVATIVE – CADRU PENTRU PLANTAŢIILE DE 
MĂR ŞI PRUN 

 
3.1. Tehnologia – cadru pentru plantaţiile intensive de măr pe rod (4x2 m) 
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Lucrarea Perioada optimă 
de executare Cerinţe agrotehnice şi indici tehnici 

Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

1. Fertilizare chimică 
radiculară şi foliară  

Septembrie 

Fertilizare radiculară cu 2/3 din doza anuală de azot, 
stabilită conform metodologiei prezentate în figura 4 
(Borlan et al., 1982), aprox. 80 kg/ha N urmată de o 
irigare. Îngrăşămintele se împrăştie mecanizat cu 
tractorul de 45 CP şi MIC 0,4 sau MA 3,5. Se mai 
execută, până în prima decadă a lunii octombrie, o 
fertilizare foliară cu uree, 2-3% + B, 0,07% (acid 
boric).  
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

2. Lucrat solul pe rândul 
de pomi (0,5 m de o parte şi 
alta a rândului de pomi) 
 

Septembrie 

Lucrare mecanizată cu tractorul U 445DT şi freza 
rotativă cu palpator FRP4 
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

3. Semănat leguminoase 
pe rândul de pomi  
 

Septembrie 

Cele mai bune fixatoare de azot sunt speciile 
genului Vicia. Se va semăna manual măzărichea de 
toamnă (100-120 kg seminţe/ha efectiv semănat). 

4. Tăieri de întreţinere şi 
fructificare în perioada de 
repaus a pomilor 

Octombrie-martie Se urmăreşte limitarea înălţimii şi lărgimii gardului 
fructifer, reglarea încărcăturii cu muguri de rod, 
întinerirea semischeletului. 

5. Tocarea ramurilor 
rezultate în urma tăierii 
pomilor 

Noiembrie - martie Tocat ramuri rezultate la tăierea din perioada de 
repaus, care nu depăşesc, în general, diametrul de 
4-6 cm la bază şi greutatea de 4-5 t/ha. Lucrarea se 
execută mecanizat cu tractorul U 650M şi TRC 2,25.
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

6. Fertilizare radiculară 
 

Martie 

Se aplică întreaga cantitate de fosfor radicular 
(pentru creşterea rădăcinilor); 
Se aplică azot la sol, 1/3 din doza anuală (aprox. 60 
kg/ha), numai dacă creşterile anului anterior au fost 
reduse, dacă solul este înierbat, sau în anii fără rod 
(în cazul unei aprovizionări reduse cu azot a solului 
procesul de inducţie va fi excesiv) 
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

7. Tratamente fitosanitare 
+ fertilizare foliară 
 

Martie-octombrie

Conform Programelor de tratamente fitosanitare 
(standard, cu risc redus, biotehnic, biologic) 
Ingrăşăminte foliare: conform schemei de mai jos. 
Se aplică 1000 l soluţie/ha: 
1. Cu câteva zile înainte de înflorire, fertilizare 
foliară cu: 12N:61P:0K+Zn (2% MAP); 
2. După înflorire fertilizare foliară cu: 14N:14P:28K+ 
2Mg+ME (Polyfeed, 2%); 
3. 15 mai fertilizare foliară cu: 13N:0P:45K+2Mg 
(KNO3, 2%); nu se fertilizează cu potasiu radicular 
pentru a nu concura absorbţia calciului în primele 
faze de creştere a fructelor 
4. 1 iunie fertilizare foliară cu: 11N:0P:22K+9Mg 
(Magnisal – 10:0:0:16, 1% concentraţie şi KNO3+ 
2%Mg, 1% concentraţie); tratament foliar cu calciu 
(CaCl2 1-2%); 
5. 15 iunie fertilizare foliară cu aceleaşi produse de 
la 1 iunie 
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8. Lucrat pe rândul de 
pomi pentru încorporarea 
plantelor leguminoase 
(îngrăşământ verde) 

Iunie Lucrare mecanizată cu tractorul U 445DT şi freza 
rotativă cu palpator FRP4. Partea aeriană a 
leguminoaselor este mărunţită şi încorporată în sol 
unde se descompune rapid şi eliberează cantităţi 
mari de N (Vicia sp. aprox. 100 kg N/ha).  

9. Fertilizare radiculară Iunie La 1 iunie se aplică radicular întreaga cantitate de 
potasiu stabilită conform metodologiei prezentate în 
figura 4 (Borlan et al., 1982), aprox. 120 kg/ha 
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

10. Erbicidare pe rândul de 
pomi de 2 ori 

Mai – iulie 

Se folosesc erbicide pe bază de Gliphosate, în doză 
de 3-5 l/ha (300 l apă/ha) efectiv tratat. Momentul 
efectuării tratamentului este ales când majoritatea 
speciilor de buruienilor au partea aeriană mai înaltă 
de 15 – 20 cm şi nu va ploua în următoarele 4-5 ore 
de la efectuarea tratamentului. Intervalul dintre 
erbicidări se stabileşte în funcţie de dinamica 
creşterii şi fructificării buruienilor, astfel ca acestea 
să nu apuce să producă seminţe. La speciile perene 
tratamentul se repetă pe vetre, cu doze majorate. 

11. Irigat 
 

Iulie-septembrie 5 udări x 500 mc 
Metoda de udare: prin aspersiune. 
Indici tehnici ai udărilor: plafonul minim să fie la 2/3 
din IUA, intervalele dintre udări fiind variabile în 
funcţie de bilanţul hidric al anului respectiv (deficitul 
pluviometric însumat – ET0-PM – precipitaţii)  

12. Tocat (cosit) iarba pe 
interval 

Mai-august Lucrarea se execută mecanizat cu tractorul U 650M 
şi TRC 2,25 

13. Recoltare Septembrie (după 
testul de maturare 

cu iodură de 
potasiu) 

Recoltare manuală în găleţi de PVC (10-12 kgm 
capacitate), transportarea pe rândului de pomi la 
containere, deşertarea în containere, pe soiuri şi pe 
calităţi, scoaterea containerelor încărcate cu furca 
purtată pe tractor în spate (TRPS). 
TRPS încarcă containerele cu fructe în remorci şi se 
transportă la depozitul de fructe. Se introduc în 
camerele de prerăcire şi apoi în camerele de 
păstrare la 0-1°C 

*) Indicatorii capacităţii de rezilienţă: 
1. Indicatori privind partea aeriană a pomilor în perioada de repaus:  
- Sporul anual al suprafeţei secţiunii transversale a trunchiului (SPOR) este cel mai uzitat indicator 
sintetic al intensităţii proceselor de creştere ale pomilor, pe parcursul unui an de vegetaţie. 
- Cantitatea de lemn îndepărtat de pe pomi cu ocazia tăierilor din perioada de repaus (LRTu) 
2. Indicatori privind partea aeriană a pomilor în cursul perioadei de vegetaţie: 
- Numărul mediu anual al mugurilor micşti existenţi pe pomi la pornirea în vegetaţie (NMM).  
- Numărul mediu anual de fructe pe pomi la recoltare (NFC).  
- Procentul mediu anual de fructe recoltate în toamnă din totalul florilor existente pe pom în primăvară 
(FC/FL).  
- Greutatea medie anuală a unui fruct (GFC).  
- Producţia medie anuală de fructe (PROD).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 38

3.2. Tehnologia – cadru pentru plantaţiile superintensive de măr 
(3000 pomi/ha) 
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Lucrarea 
Perioada 
optimă de 
executare 

Cerinţe agrotehnice şi indici tehnici 

1. Revizuit sistem de 
susţinere (spalieri de 
3,7 m, din beton la 8 
m distanţă, cu două 
sârme de 2,8 mm 
grosime plasate la 
înălţimea 0,6m şi 2,7 
m şi nuiele de bambus 
de 2,9 m la fiecare 
pom) 

Septembrie 
(după recoltare)

Câteva date tehnice: se verifică poziţia spalierilor de beton şi 
ancorarea lor în sol; se întind sârmele de la întinzătoarele de 
la capetele rândurilor; se verifică starea sistemului de 
susţinere individual (nuiele de bambus), prinderea lor de 
sârme; se refac legăturile pomilor cu tub elastic din mase 
plastice acolo unde este cazul (primele două legături se fac la 
0,8 m distanţă de la prima sârmă a spalierilor şi la 0,3 m în 
continuare)  

Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

2. Lucrat solul pe 
rândul de pomi (0,5 
m de o parte şi alta a 
rândului de pomi) 
 

Septembrie 

Lucrare mecanizată cu tractorul U 445DT şi freza rotativă cu 
palpator FRP4 

3. Semănat ierburi 
leguminoase pe 
rândul de pomi  

Septembrie Cele mai bune fixatoare de azot sunt speciile genului Vicia. 
Se va semăna manual măzărichea de toamnă (100-120 kg 
seminţe/ha efectiv semănat). 

4. Tăieri de 
întreţinere şi 
fructificare în 
perioada de repaus a 
pomilor 

 Octombrie -
martie 

Se execută manual cu foarfeca, îndepărtându-se în general 
ramurile cu diametrul la bază mai mare decât jumătate din 
diametrul tulpinii la locul de inserţie, ramurile cu poziţie 
verticală aflate prea aproape de tulpină coroane tip „fus 
subţire”. Se normează rodul pentru anul următor. Ramurile 
tăiate se aruncă pe interval. 

5. Tocarea ramurilor 
rezultate în urma 
tăierii pomilor 

Noiembrie - 
martie 

Tocat ramuri rezultate la tăierea din perioada de repaus, care 
nu depăşesc, în general, diametrul de 2-3 cm la bază şi 
greutatea de 1 t/ha. Lucrarea se execută mecanizat cu 
tractorul U 650M şi TRC 2,25. 

6. Tăierea rădăcinilor 
pomilor  

Martie Lucrarea se execută la 25 cm distanţă de trunchiul pomilor şi 
la 30 cm adâncime, pentru echilibrarea proceselor de 
creştere şi fructificare şi menţinerea unui volum cât mai mare 
de rădăcini în bulbul de umectare de sub picurătoare. Se 
execută mecanizat. 

7. Lucrat pe rândul 
de pomi pentru 
încorporarea 
plantelor 
leguminoase 
(îngrăşământ verde) 

Iunie Lucrare mecanizată cu tractorul U 445DT şi freza rotativă cu 
palpator FRP4. Partea aeriană a leguminoaselor este 
mărunţită şi încorporată în sol unde se descompune rapid şi 
eliberează cantităţi mari de N (Vicia sp. aprox. 100 kg N/ha). 

Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

8. Erbicidare pe 
rândul de pomi de 3 
ori 

Mai-iulie 

Se folosesc erbicide pe bază de Gliphosate, în doză de 3-5 
l/ha (300 l apă/ha) efectiv tratat. Momentul efectuării 
tratamentului este ales când majoritatea speciilor de 
buruienilor au partea aeriană mai înaltă de 15 – 20 cm şi nu 
va ploua în următoarele 4-5 ore de la efectuarea 
tratamentului. Intervalul dintre erbicidări se stabileşte în 
funcţie de dinamica creşterii şi fructificării buruienilor, astfel 
ca acestea să nu apuce să producă seminţe. La speciile 
perene tratamentul se repetă pe vetre, cu doze majorate. 
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9. Irigare localizată Mai -octombrie 25 x 40 mc 
Metoda de udare: localizată (picurare). Indici tehnici ai 
udărilor: se va menţine în sol potenţialul apei între 10 – 30 
kPa pe toată perioada de vegetaţie. Irigarea se va aplica 
zilnic cu doze mici de apă (1 l/pom când temperatura aerului 
nu depăşeşte 20°C şi 2 l/pom la temperaturi mai ridicate, 
aprox. 600-800 m3/ha/an). Apa se poate procura din foraje cu 
debite foarte mici (sunt necesari doar 0,1 litri/secundă pentru 
a iriga 1 ha plantaţie). 
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

10. Fertirigat 
 

Aprilie-august 

10 fertilizări x 5 m3/ha cu îngrăşăminte uşor solubile aplicate 
în apa de udare : monoamoniu fosfat, azotat de potasiu, 
sulfat de potasiu, azotat de magneziu, Poly-feed, uree.  
Prezentăm o schemă de fertilizare orientativă pentru specia 
măr: 

Cantitatea (kg/ha) LUNA N P2O5 K2O MgO 
Aprilie 2 12 0 0 
Mai 10 7 8 9 
Iunie  15 0 34 7 
Iulie 13 0 29 9 
Post recoltă 5+Foliar 0 14 0 
TOTAL=177 kg/ha 45 19 88 25  
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

11. Tratamente 
fitosanitare 

Aprilie-
octombrie 

17x1000 l/ha 
Conform Programelor de tratamente fitosanitare, expuse în 
continuare în prezentul manual (standard, cu risc redus, 
biotehnic, biologic). 
Capacitatea de rezilienţă: 
CV=± 25% pentru toţi indicatorii*) 

12. Fertilizare foliară Aprilie-
septembrie 

Ingrăşăminte foliare: conform schemei de mai jos. Se aplică 
1000 l soluţie/ha: 
1. Cu câteva zile înainte de înflorire, fertilizare foliară cu: 
12N:61P:0K+Zn (2% MAP); 
2. După înflorire fertilizare foliară cu: 14N:14P:28K+ 2Mg+ME 
(Polyfeed, 2%); 
3. 15 mai fertilizare foliară cu: 13N:0P:45K+2Mg (KNO3, 2%); 
nu se fertilizează cu potasiu radicular pentru a nu concura 
absorbţia calciului în primele faze de creştere a fructelor 
4. 1 iunie fertilizare foliară cu: 11N:0P:22K+9Mg (Magnisal – 
10:0:0:16, 1% concentraţie şi KNO3+ 2%Mg, 1% 
concentraţie); tratament foliar cu calciu (CaCl2 1-2%); 
5. 15 iunie fertilizare foliară cu aceleaşi produse de la 1 iunie;
6. Imediat după recoltare două – trei fertilizări foliare cu uree, 
2-3% + B, 0,07% (acid boric). 

13. Tocat (cosit) 
iarba pe interval 

Mai-iulie Se toacă de 4-5 ori cu U 445DT în agregat cu TRC 2,25 – 
tocătoare de ramuri şi se lasă la suprafaţa terenului.  

14. Tăieri în verde Iunie Se îndepărtează aproape de baza lăstarilor (rămân 2-3 cm pe 
pom pentru apariţia unor noi lăstari) creşterile mai viguroase, 
cu direcţie verticală care îndesesc coroana.  

15. Palisat ramuri şi 
refăcut legăturile la 
sistemul de 
susţinere 

Iunie-august Acolo unde este cazul se vor mări unghiurile de inserţie ale 
ramurilor mai viguroase şi cu poziţie apropiată de verticală. 
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16. Recoltare Septembrie 

(după testul de 
maturare cu 

iodură de 
potasiu) 

Recoltare manuală în găleţi de PVC (10-12 kgm capacitate), 
transportarea pe rândului de pomi la containere, deşertarea 
în containere, pe soiuri şi pe calităţi, scoaterea containerelor 
încărcate cu furca purtată pe tractor în spate (TRPS). 
TRPS încarcă containerele cu fructe în remorci şi se 
transportă la depozitul de fructe. Se introduc în camerele de 
prerăcire şi apoi în camerele de păstrare la 0-4°C.  

*) Indicatorii capacităţii de rezilienţă: 
1. Indicatori privind partea aeriană a pomilor în perioada de repaus:  
- Sporul anual al suprafeţei secţiunii transversale a trunchiului (SPOR) este cel mai uzitat indicator 
sintetic al intensităţii proceselor de creştere ale pomilor, pe parcursul unui an de vegetaţie. 
- Cantitatea de lemn îndepărtat de pe pomi cu ocazia tăierilor din perioada de repaus (LRTu) 
2. Indicatori privind partea aeriană a pomilor în cursul perioadei de vegetaţie: 
- Numărul mediu anual al mugurilor micşti existenţi pe pomi la pornirea în vegetaţie (NMM).  
- Numărul mediu anual de fructe pe pomi la recoltare (NFC).  
- Procentul mediu anual de fructe recoltate în toamnă din totalul florilor existente pe pom în primăvară 
(FC/FL).  
- Greutatea medie anuală a unui fruct (GFC).  
- Producţia medie anuală de fructe (PROD).  
 

Maşini şi utilaje agricole utilizate în plantaţiile intensive şi superintensive 
 
FREZĂ ROTATIVĂ CU PALPATOR - FRP 4 

- Număr organe de lucru: 4; 
- Lăţime de lucru, cm: 65; 
- Distanţa între rânduri: minim 350 cm; 
- Adâncimea de lucru, cm: 8-10; 
- Viteza de deplasare în lucru: I şi a-II-a; 
- Productivitatea, h/zi: 1,2 – 2,3: 
- Consumul de motorină l/ha: 10 – 17,5 

 
 TOCĂTOARE PENTRU RAMURI ŞI IARBĂ - TRC 2,25 

- Lăţimea de lucru, cm: 225; 
- Dezaxare maximă spre dreapta, cm: 65; 
- Turaţia rotorului, rot/min: 2170; 
- Număr de ciocane pentru tocat ramuri: 24; 
- Număr de cuţite pentru tocat iarba: 48; 
- Diametrul maxim al ramurilor tocate, mm: 60; 
- Productivitate:  
 - + tocat ramuri: 4-5 ha/zi; 
 - + tocat iarba: 5-6,5 ha/zi; 
- Consumul de motorină: 
 - + tocat ramuri: 14-17 l/ha; 
 - + tocat iarba: 7-9 l/ha; 

 
MAŞINA DE STROPIT ADAPTATĂ PENTRU ERBICIDAT MC 300 

- Capacitatea rezervorului: 300 l; 
- Nr. lănci pentru lucru:2; 
- Productivitate: 6-8 ha/zi; 
- Consum de motorină: 2,5-2,7 l/ha 
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MAŞINA DE STROPIT OSELLA 1000 (MS 1000) 
- Capacitatea rezervorului: 1000 l; 
- Diametrul ventilatorului: 80 cm; 
- Număr duze: 14; 
- Diametrul duzelor: 1 şi 1,2 mm; 
- Presiunea de lucru: 15 – 30 bari; 
- Productivitatea ( pentru 1000 l/ha): 7-8 ha/zi; 
- Consumul de motorină: 3,5 – 5,5 l/ha 

 
RB 5 – remorcă basculantă capacitatea 5 tone 
 
U 445 DT – Tractor pomicol pe roţi de 45 CP cu dublă tracţiune 
 
RPV 2 – Remorcă pomicolă de 2 tone 
 
TRPS – Furcă ridicătoare purtată în spate 
 
U 650 M – Tractor universal de 65 CP 
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3.3. Tehnologia – cadru pentru plantaţiile intensive de prun pe rod (5x4 m) 
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4. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE REALIZARE A 
TEHNOLOGIILOR INOVATIVE 

 
4.1. Reguli ale acţiunii şi interacţiunii factorilor şi condiţiilor de vegetaţie 
în plantaţiile pomicole inovative  
 
Aplicarea promptă în cadrul tehnologiilor de cultură a plantelor, a progresului 

ştiinţific şi tehnic este o caracteristică definitorie a dezvoltării contemporane a 
producţiei vegetale. Ca stimuli ai dezvoltării actuale a producţiei vegetale comerciale, 
orientate constant spre piaţă, acţionează deopotrivă satisfacerea comenzii sociale, 
maximizarea eficienţei economice, dar şi protecţia mediului. Interesele justificate ale 
producătorilor de a-şi spori beneficiile şi cele ale societăţii de a dispune de o 
abundenţă de produse vegetale ieftine şi de calitate, se armonizează pe baza 
creşterii continue a recoltelor la hectar şi ameliorării însuşirilor chimice şi tehnologice 
ale acestora, amândouă posibil de realizat numai prin menţinerea la nivel înalt şi 
reproducerea lărgită a capacităţii de producţie a solurilor. La aceste imperative ale 
dezvoltării contemporane a producţiei vegetale mai trebuie adăugată necesitatea 
îmbunătăţirii calităţii mediului ambiant prin prevenirea şi excluderea cu totul a 
fenomenelor de poluare şi de degradare a componentelor acestuia. De aceea, pentru 
transpunerea în fapt a tuturor acestor imperative ale culturii intensive a plantelor este 
obiectiv necesar să se acţioneze în sensul optimizării asupra unui set cuprinzător de 
factori şi condiţii de vegetaţie, făcând uz de toate mijloacele create de agronomia şi 
tehnica modernă. 

Regulile acţiunii şi interacţiunii factorilor şi condiţiilor de vegetaţie aflate în 
armonie cu datele cercetărilor şi rezultatele obţinute pe suprafeţe mari de practica 
înaintată din producţia vegetală intensivizată nu contravin celor formulate în perioada 
clasică de dezvoltare a agronomiei, reprezentând, de fapt, dezvoltări şi detalieri ale 
acestora îndeosebi cu privire la orientarea investiţiilor în producţia vegetală pentru 
maximizarea eficienţei economice şi evoluţia calitativă a sistemului sol — plantă. 
Aceste reguli (şi principii) sunt (Borlan et. al., 1994): 

Regula recoltelor mari. Obţinerea de recolte mari, la nivelul capacităţii de 
producţie a soiului sau hibridului în fiecare situaţie ecologică dată, este posibilă pe 
baza interacţiunii pozitive a tuturor factorilor şi condiţiilor de vegetaţie biologice, 
chimice şi fizice, asigurate echilibrat şi la niveluri optime, cantitativ şi calitativ, prin 
tehnologiile de cultură cu verigi dimensionate în funcţie de însuşirile solului şi gradul 
de favorabilitate (oferta ecologică) pentru cultură a celorlalte componente ale cadrului 
natural. Interacţiunea pozitivă a factorilor şi condiţiilor de vegetaţie optimizaţi 
cantitativ şi calitativ şi obţinerea pe această bază a recoltelor mari are drept 
consecinţă diminuarea consumurilor specifice (kg factor de vegetaţie/tona de produs 
vegetal) din fiecare factor alocat prin tehnologie ceea ce, în fiecare conjunctură 
economică, este de importanţă fundamentală pentru maximizarea eficienţei 
economice. Reducerea consumurilor specifice de apă („coeficientului de 
transpiraţie") prin fertilizare raţională şi a celui de substanţe nutritive din îngrăşăminte 
prin irigare reprezintă confirmări îndeajuns de cunoscute ale interacţiunii acestor 
factori. 

Prin interacţiunea pozitivă a irigaţiei şi fertilizării recoltele cresc o dată cu 
gradul de culturalizare a solului sau, altfel spus, cele mai mari recolte prin aplicarea 
raţională a irigaţiei şi fertilizării se obţin pe solurile pe care şi fără aplicarea acestor 
factori se obţin recolte mari. În condiţii altfel comparabile, consumul specific de 
substanţe nutritive clin îngrăşămintele aplicate în doze optime din punct de vedere 
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economic scade pe măsură ce creşte conţinutul de elemente nutritive din sol şi se 
îmbunătăţesc condiţiile de mobilizare a acestora pentru plante. De pildă, consumul 
specific de P2O5 din superfosfat se micşorează treptat la trecerea de la solurile slab 
spre cele bine şi foarte bine asigurate cu forme mobile de fosfor; 

Pentru ca fertilizarea sa asigure o eficienţă economică maximă, 
îngrăsămintele trebuie aplicate în doze optime din punct de vedere economic (DOE), 
ţinând seama de asigurarea solurilor cu substanţe nutritive şi de recolta posibil de 
obţinut în situaţia ecologică dată. Alocarea îngrăşămintelor în doze mai mici decât 
cele OE nu permite obţinerea recoltelor ecologic posibile, în timp ce la alocarea în 
exces eficienţa economică a fertilizării scade şi apare riscul poluării prin disiparea 
substanţelor nutritive în mediul ambiant; 

Utilizarea productivă a factorilor trofici de vegetaţie cu încorporarea acestora in 
substanţe organice din recoltă poate fi sporită semnificativ prin optimizarea mediului 
fizico-chimic în care este integrată planta de cultură (solul, apa, aerul, radiaţia 
luminoasă) şi prin stimularea desfăşurării procese lor fiziologice din plantă 
(fotosinteza şi randamentul ei; dezvoltarea vegetativă; iniţierea primordiilor florale, 
fecundarea, formarea organelor reproductive, şi a celor de acumulare a rezervelor de 
substanţe organice ş.a.). 

Efectul măsurilor de stimulare a desfăşurării proceselor din mediul intern al 
organismelor vegetale asupra recoltei se află în relaţie inversă cu gradul de 
optimizare fizico-chimică a mediului extern în care este integrată planta. Exemplu: 
Fertilizarea suplimentară, de stimulare, pe cale foliară este cu atât mai eficientă cu 
cât asigurarea nutriţiei pe cale radiculară din sol este mai precară; 

În orice conjunctură finită a factorilor trofici de vegetaţie, acumulaţi în sol şi 
aplicaţi curent în cadrul tehnologiilor de cultură, sporirea recoltelor ca urmare a 
optimizării factorilor fizici în mediul ecologic asigură utilizarea economică a 
elementelor nutritive de către plante, concretizată prin tendinţa de micşorare a 
concentraţiei acestor elemente în masa uscată a recoltei, îndeosebi în substanţele 
organice de rezervă (proteina, fitina ş.a.). 

Regula consecvenţei investiţiilor In producţia vegetală. Probabilitatea de a 
obţine eficienţa economică scontată de la o investiţie făcută pentru optimizarea unora 
din factorii şi condiţiile de vegetaţie creşte când prin investiţii adecvate se acţionează 
în mod echilibrat cantitativ şi calitativ şi asupra celorlalţi factori şi condiţii de 
vegetaţie, obţinându-se optimizarea şi armonizarea lor reciprocă. Exemplu: în 
agricultura irigată, şansele ca investiţiile pentru amenajarea terenului, aducţia şi 
aplicarea apei să fructifice la nivelul scontat sporesc considerabil prin fertilizarea 
echilibrată şi cantitativ suficientă şi prin cultivarea în rotaţii adecvate a unor plante şi 
soiuri ale acestora care pot să valorifice plenar prin sporuri de recoltă, factorii şi 
condiţiile de vegetaţie asigurate prin investiţiile şi cheltuielile făcute. Asigurarea 
incompletă şi nearmonizată a factorilor şi condiţiilor de vegetaţie complementare 
celor pentru care s-a investit prelungeşte indefinit perioada de amortizare prin sporuri 
de. producţie a investiţiei. 

Regula domeniilor optime de aplicare a factorilor şi condiţiilor de 
vegetaţie pentru asigurarea interacţiunii lor pozitive. Întinderea domeniilor 
optime, în care factorii şi condiţiile de vegetaţie alocate economic interacţionează 
pozitiv cu maximă intensitate, manifestă tendinţă de a se restrânge pe măsură ce 
cresc recoltele, sau, altfel spus, numărul de doze şi de rapoarte reciproce dintre 
factorii şi condiţiile de. vegetaţie în care se pot obţine recoltele se micşorează o dată 
cu creşterea acestora. în timp ce recoltele modeste, cu mult sub cele posibile 
ecologic se pot obţine pe solurile cu textură mijlocie şi grea in multiple situaţii de 
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aplicare neoptimă, ca doze şi rapoarte reciproce, a factorilor de vegetaţie, recoltele 
mari, la nivelul capacităţii de producţie a soiului şi posibilităţilor pe care le oferă 
staţiunea ecologică, se pot obţine numai prin aplicarea factorilor şi condiţiilor de 
vegetaţie în doze şi rapoarte strict definite. 

Regula prevenirii fenomenelor de poluare şi a îmbunătăţirii calităţii 
mediului ambiant al producţiei vegetale. Fenomenele de poluare a componentelor 
mediului ambiant al producţiei vegetale (îndeosebi solul, apa freatică şi planta de 
cultură) sunt întotdeauna urmarea neutilizării productive a factorilor chimici de 
vegetaţie aplicaţi în exces absolut faţă de necesarul optim economic pentru oferta 
ecologică de producţie dată sau în exces relativ faţă de posibilităţile de metabolizare 
asigurate prin accesibilitatea elementelor nutritive care nu s-au aplicat prin tehnologie 
(de pildă, metabolizarea precară a nitraţilor în plante cu deficienţe de fosfor şi de 
molibden). Acţionarea concentrată în sensul optimizării asupra tuturor factorilor şi 
condiţiilor de vegetaţie, aplicate în doze optime economic şi obţinerea pe această 
bază de recolte mari asigură utilizarea productivă şi metabolizarea înaintată in 
substanţe organice utile din recoltă a factorilor chimici de vegetaţie, prevenind 
totodată eficace disiparea entropică a lor şi poluarea mediului ambiant. De aceea, se 
poate afirma că în măsura în care sunt fundamentale ştiinţific şi aplicate consecvent 
spre a fi rezultative la nivelul scontat, tehnologiile intensive de cultură plantelor pot 
avea o contribuţie substanţială la primenirea fenomenelor de poluare chimică în 
mediul ambiant al producţiei vegetale. Calitatea bună a mediului ambiant rural din 
Europa de vegetală intensivă cu folosirea anuală a unor cantităţi mari de 
îngrăşăminte produse industrial, confirmă în mod convingător această regulă. 

Regula evoluţiei însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solurilor. Dacă 
asigură obţinerea de recolte mari si continuu ascendente o perioadă indefinit de 
lungă de timp, tehnologiile de cultură intensivă a plantelor nu degradează însuşirile 
fizice, chimice şi biologice ale solurilor, ci din contră le ameliorează. Pe lângă 
realitatea experimentală şi practica agricolă înaintată din ţara noastră şi din ţările în 
care se practică de multă vreme o agricultură intensivizată pe multiple căi, inclusiv 
prin folosirea unor cantităţi mari de îngrăşăminte naturale şi produse industrial, 
această regulă se sprijină pe teoria genezei însuşirilor de fertilitate a solurilor sub 
acţiunea vegetaţiei. Prin efectele benefice directe asupra solului (optimizarea 
saturaţiei cu baze. a structurii cationilor schimbători şi a reacţiei; sporirea spre 
niveluri optime, a conţinutului de forme mobile de fosfor, potasiu şi microelemente) şi 
mijlocite de vegetaţia cultivată intensiv (echilibrarea şi chiar pozitivarea balanţei 
humusului, structurarea solului sub culturi furajere perene de mare productivitate, 
aport de azot legat biologic sub culturi leguminoase inoculate cu tulpini active de 
Rhizobium, reducerea rezervei de germeni fitopatogeni, de faună dăunătoare şi de 
seminţe de buruieni prin măsuri integrate de combatere ş.a.) tehnologiile de cultură 
intensivă a plantelor cresc gradul de culturalizare a solului. 

Experienţele de lungă durată în staţionar nu permit întotdeauna vizualizarea 
cu claritate a acestei reguli. De vină este aplicarea incompletă a factorilor trofici, ceea 
ce, în condiţiile obţinerii de recolte mari, provoacă declinul unora din însuşirile 
chimice ale solului. De pildă, fertilizarea cu îngrăşăminte conţinând numai 
macroelemente, sporeşte solicitarea rezervelor de elemente secundare (Mg, S) şi de 
microelemente din sol care astfel se micşorează. 
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4.2. Soiurile recomandate pentru tehnologiile armonizate cu capacitatea 
de rezilienţă a ecosistemelor din regiunile de deal 

 
Sortimentul de măr autohton admis la înmulţire cuprinde 47 soiuri, dintre care 

29 româneşti şi 18 străine. Dintre acestea cele mai răspândite în livezile de măr sunt 
Jonathan, Golden Delicious, Starkrimson, Idared, Generos, Florina, Pionier, Romus 
3, etc. Comparativ, sortimentul european cuprinde soiurile Golden Delicious şi 
mutantele sale 37,3%, urmat de Gala cu 10,4%, Red Delicious 9,9%, Jonagold 9,2%, 
Elstar 4,9%, Granny Smith 4,9%, Braeburn 3,3%, Morgenduft (Imperatore) 1,9%, 
Idared 1,5%, Cox Orange 1,1%, Fuji 1,1%, etc. Tendinţa pe piaţa merelor în Europa 
este orientată spre extinderea soiurilor cu pulpa fermă, crocantă, suculentă, bine 
echilibrate sub raportul zahăr-aciditate, cu aspect atrăgător în privinţa formei şi culorii 
fructelor (roşu aprins, galben sau bicolore). În lume, ca etalon în privinţa însuşirilor 
organoleptice cele mai bine acceptate fructe sunt cele ale soiurilor Golden Delicious, 
Red Delicious şi Jonagold în America, soiul Pink Lady în Europa, soiul Fuji în Asia şi 
soiul Braeburn în Australia şi Noua Zeelandă. 
  Printre cele 262 soiuri de măr cuprinse în lista europeană (anexa FFV 50 
Pommes) se regăsesc şi o serie de soiuri răspândite în livezile din ţara noastră între 
care amintim Idared, Jonathan, Golden Delicious şi mutantele (ex. Golden spur), Red 
Delicious şi mutantele (ex. Starkrimson), Granny Smith, Mutsu, James Grieve, 
Jonagold, Florina. Prin studiul soiurilor din sortimentul european aflate în culturi de 
concurs la I.C.D.P. Piteşti, cum sunt Braeburn, Hillwel, Elstar ( şi mutantele sale), Fuji 
(şi mutantele sale), Kent, Florina, conveerul varietal se poate diversifica. 
 Din punct de vedere calitativ structura sortimentală s-a îmbunătăţit ca urmare 
a rezultatelor cercetării, în conveerul speciilor o pondere însemnată fiind deţinută de 
soiurile noi, autohtone, mai productive şi bine adaptate condiţiilor pedoclimatice 
specifice bazinelor pomicole consacrate. În continuare prezentăm, pe specii, 
sortimentul recomandat la înmulţire în perspectivă.  

Astfel, la măr, baza sortimentului va fi formată din soiurile cu rezistenţă 
genetică la boli şi dăunători (peste 50% din pomii altoiţi anual), respectiv Florina, 
Ciprian, Generos, Romus 3 şi 4, Prima, Pionier, Aura, Jonaprim, Starkprim, etc. 
Dintre soiurile clasice, în sortiment se regăsesc în continuare Idared (15%), Golden 
Delicious şi spururile sale (10%), Jonagold (5%), Jonathan (5%), etc. Se 
preconizează diversificarea sortimentului atât ca epocă de coacere (de vară – 5%, de 
toamnă – 10 – 15%, de iarnă – 80%), odată cu creşterea calităţii şi reducerea poluării 
prin reducerea numărului de tratamente fitosanitare (Isac et al, 2001). De asemenea, 
sunt preocupări în direcţia valorificării merelor atât prin consum în stare proaspătă cât 
şi prin prelucrare în sucuri naturale, aşa încât şi în viitor mărul va trebui să reprezinte 
în jur de 30% din producţia de fructe autohtone.  

La prun, care ocupă primul loc atât ca suprafaţă dar şi ca producţie în unii ani 
în pomicultura ţării noastre, sortimentul a înregistrat o îmbunătăţire calitativă în 
ultimele decenii prin introducerea soiurilor cu fructe mari (peste 45 g) destinate 
consumului în stare proaspătă şi exportului. Având în vedere arealul larg de cultură şi 
sensibilitatea multor soiuri de prun la atacul de plum-pox se acordă atenţie creşterii 
ponderii celor tolerante ca Stanley, Anna Späth, Flora, Carpatin, Grase româneşti, 
care în acelaşi timp au fructe cu folosinţă mixtă (consum şi prelucrare). Structura 
sortimentală se bazează în principal pe soiuri bine adaptate condiţiilor pedoclimatice 
diferitelor zone de cultură, foarte variate şi cuprinde alături de soiurile amintite mai 
sus şi Tuleu gras, D’Agen şi Agent (pentru prune uscate), Centenar, Record, Tuleu 
timpuriu, etc. 
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Portaltoii ce vor deţine ponderea la înmulţire în viitor în pepinierele din 
România vor fi următorii: pentru măr şi parţial pentru păr şi gutui, portaltoii vegetativi 
ce se înmulţesc în marcotiere şi pe măsura sporirii gradului de dotare şi cei pentru 
sâmburoase. La măr ponderea o va ocupa în continuare M9 şi clonele sale (de 
vigoare uşor mai ridicată sau mai scăzută), care să realizeze cu soiurile pomi la care 
toate lucrările să se poată realiza de la sol, de o persoană de înălţime medie. Vor 
căpăta extindere în pepiniere şi clone de la portaltoii vegetativi de măr româneşti 
recent omologaţi (Voineşti 2, MF 5, MF 10). Portaltoiul MM 106 datorită vigorii sale 
mari va scădea ca pondere şi va fi utilizat mai mult cu soiurile de tip spur. 

La prun, datorită posibilităţilor de dotare reduse precum şi datorită pericolului 
virozelor (îndeosebi a plum-poxului) ponderea în următorii ani, în lipsa unor investiţii 
consistente în infrastructura laboratoarelor de virologie, o vor ocupa tot portaltoii 
generativi. “Mirobolan dwarf” omologat în 1999 şi Mirobolan “BN 4 Kr” (rezistent la 
PPV) vor creşte ca pondere, dar vor pătrunde rapid şi portaltoii vegetativi din import 
(St. Julien). 

 
 
4.3. Sisteme de conducere a pomilor (forme de coroană) 
 
Formele de coroană au o deosebită importanţă pentru că, de ele depinde: 

cantitatea de fructe pe care o pot forma şi susţine pomii; pătrunderea luminii solare 
pentru o cât mai bună fotosinteză în tot cuprinsul, la toate frunzele; posibilitatea de a 
mecaniza unele lucrări; eficacitatea tratamentelor de fitoprotecţie ş.a. 

În general, coroanele trebuie să îndeplinească câteva cerinţe: 
- să fie cât mai simplu de realizat şi cu un consum de muncă mic; 
- să fie cât mai aproape de nivelul solului pentru ca lucrările manuale de mare 

volum (tăierile şi recoltarea) să se facă pe cât posibil de jos, fără scări; 
- să fie cât mai rare şi de dimensiuni optime pentru pătrunderea cât mai directă 

a razelor solare în tot cuprinsul coroanei. 
În interiorul coroanelor de mari dimensiuni pătrund mai puţin de 30% din 

razele solare. Formele de coroană se aleg în funcţie de caracteristicile speciei, 
soiului, portaltoiului utilizat, ţinând seama de sistemul de cultură, distanţele de 
plantare, gruparea pomilor, etc. Formele de coroană se pot grupa, în mare, în două 
grupe: globuloase; din ce în ce mai puţin folosite şi aplatizate, sub firmă de garduri 
fructifere. Formele aplatizate expun razelor solare o suprafaţă de recepţie mult mai 
mare comparativ cu formele globuloase; de asemenea permit un grad mai mare de 
mecanizare a lucrărilor tehnologice, traficul agregatelor fiind mult mai facil. 

Aplatizarea, necesită mijloace – suport pentru conducerea ramurilor de-a 
lungul rândurilor şi care în acelaşi timp previn desrădăcinarea pomilor. 

Mijloace de susţinere 
Rolul mecanic al scheletului – de susţinere a recoltei de fructe – se pierde 

treptat, pe măsura creşterii densităţii pomilor, fiind înlocuit de “mijloacele de 
susţinere” artificiale (spalieri, tutori etc.) de exemplu, la sistemul intensiv şi mai ales 
la cel superintensiv, la care scheletul în mod practic “se aplatizează”, fiind necesari 
numai 2-4 ani pentru ca acestea să formeze recolte foarte mari, soliditatea 
scheletului este scăzută; predomină în această situaţie funcţia fiziologică a 
scheletului, ca sediu al proceselor biologice de creştere şi fructificare. Pentru acest 
motiv, la sistemele de mare densitate mijloacele de susţinere trebuie instalate nu 
numai pentru protecţia împotriva dezrădăcinării, ci în egală măsură şi pentru 
susţinerea recoltei şi conducerea coroanei pomilor. 
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Pomicultura modernă, chiar dacă se practică pe suprafeţe mici, se 
caracterizează printr-un sortiment de calitate superioară, producţii precoce, cu pomi 
cultivaţi în forme cu talie joasă, adesea aplatizate, folosindu-se ca portaltoi în special 
tipurile vegetative care au o slabă înrădăcinare şi ancorare în sol. Formele de 
coroană adaptate în livezile moderne se realizează, de regulă, prin operaţiuni de 
dirijare a ramurilor în diferite poziţii. Aceste considerente, respectiv prevenirea 
dezrădăcinării pomilor, posibilitatea de a schimba poziţia de creştere a ramurilor în 
funcţie de forma de coroană pe care o alegem la care se adaugă susţinerea greutăţii 
fructelor (fără a mai apela la “proptele”), impun cu necesitate în cazul mărului 
instalarea unor “mijloace de susţinere”. 

Există două feluri de susţinere a pomilor: 
A) în rânduri continue; 
B) individual. 
Recomandabil este, desigur, susţinerea pe spalier cu fire de sârmă. 
Acestea trebuie să fie cât mai raţional dimensionate, ca înălţime (2,8 m pentru 

livezile superintensive) şi ca număr de sârme (două – maxim trei). 
Tăierile 
Experienţa şi practica unităţilor care obţin an de an producţii mari de fructe, a 

demonstrat că în tehnologia aplicată pomilor nu este nici o lucrare mai importantă 
decât alta; fiecare măsură agrotehnică are rostul şi efectele sale şi este la fel de 
importantă în asigurarea unui echilibru favorabil între creştere şi rodire, echilibru care 
garantează rodirea an de an a pomilor.  Ceea ce deosebeşte în schimb tăierile de 
celelalte lucrări este faptul că efectele negative înregistrate în cazul unor intervenţii 
neraţionale se manifestă ani în şir, iar uneori nu pot fi înlăturate toată viaţa pomilor. 
Din această cauză executarea corectă a tăierilor impune cunoaşterea câtorva 
aspecte de biologie a pomilor, în funcţie de specie, soi, vârstă etc. 

De obicei, prin tăieri înţelegem operaţiunile de adevărată chirurgie prin care 
eliminăm o parte din ramurile din coroană, total (rărire) sau parţial (scurtare). În cazul 
livezilor intensive noţiunea de “tăiere” este mai cuprinzătoare, în sensul că 
înglobează şi alte operaţiuni care se folosesc la acest sistem de cultură şi anume: 
dirijările de ramuri (arcuri, înclinări, dresări), plivirea (rărirea lăstarilor), ciupirea, 
inciziilor etc. Aceste operaţiuni sunt specifice obţinerii diferitelor forme de coroană 
folosite în cultura modernă. 

 Spre deosebire de livezile “clasice”, în care tăierile la pomii tineri urmăresc 
formarea unui schelet puternic, bine dezvoltat pentru a ocupa spaţiile mari dintre 
pomi, în livezile intensive, în primii ani după plantare nu se efectuează de regulă 
tăieri, mai ales scurtări de ramuri, cu scopul de a favoriza intrarea cât mai rapidă pe 
rod a pomilor. 

 În coroana pomilor, în decursul vieţii, se petrec în paralel două procese, 
creşterea vegetativă, care se manifestă în special prin formarea an de an a lăstarilor 
pe ramurile mai vârstnice şi rodirea, prin care se înţelege formarea organelor care 
asigură producţia de fructe. 

Echilibrul favorabil, pe care urmărim să-l realizăm prin lucrările de îngrijire a 
pomilor, constă în existenţa anumitor raporturi între cele două procese: un număr 
prea mare de lăstari, cu lungimi foarte mari, sunt în detrimentul formării mugurilor de 
rod, o încărcătură exagerată de fructe stânjeneşte creşterea lăstarilor şi, în acelaşi 
timp, împiedică formarea rodului în anul următor. Experienţele au dovedit că, în mod 
normal, lăstarii trebuie să aibă lungimea de 40-60 cm şi să fie bine repartizaţi pe 
toate ramurile din coroană. 
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 În ce priveşte rodirea, producţii normale se obţin atunci când din numărul de 
muguri din coroana unui pom, 25-40% sunt muguri de rod. Pomii care în timpul 
înfloririi apar ca “ninşi”, au un număr de muguri de rod exagerat, de obicei în 
proporţie de 80-90% din totalul de muguri din coroană, ceea ce nu este favorabil 
pentru o rodire normală. 

 În perioada de tinereţe se manifestă cu mare intensitate procesul de creştere 
vegetativă, fără intervenţii deosebite din partea pomicultorului. După intrarea pe rod, 
pe măsură ce anii trec, procesul de rodire se intensifică din ce în ce mai mult, 
producţiile de fructe sunt din ce în ce mai mari. Formarea lăstarilor, ca număr şi 
lungime, este din ce în ce mai slabă, până când lungimea acestora ajunge la numai 
câţiva centimetri. În mod natural, dacă în coroana pomilor nu se fac nici un fel de 
intervenţii începe să se manifeste procesul de uscare a ramurilor, în primul rând a 
vârfurilor acestora. 

 În mod natural, deci, pomii au tendinţa de a pierde echilibrul între creştere şi 
rodire favorabil omului. Coroanele îndesite se răresc prin eliminarea ramurilor de 
prisos, a celor plasate necorespunzător; de asemenea, se îndepărtează ramurile 
uscate, cele atacate etc. Cu ajutorul tăierilor se menţine înălţimea dorită a pomilor 
prin eliminarea sau scurtarea de la nivelul respectiv, a tuturor ramurilor. Înălţimea 
maximă a pomilor în livezile intensive trebuie să fie de 2,2-2,5 m iar în cele 
superintensive sub 2,0 m pentru a asigura executarea “cu picioarele pe pământ” a 
celor două lucrări de mare volum în livezi: tăierile şi recoltatul. 

De asemenea, prin tăieri se obţine “aplatizarea” coroanei pomilor şi formarea 
gardurilor fructifere. 

Perioada anului în care se execută tăierile 
 Dacă ne referim numai la tăierile propriu-zise, cunoscute sub denumirea de 

tăieri în “uscat”, acestea se pot executa în întreaga perioadă când pe pomi nu există 
frunze. La noi în ţară a existat obişnuinţa ca tăierile să se efectueze către sfârşitul 
iernii şi în primăvară (februarie-martie). În ultimul timp se practică tot mai mult tăierea 
pomilor în tot cursul toamnei şi iernii, începând cu luna noiembrie. Vindecarea rănilor 
se face tot atât de bine, indiferent de perioada în care se taie. Desigur, în lunile de 
iarnă trebuie evitate zilele geroase, mai cu seamă la speciile piersic, cais şi la pomii 
tineri. 

Efectuarea tăierilor într-o perioadă de 5 luni de zile, permite ca operaţiunea să 
fie realizată de un număr mai redus de persoane calificate sau chiar numai de 
proprietar. În linii mari, la livezile pe rod, o persoană poate tăia 1 ha pe lună, 
respectiv 5 ha pe campanie, livadă intensivă. 

Normarea rodului 
În afară de rărirea coroanei, de reducerea înălţimii pomilor, de regenerarea 

prin scuturare a ramurilor îmbătrânite, tăierile în perioada de rodire a pomilor au, în 
acelaşi timp, un obiectiv deosebit de important, este vorba de normarea rodului. 

De obicei pomii formează un număr mult mai mare de muguri de rod şi de flori 
de cât este nevoie pentru obţinerea unei recolte de fructe normale. Se estimează că 
la un grad de înflorire în care spunem despre pomi că sunt ca “ninşi cu zăpadă”, 
legarea a 5-7% din flori asigură o recoltă normală. Sunt situaţii, în anii cu condiţii 
prielnice pentru polenizare şi legare, când pe pomi rămâne un număr exagerat de 
fructe şi care au ca urmare: obţinerea de fructe mici, uneori nevandabile, cu 
acumularea redusă de zahăr, coloraţie slabă, împiedicarea diferenţierii mugurilor de 
rod pentru anul următor (alternanţă) şi la multe soiuri ruperea ramurilor şi distrugerea 
în mare parte a coroanei, caz foarte frecvent la soiul de prun Tuleu gras. 
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Tăierea trebuie să urmărească deci eliminarea unei părţi din mugurii de rod în 
exces, scop care se realizează prin scurtarea formaţiunilor fructifere îmbunătăţite şi 
mult alungite. Sunt situaţii când eliminarea are în vedere 50% şi chiar mai mult din 
mugurii de rod existenţi. Atunci când se constată şi după o operaţiune de tăiere 
destul de severă că în pom există un număr excesiv de flori sau fructe legate, trebuie 
apelat şi la alte procedee de rărire. 

Rărirea manuală. Mai puţin efectuată la prun, dar adesea executată în livezile 
fermierilor apuseni care urmăresc fructe (mere-piersici) cu diametrul de 70 mm şi 
peste. Pentru a avea efect, rărirea trebuie făcută când fructele au mărimea de 8-12 
mm în diametru. Se elimină fructul de când sunt legate mai multe în inflorescenţă, 
cele mai mici, deformate sau atacate. 

Rărirea mecanică. Se realizează mai ales la prun cu ajutorul unor 
echipamente de vibrare care acţionează prin ataşarea de trunchi sau de ramurile 
schelet. Durata vibrării, în funcţie de gradul de rărire pe care dorim să-l realizăm este 
de 1-2 secunde, cu amplitudini de 3-4 mm şi la o viteză de 1.500-1.800 ture pe minut. 

Normarea chimică 
În străinătate încă din 1932 în SUA şi din 1960 în ţări ca Franţa, Anglia, 

Olanda, Belgia, Spania, Italia s-au făcut primele încercări de rărire chimică a 
fructelor, iar în ultimii 20-25 ani aceasta este o lucrare obligatorie şi curentă în 
tehnologia de cultură a pomilor. 

Normarea încărcăturii cu rod, în ţara noastră, indiferent de specie, s-a efectuat 
numai prin tăieri şi foarte rar la specia piersic optimizarea producţiei s-a realizat prin 
normare manuală. În ceea ce priveşte normarea pe cale chimică a fructelor, aceasta 
a avut numai caracter experimental în staţiunile de cercetare (Voineşti, Iaşi, Bistriţa, 
Constanţa, Băneasa şi ICPP Mărăcineni). Pe baza cercetărilor efectuate s-au stabilit 
scheme de aplicare pe specii precum şi grupele de substanţe care se pot aplica. 

La specia măr normarea chimică se aplică în două momente:  
• Când 60% din flori sunt deschise până la scuturarea petalelor primelor flori, 

se pot utiliza produse pe bază de insecticide (DNOC în concentraţie de 200 mg/l, 
Carbaril în concentraţie de 0,15%, Auxine în concentraţie de 0,05%); 

• În perioada de formare a fructelor momentul optim de aplicare este atunci 
când diametrul fructului din inflorescenţa centrală a atins 10-12 mm. Produsele 
chimice care se aplică sunt pe bază de auxine cu următoarele denumiri comerciale şi 
concentraţii de utilizare: Rarex 0,2-0,3%, Rodofix 0,15-0,2%, Goldfix 0,1-0,15%, 
Amid-Thin 0,2-0,25% şi Dirigol 0,05%. 

 
 
4.4. Sistemele de întreţinere a solului în plantaţiile inovative, adaptate 
pentru creşterea capacităţii de rezilienţă 
 
Lucrările de întreţinere a solului din livezi alături de celelalte verigi agrotehnice 

concură la obţinerea unor producţii ridicate de fructe şi la o eficienţă economică 
ridicată în pomicultură. Oricare ar fi sistemul ales aceasta trebuie să urmărească în 
principal: prevenirea şi combaterea eroziunii solului; menţinerea şi îmbunătăţirea 
proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale solului; încorporarea uniformă a 
îngrăşămintelor chimice şi organice cât mai aproape de zona de răspândire a 
sistemului radicular fără vătămarea acestuia; distrugerea buruienilor care constituie 
principalii concurenţi pentru apă şi substanţe nutritive ale pomilor. 
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Alegerea sistemului de întreţinere şi de lucrare a solului se face în funcţie de o 
serie de elemente printre care de primă importanţă sunt: sistemul de cultură, 
orografia terenului, condiţiile climatice, însuşirile fizice ale solului şi dotarea tehnică 
cu maşini şi utilaje. Ca urmare, nu se poate recomanda un sistem de lucrare a solului 
valabil pentru orice condiţii. Dacă ne referim, de exemplu, la livezile situate pe 
terenurile în pantă, trebuie folosit acel sistem de întreţinere care să asigure o cât mai 
bună conservare a solului în zonele mai secetoase sistemul de întreţinere trebuie să 
urmărească cu precădere acumularea şi menţinerea apei în sol etc. 

Ogorul negru 
Se bazează pe menţinerea afânată şi fără buruieni a solului printr-o mobilizare 

permanentă pe întreaga suprafaţă a livezii cu ajutorul mijloacelor mecanizate şi 
manual: respectiv afânarea adâncă toamna la 18-22 cm şi praşile (discuiri) repetate 
(5-6 ori) în perioada de vegetaţie.  

Acest sistem de întreţinere a solului în livadă s-a impus datorită următoarelor 
avantaje:  

- asigură o bună solubilizare a substanţelor nutritive şi o mai bună conservare 
a apei în sol, fapt ce duce la obţinerea unor producţii susţinute de fructe, în cazul în 
care se asigură îngrăşarea anuală cu îngrăşăminte organice şi chimice; 

- determină o mai bună aeraţie a solului, favorizând creşterea sistemului 
radicular şi activitatea microorganismelor aerobe; 

- distruge buruienile, eliminând concurenţa acestora pentru apă şi substanţe 
nutritive; 

- stânjeneşte înmulţirea şoarecilor şi a altor dăunători; 
- nu poluează mediul înconjurător şi nu distruge echilibrul biologic din sol 

(cazul folosirii unor erbicide toxice cu remanenţă îndelungată); 
- afânează suprafaţa solului tasată în urma trecerii tractoarelor şi maşinilor sau 

ca urmare a ploilor puternice. 
Totodată ogorul negru prezintă şi dezavantaje: 
- pe terenurile în pantă favorizează eroziunea mai ales în cazul unor ploi 

torenţiale ce survin la scurt interval după lucrarea solului; 
- prin lucrările repetate ale solului o parte din rădăcinile pomilor situate la 

adâncimea de 15-20 cm sunt tăiate sau rărite, ceea ce contribuie la reducerea 
volumului de rădăcini active tocmai în stratul de sol cel mai îmbogăţit în elemente 
nutritive; 

- practicarea ogorului negru duce (după cum s-a amintit) la reducerea 
conţinutului în materie organică. Pentru menţinerea potenţialului productiv al 
terenurilor lucrate ca ogor negru este necesară completarea sistemică a deficitului 
prin aplicarea gunoiului de grajd; 

 - folosit timp îndelungat duce la tasarea în adâncime, provocată de circulaţia 
tractoarelor şi maşinilor. În solul tasat în adâncime se reduce permeabilitatea pentru 
apă şi aer şi se creează condiţii nefavorabile pentru creşterea sistemului radicular. 
Acest fapt este şi mai evident în plantaţiile intensive şi superintensive unde distanţele 
reduse dintre rânduri obligă tractoarele să se deplaseze de fiecare dată pe acelaşi 
loc (urmă); 

- pe timp ploios nu permite accesul tractoarelor şi maşinilor pentru aplicarea 
tratamentelor fitosanitare şi transportul recoltei de fructe. 

Fructele provenite din plantaţiile întreţinute ca ogor negru şi fertilizate cu 
îngrăşăminte chimice pe bază de azot sunt mai puţin dense şi colorate, conţin mai 
multă apă, mai puţine zaharuri şi sunt mai sensibile la transport şi păstrare. 
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Datorită numeroaselor dezavantaje menţionate, ogorul negru tinde şi la noi să 
fie înlocuit sau combinat cu alte sisteme de întreţinere şi lucrare a solului, în timp ce 
în majoritatea ţărilor apusene a fost abandonat. 

Înierbarea  
Constă din menţinerea terenului din plantaţie acoperit cu ierburi perene. Acest 

sistem se recomandă în livezile amplasate pe terenuri în pantă în zonele cu 
precipitaţii suficiente (700-800 mm anual) şi în plantaţiile irigate. 

Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de la plantare şi poate să 
fie totală sau parţială. În cazul înierbării totale, o parte din suprafaţa de teren din jurul 
trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin 
erbicidare. În cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, lăţimea benzii înierbate va 
fi de maximum 2,5-3,0 m, iar cea lucrată sub proiecţia coroanei de 0,8-1,5 m. 

Cercetările multiple efectuate la noi şi pe plan mondial, arată că înierbarea 
intervalelor dintre rândurile de pomi, prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje. 
Printre avantaje se menţionează: 

- opreşte eroziunea de suprafaţă; îmbunătăţeşte structura solului;  
- reduce umiditatea din sol în zonele cu exces de umiditate; facilitează 

deplasarea maşinilor, dând posibilitatea aplicării la timp a tratamentelor fitosanitare şi 
transportul recoltei în perioadele ploioase ale anului; contribuie la reducerea 
consumului de carburanţi şi a forţei de muncă; are o acţiune favorabilă asupra 
nutriţiei cu fosfor, potasiu şi microelemente; reduce necesarul de îngrăşăminte 
organice şi chimice; contribuie la menţinerea şi îmbogăţirea rezervei de humus din 
sol; contribuie la o mai bună colorare a fructelor şi la mărirea capacităţii de păstrare. 

Dintre dezavantajele înierbării, demne de luat în seamă, se menţionează: 
- în perioadele secetoase pe terenurile neirigate poate să apară concurenţa 

pentru apă şi elemente fertilizante dintre pomi şi culturile de ierburi; 
- în primii ani de cultură, creşte consumul de azot la unitatea de suprafaţă; 
- iarba accentuează riscurile de îngheţ şi de înmulţire a rozătoarelor (şoareci) 

şi a insectelor dăunătoare. 
Folosirea ierburilor perene sub formă de benzi şi cosirea repetată nu 

influenţează negativ creşterea şi dezvoltarea pomilor, fapt demonstrat şi de 
numeroase cercetări. Producţiile medii realizate în mod practic sunt egale cu cele 
realizate în sistemul de întreţinere ca ogor negru. 

Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde  
Constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultivarea unor plante folosite 

ca îngrăşământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul 
se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o 
masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi 
substanţe nutritive. 

Culturi intercalate cu plante agroalimentare 
Acest sistem constă în cultivarea printre rândurile de pomi, în primii ani după 

plantare, a unor plante agroalimentare anuale sau perene, de la care se urmăreşte 
obţinerea unor producţii suplimentare. 

Din experienţele organizate la noi în ţară, rezultă că, culturile intercalate cu 
plante agroalimentare pot fi practicate fără a influenţa creşterea şi dezvoltarea 
pomilor în plantaţiile tinere amplasate pe terenuri fertile sau bine fertilizate, cu 
distanţe de plantare mai mari de 4 m între rândurile de pomi. Ea poate fi menţinută 
până la intrarea pomilor pe rod şi încheierea coroanelor. 

Cele mai recomandate pentru culturile agroalimentare intercalate sunt plantele 
prăşitoare de talie mică la care nu se consumă părţile ce pot fi infestate prin 
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tratamente, anume: leguminoasele pentru boabe (fasolea, mazărea şi soia), acestea 
având şi avantajul că îmbogăţesc solul în azot şi lasă o mare cantitate de materie 
organică prin rădăcini, tulpini şi frunze; rădăcinoasele (sfecla roşie, morcovul, 
morcovul furajer, sfecla de nutreţ şi cartofii timpurii); ceapa şi usturoiul pentru 
consum de iarnă, guliile, varza (la care se curăţă foile exterioare), pepenii galbeni şi 
verzi. 

Pe solurile foarte fertile şi irigate, în plantaţiile tinere se pot face culturi de 
căpşuni timp de 2-3 ani. 

Mulcirea solului 
Acest sistem include toate practicile prin care solul din plantaţie se menţine 

acoperit cu diferite materiale. Acestea se deosebesc între ele prin natura materialului 
şi modul de obţinere a acestuia. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din 
plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial.  

Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, 
frunze, rumeguş, fân de proastă calitate) care, fie întregi, fie tocate, vor acoperi 
terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, 
aerului şi căldurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea 
buruienilor. 

Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea albă.  
Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5-2 m, în 

special în plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi 
în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 

Avantajele muncirii solului: 
- contribuie la formarea şi menţinerea unui sol structurat, iar prin aceasta 

influenţează buna gospodărire a apei, a aerului şi substanţelor nutritive; 
- reduce oscilaţiile de temperatură sub mulci, solul fiind cu 3-6oC mai rece 

vara, iar iarna 2-3oC mai cald decât solul neacoperit; 
- prin putrezire, mulciul contribuie la îmbogăţirea solului în materie organică şi 

în elemente nutritive; 
- împiedică eroziunea solului. 
Printre dezavantajele mulcirii solului trebuie menţionate: 
- costul ridicat al materialului în cazul mulcirii cu folie de polietilenă şi al 

manoperei în cazul paielor sau altor resturi vegetale; 
- printre materialele folosite ca mulci se creează condiţii bune pentru înmulţirea 

rozătoarelor şi insectelor; 
- mulcirea terenului de pe rândurile de pomi cu folii de polietilenă îngreunează 

sau împiedică aplicarea anuală sau fazială a unor doze suplimentare de azot, fapt 
pentru are se recomandă ca înainte de aplicarea foliei de polietilenă, solul să fie bine 
lucrat şi fefrtilizat cu dozele de gunoi de grajd şi NPK. 

Folosirea erbicidelor în plantaţii pomicole 
O mare parte din buruieni sunt distruse prin lucrările solului, pentru altele în 

schimb, tot prin aceste lucrări se creează condiţii favorabile de răsărire în toată 
perioada de vară. În combaterea buruienilor o deosebită importanţă se va acorda 
distrugerii lor fie prin mijloace mecanice, fie chimice înainte de formarea seminţelor. 

Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de 
buruieni mai rezistente la erbicide (pir, talpa gâştii şi volbură). De asemenea, 
erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a 
buruienilor. Cele sensibile sunt distruse foarte repede, lăsând loc liber celor 
rezistente. Astfel, folosirea erbicidelor triazinice creează condiţii pentru înmulţirea 
unor buruieni perene ca: volbura, pirul, pălămida etc. 
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Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de 
dezvoltare a principalelor specii de buruieni. 

În general, erbicidele în livezi se aplică preemergent toamna sau primăvara 
devreme, pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de 
vegetaţie, acestea fiind absorbite de plante prin frunze. 

Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre, cele mai bune 
rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. 

Tabelul 9 

 
Cele mai bune rezultate la folosirea erbicidelor în plantaţiile de pomi se obţin 

atunci când aceasta se face după o anume strategie, integrată şi cu celelalte măsuri 
agrotehnice. 
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 Buruienile au devenit o problemă naţională, fără a fi (din ignoranţă) de interes 
naţional iar dominanţa lor, în defavoarea pomilor, a devenit un fenomen obişnuit, 
generalizat şi scăpat de sub control, în cea mai mare parte a patrimoniului pomicol. 
După natura buruienilor ce infestează livezile şi pagubele aduse, acestea se 
clasează astfel: buruienile efemere de la începutul primăverii ce nu aduc pagube 
pomilor, arbuştilor fructiferi: Stellaria media, Viola arvensis, Veronica spp., Fumaria 
spp. La începutul primăverii infestarea este foarte mare, dublă faţă de îmburuienarea 
de la sfârşitul verii. 

Buruienile perene ce se dezvoltă în vetre permit combaterea lor separată, în 
momentele de infestare puternică şi cu doze optime. În a doua jumătate a perioadei 
de vegetaţie răsare din seminţe o nouă generaţie de buruieni anuale, dominate de: 
Digitaria sanguinalis, Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum, Chenopodium album 
şi altele care, dacă nu sunt înlăturate, vor disemina un număr uriaş de seminţe greu 
de controlat în anii următori. 

Cercetări privitoare la stabilirea celor mai bune sisteme de întreţinere a solului 
din livezi s-au efectuat într-o gamă largă de condiţii pedoclimatice fără a se ajunge la 
concluzii unitare datorită numeroşilor factori implicaţi, legaţi de climă, sol, specia 
pomicolă, tehnologia de cultură etc. Din multitudinea sistemelor de întreţinere simple 
sau combinate experimentale pe plan mondial, două sisteme s-au impus pe areale 
geografice largi. Astfel, cu 3-4 decenii în urmă, menţinerea solului din livezi ca „ogor 
negru” realizat prin lucrări mecanice şi manuale a constituit principalul sistem de 
întreţinere a solului în pomicultură datorită avantajelor sale în mărirea producţiei de 
fructe. Deteriorarea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului ca urmare a 
numeroaselor intervenţii mecanice necesitate de menţinerea acestui sistem, pericolul 
eroziunii solului cât şi privarea rădăcinilor de posibilitatea folosirii stratului superficial 
al solului, cel mai bogat în elemente nutritive, au fost principalele considerente care 
au determinat în multe situaţii, înlocuirea ogorului negru cu sistemul de întreţinere 
înierbat a solului din plantaţiile de pomi. Pe lângă multiplele avantaje ale înierbării pe 
linia menţinerii şi chiar a îmbunătăţirii proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale 
solului, a facilitării posibilităţilor de acces în livadă în perioadele umede şi a protecţiei 
solului împotriva eroziunii, sistemul de întreţinere înierbată a solului din livadă 
comparativ cu ogorul negru, a diminuat producţia de fructe în majoritatea zonelor 
pedoclimatice unde a fost practicat, ca urmare a concurenţei puternice a pomilor de 
către iarbă, pentru apă şi azot. Pentru diminuarea acestei concurente s-au folosit 
diferite măsuri ca: 

- reducerea taliei vegetaţiei ierboase prin cosiri repetate; 
- folosirea unor specii de ierburi cu consumuri mai reduse; 
- fertilizarea suplimentară cu azot; 
- aplicarea irigării şi în final folosirea înierbării numai sub formă de benzi pe 

mijlocul intervalului dintre rândurile de pomi şi a ogorului negru realizat prin 
erbicidare, mulcire sau lucrări ale solului pe rândul de pomi.  

Acest ultim sistem de întreţinere înglobează în mare parte principalele 
avantaje ale ogorului negru şi ale înierbării prin reducerea consumurilor ierburilor şi 
micşorarea deranjării rădăcinilor pomilor, rămânând totuşi prezentă concurenţa 
pentru apă şi azot. Concurenţa apare cu atât mai evidentă cu cât solurile au o 
fertilitate naturală mai redusă. Pentru a se aduce unele contribuţii la cuantificarea 
gradului de diminuare a producţiei, comparativ cu ogorul negru, a acestui nou sistem 
de întreţinere a solului cât şi a măsurilor de diminuare a acestei concurenţe în special 
pe solurile argilo-iluviale s-au efectuat cercetări în cadrul Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni. 



 57

La prun întreţinerea solului pe rândul de pomi prin mulcire, faţă de întreţinerea 
acestuia ca „ogor negru”, a realizat o creştere semnificativă a secţiunii transversale a 
trunchiului cu 24,9%. La prun, întreţinerea solului pe rândul de pomi prin mulcire, faţă 
de întreţinerea acestuia ca ogor negru a realizat o creştere semnificativă a producţiei 
de fructe în kg/pom mai mare cu 170%.  
 
 

4.5. Fertilizarea plantaţiilor de măr şi prun armonizate cu capacitatea de 
rezilienţă a ecosistemelor naturale 
 
În prezent nivelul de fertilizare în plantaţii este calculat, în principal, după 

nevoile plantelor şi mai puţin după conţinutul optim al solului în elemente nutritive 
(Girardin, 1998). Durabilitatea, obiectiv central în ultimul timp, nu este în mod 
sistematic o funcţie a unui nivel optim al conţinutului de nutrienţi din sol, ci al aplicării 
corecte, la timpul corect şi în condiţii de risc minim de pierdere a elementelor 
minerale. Marangoni (1998) apreciază că exporturile totale ale unei plantaţii de măr 
de mare densitate (3000-6000 pomi/ha) se ridică la: 90 - 100 kg azot, 10 - 20 kg 
fosfor, 115 - 150 kg potasiu, 130 - 140 kg calciu şi 20 kg magneziu, iar principalele 
elemente translocate în fructe sunt potasiul şi azotul, pe când fosforul, calciul şi 
magneziul sunt exportate în cantităţi de către fructe. În ultimul timp, Ryser et al. 
(1995) au elaborat o metodă universală de analiză a solului. Se determină atât 
fracţia asimilabilă, care este solubilă în apă, cât şi formele de rezervă prin extracţia 
cu acetat de amoniu EDTA. Pentru pomi se foloseşte raportul de extracţie de 1 : 10, 
pentru 0 - 20 cm şi 30 - 50 cm adâncime a solului, probele medii (din 12 - 20 probe 
parţiale) recoltându-se în lunile august - septembrie. Se prezintă în acest studiu şi 
limite de interpretare, în funcţie de conţinutul în materie organică din sol (sub 5% şi 
peste această valoare) şi procentul de argilă (1 - 10, 10 - 30 şi peste 30%) pentru 
fosfor, potasiu, calciu şi magneziu. Pentru azot metodologia indicată pentru plantele 
perene include observaţii asupra culturilor şi asupra speciilor indicatoare spontane, 
estimarea dozelor de azot făcându-se în funcţie de specie. 

pH-ul solului 
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Pentru plantaţiile intrate pe rod un număr mare de autori recomandă diagnoza 
foliară. Aceasta reprezintă un veritabil tablou de bord (Decroux, 1988), care permite 
conducerea cu precizie a acţiunilor de fertilizare în livezi. La pomii tineri, care nu 
rodesc, echilibrul nutritiv este instabil şi slab definit. În tabelul 8. şi 9 prezentăm 
intervale de valori pentru fiecare element, între care activitatea fotosintetică şi 
nutriţională are cel mai bun randament. Există totuşi o uşoară variaţie a limitelor 
intervalelor prezentate în tabelul 9., determinată de climatul anului (seceta 
influenţează valorile potasiului), tipul de sol, portaltoiul (portaltoiul franc absoarbe mai 
bine potasiul şi calciul decât M9, la azot limitele fiind egale) şi soiul. 

Tabelul 10 
Limite de interpretare a analizelor elementelor minerale din sol, care se pot 

folosi în plantaţii* 
Starea de asigurare a solului Elementul (indicele) Unitate de 

măsură foarte slabă mijlocie foarte bună 
Indicele azot (I.N.)  <= 2.00 2.1 - 4.0 > 6.00
Fosfor mobil (P-Alc)  ppm P <= 36.00 72.1-108.0 > 144.00
Potasiu mobil (K-AL) ppm K <= 132.00 132.1- 400.0 > 400.00
Bor textură grosieră ppm B < 0.40 0.40-0.80 > 1.20
hidro- textură mijlocie ppm B < 0.45 0.45-0.90 > 2.60
solubil textură fină ppm B < 0.50 0.50-1.00 > 4.00
Indicele carenţei de zinc (ICZn)  <= 1.70 3.50 - 5.10 > 6.80
Indicele de molibden (IMo)  <= 5.50 6.6 0- 7.50 > 8.60
* După Buletinul I.A.S. nr. 1 - 2/1983 

Tabelul 11 
Limitele de interpretare a conţinutului frunzelor în elemente minerale, 

la specia măr 
Aprecierea conţinutului* Elementul nutritiv 

(sau organul analizat) 
Unitatea  

de măsură deficitar normal ridicat 
Greutatea unei frunze g subst. proaspătă 0,360 0,400 0,440 
Azot % subst. uscată < 1,50-1,90 2,20-2,40 > 2,80-3,00 
Fosfor % subst. uscată < 0,11-0,14 0,21 > 0,25-0,30 
Potasiu % subst. uscată < 1,10 1,40-1,60 > 1,60-2.00 
Calciu % subst. uscată < 0,70 1,00-1,20 > 1,50-2.00 
Magneziu % subst. uscată < 0,15 0,25-0,30 > 0,45 
Fier ppm subst. uscată < 40 150 - 200 > 400 
Mangan ppm subst. uscată < 20-25 70 >140-150 
Zinc ppm subst. uscată < 10-15 30 - 50 > 60-200 
Cupru ppm subst. uscată < 2-5 6 - 8 > 15-20 
Bor ppm subst. uscată < 15-20 30 > 40-60 
Molibden ppm subst. uscată < 0,08 0,16 > 0,35 
 * Informaţiile au fost centralizate după: Decroux, 1988 (pentru soiul Golden Delicious); Borlan et al., 
1992; Alway, 1993; Caprile, 1994; Rom, 1994 citat de Iancu, 1997.  
  

Foarte îndreptăţite ni se par criticile aduse de Burns (1991) diagnozei foliare. 
El afirma că diagnoza foliară curentă măsoară concentraţia elementelor minerale din 
frunze la un interval mare de timp după ce efectele negative asupra creşterii şi 
fructificării au apărut. Rata de creştere a lăstarilor este corelată liniar cu concentraţia 
azotului, fosforului şi potasiului din ţesuturile tinere ale lăstarilor. S-au detectat 
schimbări de concentraţie ale nutrienţilor din vârful lăstarilor la plantele cu deficit, cu 
mult înainte de apariţia simptomelor vizuale. Cererea creată de rapida expansiune a 
ţesuturilor nou apărute şi rata scăzută de redistribuire a nutrienţilor din ţesuturile mai 
bătrâne în creştere lentă, face ca concentraţia nutrienţilor din frunzele tinere să intre 
în declin mult mai repede. Această lipsă localizată creează o încetinire graduală a 
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creşterii lăstarilor în stadiile timpurii ale deficienţei. Analiza chimică a sevei din 
organele în creştere rapidă, ne furnizează cea mai timpurie indicaţie a deficienţei de 
azot, fosfor şi potasiu, autorul punând la punct şi un test rapid cu hârtie indicatoare.  
 

Sistemul de fertilizare prin aplicarea îngrăşămintelor în livezi în care 
solul se întreţine sub formă de benzi inierbate pe centrul intervalului şi ogor 
negru menţinut pe o bandă de 1 m de-a lungul rândului de pomi 

Acest sistem de fertilizare este specific livezilor intensive şi superintensive. 
Modul de repartizare a îngrăşămintelor în cadrul acestui sistem de fertilizare are în 
vedere atât suprafaţa lucrată (benzile) de-a lungul rândului de pomi cât şi intervalele 
menţinute înierbate dintre rânduri, îngrăşămintele se repartizează uniform pe 
suprafaţa corespunzătoare proiecţiei coroanei, dacă rădăcinile şi coroanele a doi 
pomi vecini de pe rând nu s-au apropiat. În cazul în care rădăcinile şi coroanele a doi 
pomi vecini se găsesc la distanţe mici (0,5-1 m) sau chiar se întrepătrund, 
îngrăşămintele se repartizează pe întreaga bandă (1-1,5 m lăţime) de teren lucrată 
de-a lungul rândului. 

Pe intervalele menţinute înţelenite se aplică următoarele cantităţi de 
amendamente şi îngrăşăminte chimice (după Borlan et al., 1982): 

Tabelul 12 
Norme de aplicare periodică (2-3 ani) a gunoiului de grajd în plantaţiile de măr 
şi prun, în funcţie de indicele azot (HV) şi de conţinutul de argilă (Ag) în stratul 

0-10 cm al solului 
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Figura 4. DOExp de N la măr, păr, şi prun pe rod în funcţie de recolta scontată a se 

obţine (Rs) şi de asigurarea potenţială cu azot (indicele IN) al solului 
 

 
Figura 5. DOExp de P2O5 la măr, păr pe rod în funcţie de recolta scontată a se 

obţine (Rs) şi de conţinutul fosfaţilor mobili (PAL) din sol 
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Figura 6. DOExp de K2O la măr, păr pe rod în funcţie de recolta scontată a se obţine 

(Rs) şi de conţinutul potasiului mobil (KAL) din sol 
 

 
Figura 7. Factorii de corecţie pentru diagnosticul foliar (FCDF) al DOExp. de N, 

P2O5, K2O la măr şi păr în funcţie de conţinuturile de N, P şi K în substanţa uscată 
a frunzelor în momente diagnostice 
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Figura 8. DOExp de P2O5 la prun pe rod în funcţie de recolta scontată a se obţine 

(Rs) şi de conţinutul fosfaţilor mobili (PAL) din sol 
 

 
Figura 9. DOExp de K2O la prun pe rod în funcţie de recolta scontată a se obţine 

(Rs) şi de conţinutul potasiului mobil (KAL) din sol 
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Figura 10. Factorii de corecţie pentru diagnosticul foliar (FCDF) al DOExp. de N, 
P2O5, K2O la prun în funcţie de conţinuturile de N, P şi K în substanţa uscată a 

frunzelor în momente diagnostice 
 
Sistemul de fertilizare prin aplicarea îngrăşămintelor verzi în livezi 
La alegerea culturilor de plante destinate pentru a fi folosite ca îngrăşăminte 

verzi este necesar să se ţină cont de condiţiile de sol şi umiditate ale zonei precum şi 
de posibilităţile de a schimba de la un an la altul plantele cultivate. Îngrăşămintele 
verzi se aplică la un interval de doi ani în cazul livezilor amplasate pe soIuri sărace şi 
la 3-4 ani în cazul solurilor cu fertilitate mai bună.  

În urma cercetărilor întreprinse în centrele de cercetare pomicole din ţară 
(Platon I.V., 2006), , în funcţie de climatul zonei şi regimul de precipitaţii, au fost 
stabilite mai multe variante:  

a) Pentru regiuni cu primăveri umede: 
1. Lupin semănat primăvara devreme, cu încorporarea în sol a îngrăşământului în 
iulie; 
2. Secară semănată în septembrie cu încorporarea în sol a îngrăşământului în mai-
iunie; 
3. Mazăre sau măzăriche semănate primăvara devreme cu încorporarea în sol a 
îngrăşământului în iulie. 

b) Pentru regiuni reci bogate în precipitaţii tot timpul verii: 
1. Lupin semănat în iulie cu încorporarea îngrăşământului în octombrie-noiembrie; 
2. Hrişcă semănată primăvara, cu încorporarea îngrăşământului în iulie; 
3. Secară semănată în septembrie cu încorporarea îngrăşământului în mai-iunie. 
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c) Pentru regiuni cu climat mai blând şi primăveri umede: 
1. Lupin semănat primăvara devreme cu încorporarea în sol a îngrăşămintelor în 
iunie; 
2. Facelia semănată primăvara devreme cu încorporarea în sol a îngrăşămintelor în 
iunie; 
3. Mazăre sau măzăriche în amestec cu ovăz semănate primăvara devreme, cu 
încorporarea îngrăşămintelor în sol în iunie-iulie; 

d) Pentru regiuni cu climat mai blând bogate în precipitaţii tot timpul 
verii: 
1. Măzăriche de toamnă în amestec cu secară semănate în august-septembrie cu 
încorporarea îngrăşământului în sol în iunie; 
2. Lupin semănat în iulie cu încorporarea îngrăşământului în sol în octombrie-
noiembrie; 
3. Muştar negru sau rapiţă semănate în august-septembrie cu încorporarea 
îngrăşământului în sol în mai-iunie. 

e) Pentru regiuni cu primăveri şi veri secetoase: 
1. Secară semănată în septembrie cu încorporarea îngrăşământului în sol în mai; 
2. Muştar sau rapiţă semănate în august-septembrie cu încorporarea 
îngrăşământului în sol în luna mai; 
3. Măzăriche de toamnă în amestec cu secară sau orz semănate în septembrie, cu 
încorporarea îngrăşământului în sol în luna mai. 

Încorporarea în sol a plantelor destinate a fi utilizate ca îngrăşăminte verzi se 
face în momentul când s-a asigurat volumul maxim de masă verde, care coincide de 
obicei cu înflorirea în masă a plantelor. Pentru a se realiza o masă verde 
considerabilă se aplică îngrăşăminte pentru culturile de plante destinate ca 
îngrăşăminte verzi. De asemenea şi la pomi se aplică îngrăşămintele necesare. 
Dozele de îngrăşăminte care se aplică sunt asemănătoare cu cele care se folosesc 
pe benzile de-a lungul rândurilor de pomi, în cazul în care în livezi se cultivă 
intercalat diferite plante. 

Plăntuţele de leguminoase folosite ca îngrăşământ verde pe rândul de pomi, 
influenţează pozitiv activitatea celulolitică a solului, iar lucrarea solului pe rând 
stimulează potenţialul ureazic al solului. De asemenea îngrăşămintele minerale cu 
azot au efect pozitiv asupra celulolizei, cele cu K influenţează activitatea ureazică, 
dar nici un îngrăşământ mineral nu influenţează potenţialul zaharazic al solului. 
Acestea sunt numai date parţiale, concluziile finale urmând a fi trase anul viitor când 
vom avea efectul aplicării pe o perioadă mai lungă a factorilor experimentali asupra 
enzimologiei solului.  

 
Fertilizarea foliară 

 Atunci când este eficientă, aplicarea pe plante a îngrăşămintelor în soluţii se 
caracterizează prin cei mai ridicaţi coeficienţi aparenţi de utilizare substanţelor 
nutritive de către plante. Sporurilor de recoltă care se obţin prin această metodă de 
fertilizare le corespund coeficienţi de utilizare aparentă de peste 60%. Din această 
cauză, fertilizarea foliară, făcută o dată cu lucrările tehnologic obligate poate avea o 
eficienţă economică ridicată precum şi efecte semnificative de protecţie a mediului 
împotriva poluării chimice. Prezentăm în continuare o schemă de fertilizare 
optimizată pentru specia măr: 

1. Sfârşitul lunii februarie – începutul lunii martie 
- se aplică întreaga cantitate de fosfor radicular (pentru creşterea rădăcinilor); 
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- se aplică azot la sol (aprox. 60 kg/ha) numai dacă creşterile anului anterior au fost 
reduse, dacă solul este înierbat, sau în anii fără rod (în cazul unei aprovizionări 
reduse cu azot a solului procesul de inducţie va fi excesiv); 

2. Cu câteva zile înainte de înflorire, dacă în stratul de sol 0-40 cm conţinutul 
în  N-NO3 este sub 10 ppm 

     - fertilizare foliară cu: 12N:61P:0K+Zn (2% MAP); 
3. După înflorire 

- fertilizare foliară cu: 14N:14P:28K+2Mg+ME (Polyfeed, 2%); 
4. 15 mai 

- fertilizare foliară cu: 13N:0P:45K+2Mg (KNO3, 2%); nu se fertilizează cu potasiu 
radicular pentru a nu concura absorbţia calciului în primele faze de creştere a 
fructelor 

5. 1 iunie 
- se aplică radicular întreaga cantitate de potasiu (aprox. 120 kg/ha); 
- fertilizare foliară cu: 11N:0P:22K+9Mg (Magnisal – 10:0:0:16, 1% concentraţie şi 
KNO3+2%Mg, 1% concentraţie); 
- tratament foliar cu calciu (CaCl2 1-2%); 

6. 15 iunie 
- fertilizare foliară cu aceleaşi produse de la 1 iunie; 

7. Sfârşitul lunii august – mijlocul lunii septembrie 
- fertilizare radiculară cu N 80 kg/ha urmată de o irigare; 

8. Imediat după recoltare 
- două – trei fertilizări foliare cu uree, 2-3% + B, 0,07% (acid boric). 

Tratamentele cu calciu aplicate foliar se vor efectua după căderea fiziologică a 
fructelor cu formule diverse (clorură de calciu, azotat de calciu, chelaţi de calciu sau 
compuşi complecşi, etc.). Pentru creşterea absorbţiei calciului este indispensabil să 
limităm prezenţa ionilor care intră în competiţie cu absorbţia calciului pe parcursul 
primelor faze de creştere a fructelor: evitarea fertilizărilor cu potasiu, magneziu şi 
azot amoniacal la înflorire şi imediat după aceasta. 

Folosirea fertilizărilor minerale la sol la măr, cu cele trei macroelemente 
(NPK), a ridicat semnificativ producţia de fructe, deşi numărul de muguri micşti a fost 
acelaşi, prin îmbunătăţirea procentului de legare al fructelor, o cădere fiziologică mai 
redusă şi prin creşterea greutăţii medii a fructelor. În varianta tratată fitosanitar 
standard, în care s-au înregistrat şi cele mai ridicate producţii, diferenţele dintre 
variantele de fertilizare sunt cele mai mari. S-a remarcat influenţa redusă a diferitelor 
sisteme de întreţinere a solului pe rândul de pomi, aplicate numai un singur an, 
asupra recoltei de fructe. Apar diferenţe semnificative, mai ales în favoarea ogorului 
erbicidat şi a celui lucrat, dar numai în parcelele cu producţii mai mari (tratamente 
fitosanitare standard şi cu risc redus). O influenţă foarte favorabilă asupra echilibrului 
creştere – rodire şi productivităţii primare s-a obţinut la aplicarea simultană a NPK. 
Este singurul caz, dintre toate combinaţiile factorilor experimentale, în care odată cu 
creşterea producţiei de fructe creşte şi sporul anual al secţiunii transversale a 
trunchiului, ceea ce înseamnă că pomii trec într-o nouă stare, superioară, de echilibru 
creştere - rodire. 

La prun, dozele de azot de N 100, N 150, N 200, faţă de varianta nefertilizată 
cu azot, au determinat o creştere semnificativă a producţiei de fructe în kg/pom cu 
197% numai în cazul întreţinerii solului pe rând prin mulcire, aceasta înseamnă că în 
condiţii de întreţinere a solului prin mulcire azotul s-a valorificat mult mai bine. 
Diferenţele de producţie provocate de acţiunea factorilor experimentali s-au datorat 
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diferenţierii numărului de fructe pe pom şi nu greutăţii medii a fructului, care, practic a 
fost asemănătoare. 

 
 
4.6. Irigarea plantaţiilor pomicole 
 
Pomicultura modernă necesită optimizarea tuturor factorilor de vegetaţie, în 

vederea obţinerii unor randamente economice maxime. Dintre factorii de vegetaţie 
apa deţine un rol de primă importanţă în viaţa pomilor, mai ales datorită tendinţelor 
de schimbare climatică: participă ca element de bază la sinteza tuturor substanţelor 
organice din care sunt formate ţesuturile pomilor, este solventul ionilor minerali al 
diverselor combinaţii organice, mediul de dispersie al macromoleculelor, mediul 
reacţiilor biochimice, vehiculează elementele de nutriţie în sol, din sol în plantă şi în 
interiorul plantei, asigură, prin procesul de transpiraţie, scăderea temperaturii 
organelor aeriene în perioadele de arşită. 

Pentru desfăşurarea în optim a tuturor proceselor de creştere şi fructificare 
este necesar ca pomilor să li se asigure în permanenţă apă, în cantitate suficientă, 
diferenţiat, în funcţie de cerinţele fiecărei specii, soi, portaltoi şi a fazei de vegetaţie în 
care se găsesc. 

De menţionat că portaltoii vegetativi de mică vigoare, folosiţi în ultimul timp 
pentru livezile de mare densitate, manifestă o rezistenţă mai redusă la secetă prim 
limitarea extinderii rădăcinilor numai la bulbul de umectare (în cazul irigării prin 
picurare), în comparaţie cu portaltoii viguroşi care exploatează un volum mare de sol. 

Solul constituie mediul din care pomii îşi extrag apa necesară funcţiilor vitale. 
Acest “rezervor” are ca sursă naturală principală precipitaţiile atmosferice, la care se 
adaugă, în cantităţi cu totul infime, apa higroscopică absorbită din aer şi aceea 
urcată prin capilaritate din straturile adânci ale solului. 

Regimul pluviometric din zonele în care anual se înregistrează sub 500 mm 
precipitaţii nu satisface consumul de apă al speciilor pomicole şi este absolută nevoie 
să se completeze prin irigaţii, până la asigurarea necesarului. 

În zonele din sudul şi sud-estul ţării asigurarea unei cantităţi suplimentare de 
apă prin irigaţii este obligatorie. 

De asemenea, în zonele în care precipitaţiile anuale însumează între 500 şi 
600 mm, în condiţiile livezilor intensive şi superintensive, în majoritatea cazurilor, 
irigarea este necesară. 

Asigurarea cu apă suplimentară prin irigaţii poate fi luată în consideraţie în 
plantaţiile de pomi şi în zonele în care se înregistrează până la 700-750 mm. 

Repartizarea necorespunzătoare a precipitaţiilor şi îndeosebi perioadele de 
secetă care survin în cursul perioadei de vegetaţie, obligă în unii ani la irigarea 
plantaţiilor chiar în zonele de dealuri, pentru asigurarea recoltelor de fructe. 

Deşi cerinţele pomilor faţă de umiditate sunt mari, aceştia au totuşi o 
rezistenţă apreciabilă la secetă, în comparaţie cu culturile agricole, datorită sistemului 
radicular mai dezvoltat şi profund. De asemenea, un sistem raţional de întreţinere a 
solului favorizează acumularea unor cantităţi mari de apă din precipitaţii şi contribuie 
la menţinerea acestora cât mai mult timp în sol, putând uneori substitui aportul de 
apă suplimentară. 

Atunci când se decide înfiinţarea unei plantaţii fără asigurarea irigaţiei în zona 
de “incertitudine” din punct de vedere al regimului pluviometric (650-750 mm), 
urmează să se stabilească o tehnologie de înfiinţare şi exploatare adecvată, care să 
favorizeze în primul rând dezvoltarea cât mai profundă a sistemului radicular al 
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pomilor (desfundarea la adâncime, fertilizarea straturilor inferioare ale solului, ogor 
negru cu lucrarea de bază din toamnă mai adâncă etc.). 

Există situaţii în care plantaţiile se organizează în condiţii de neirigare, aportul 
de apă fiind necesar uneori numai la plantare, pentru asigurarea prinderii. 

Sursele de apă 
În funcţie de zona în care se găseşte amplasată plantaţia care urmează să fie 

irigată, sursele de apă sunt diferite: cursurile de apă naturale; luciuri de apă dulce; 
retenţiile artificiale pe cursuri de apă sau din acumulări din micro şi macrobazine 
hidrografice; apele subterane; apele reziduale. 

În toate cazurile în care se apelează la surse de ape locale trebuie să se ţină 
seama de calităţile apei. Dezvoltarea impetuoasă a industriei, amplasarea acesteia în 
teritoriu creează pericolul potenţial al poluării cu diverse substanţe reziduale, de cele 
mai multe ori toxice pentru pomi, şi care pe de altă parte pot dăuna însăşi însuşirilor 
solului. 

Principala calitate a apei este dată de conţinutul în săruri solubile. Unii autori 
consideră că un conţinut până la 0,4-0,5 g/l săruri solubile poate avea chiar un efect 
ameliorativ pe solurile alcaline, în timp ce concentraţiile peste 0,7-1,5 g/l pot provoca 
alcalinizarea puternică a solului după mai mulţi ani de irigaţie cu astfel de ape. Între 
mineralele din apă, cele mai dăunătoare efecte le dau nivelurile ridicate ale ionilor de 
Cl, SO4 şi Na+. 

Temperatura apei de udat trebuie, de asemenea, luată în consideraţie: acesta 
trebuie să aibă valori apropiate celor optime, dezvoltării pomilor în diferite faze. Apa 
din sursele subterane, de obicei mai rece, ajunge la temperaturile optime datorită 
circulaţiei în reţeaua canalelor de irigaţie. 

Metodele de udare 
Alături de cele clasice, tot mai mult urmează să fie extinsă udarea localizată. 

Aceasta se caracterizează prin aceea că distribuţia apei la pomi se face în zonele de 
maxim consum şi nu pe toată suprafaţa cum se realizează în cazul metodelor de 
udare clasice. Metoda are mai multe variante al căror principiu constă în umezirea 
locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor, 
prin administrarea lentă a apei în această zonă, în raport cu cerinţele fiziologice ale 
pomilor. Metoda se extinde cu repeziciune datorită următoarelor avantaje: 

- economie de apă datorită reducerii pierderilor prin evaporaţie şi a umectării 
parţiale a terenului din plantaţii (normele de irigare se reduc cu 20-50%); 

- permite circulaţia permanentă în livadă pentru celelalte lucrări tehnologice 
deoarece intervalele nu sunt umezite; 

- economie de forţă de muncă datorită posibilităţilor de automatizare a udării; 
- consum redus de energie; 
- posibilitatea de a se putea iriga terenuri cu orice fel de relief şi pante şi de a 

folosi instalaţia pentru fertilizare. 
Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-

se, în funcţie de sistem la nivelul solului, la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi 
spalieri, sau pe sârma de jos a spalierului. 
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4.7. Sporirea producţiei de fructe prin polenizare cu ajutorul albinelor 
 
Pomii fructiferi deţin un mare număr de flori, însă nu întotdeauna sunt 

asigurate toate condiţiile optime în procesul legării fructelor. Pot interveni numeroase 
cauze care împiedică formarea fructelor, însă cele care sunt hotărâtoare şi 
influenţează negativ, în special parcurgerea fenofazelor înfloritului, sunt condiţiile 
climatice. În ultimii ani apare din ce în ce mai evident că fluctuaţiile de recoltă în 
pomicultură pot fi datorate unei polenizări necorespunzătoare. Se cunosc cazuri când 
la un grad normal de înflorire s-a realizat o legare slabă a fructelor. Practica pomicolă 
a demonstrat că în situaţia aducerii albinelor în livadă pentru stimularea polenizării, 
gradul de legare a fructelor este superior, comparativ cu plantaţiile nepopulate cu 
stupi de albine. 

O parte din soiurile de pomi sunt autosterile, necesitând pentru polenizare 
transferul de polen compatibil de la florile donatoare pe stigmatele florilor receptoare. 
De asemenea, chiar dacă unele soiuri de pomi sunt autofertile, gradul de legare a 
fructelor este mai bun atunci când are loc o polenizare încrucişată prin transfer de 
polen de la alt soi. La Înfiinţarea plantaţiilor, prin proiectele de execuţie se stabileşte 
o structură sortimentală prin care soiurile se suprapun în perioada înfloritului, 
polenizarea încrucişată fiind posibilă numai prin transferul de polen realizat în special 
de către insecte, în mod deosebit de albine. Este bine ca la fiecare 8-10 pomi dintr-
un soi să se planteze un soi bun polenizator. Aşa se explică înfiinţarea de plantaţii pe 
10-20 ha dintr-un singur soi, însă pe fiecare rând la 8-10 pomi, există câte un pom 
dintr-un soi polenizator, situaţie întâlnită în livezile din ţările cu pomicultură avansată: 
Italia, Franţa, Elveţia, Olanda, etc. 

În perioada înfloritului, vântul are un efect neglijabil în procesul de polenizare. 
O polenizare cu ajutorul vântului este limitată, poate apare când sunt condiţii 
favorabile, însă de o importanţă mult mai mică decât în cazul polenizării florilor cu 
ajutorul albinelor. Nivelul relativ scăzut de transfer de polen poate fi ameliorat prin 
polenizare dirijată cu stupi de albine aduşi în plantaţie. Albinele fac cel mai mare 
serviciu în această situaţie dar condiţiile atmosferice din timpul înfloritului (vântul tare 
şi temperatura scăzută) pot împiedica zborul lor. Activitatea maximă a lor se 
desfăşoară la o temperatură de 21°C. Depărtarea utilă de zbor are o rază de 3 km, 
care în condiţii puţin favorabile se reduce la câteva sute de metri. Condiţia esenţială 
este aceea ca în plantaţiile de tip comercial, cât şi în cele de dimensiuni mai mici, 
stupii de albine să fie cât mai aproape de pomi, în mijlocul livezii în aşa fel ca pomii 
să beneficieze de polenizare şi în zilele mai puţin favorabile zborului. În anii mai puţin 
favorabili se pot obţine producţii normale prin asigurarea a cel puţin 2 familii de albine 
pentru 1 ha de livadă. 
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4.8. Tratamente fitosanitare inovative  
Măsuri preventive pentru contracararea eventualelor consecinţe negative 
ale intervenţiilor antropice în ecosistemele pomicole 

Pentru a contracara eventualele consecinţele negative ale intervenţiilor antropice în 
ecosistemele pomicole sunt necesare măsuri preventive cum ar fi: 
Protejarea apei din sol şi utilizarea sa cât mai eficientă prin: 
o Creşterea capacităţii de absorbţie şi de acumulare a apei (asigurarea 

continuităţii porilor solului, evitarea eroziunii sau tasării solului, optimizarea 
conţinutului de humus, conservarea stabilităţii structurale); 

o Intreruperea capilarităţii la suprafaţa solului (întreţinerea culturii prin lucrări 
mecanice care să păstreze structura solului, straturi vegetale de protecţie a 
solului -mulci); 

o Conservarea şi utilizarea umidităţii acumulate din timpul iernii. 
Micşorarea dependenţei de condiţiile climatice prin: 
o Diversificarea practicilor agricole - posibil de realizat în pomicultură mai ales în 

cazul pepinierelor; 
o Se va urmări protejarea şi refacerea rezervei de nutrienţi din sol şi a echilibrului 

dintre acestia; 
o Se vor prefera sistemele de lucrări şi soiurile care menajează rezerva de 

umiditate din sol;  
o Se vor cauta măsuri de protecţie a plantelor care ajută la economisirea apei. 

Protecţia integrată a culturilor prin: 
o Extinderea în cultură a soiurilor rezistente la stresul termic boli şi dăunători,  
o Ciclul biologic al agenţilor patogeni poate fi intrerupt prin asolament - în 

pomicultură posibil de realizat mai ales în cazul pepinierelor şi in livezi, prin 
lucrări mecanice ale solului pe randurile de pomi, 

o Combaterea buruienilor, perturbă ecosistemul pentru dăunători şi creşte 
activitatea biologică a solului, 

o Combaterea direcţionată şi protejarea entomofaunei utile şi a antagoniştilor, 
o Combaterea integrată durabilă a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor prin 

alternarea programelor de fitoprotecţie de la un an la altul. 
 

Programe integrate pentru combaterea a agenţilor de dăunare ai plantaţiilor de 
seminţoase 
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PROGRAM DE PROTECŢIE FITOSANITARĂ LA MĂR – „standard” 
Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii  
de combătut 

Produse de uz  
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha]

Observaţii 

0 1 2 3 4 6 

1 Umflarea mugurilor 
(Martie) 

Forme hibernante de dăunători 
(păduchele din San-José, ouă de 
afide, acarieni, etc.) 

Aplaudus S conc. 1.5% 22.5 Tratament important pentru livezile în 
care există rezervă biologică. 

Făinare  
(Podosphaera leucotricha) Kumulus 80 S conc. 0.3% 4.5 Numai la soiurile sensibile (Ionathan 

şi Idared). 2 Dezmugurit 
(Martie III-Aprilie I) Gărgăriţa florilor de măr  

(Anthonomus pomorum)  Novadim 40 EC conc. 0.15% 2.25 Dacă este rezervă 
-“cuişoare” pe pom. 

Focul bacterian  
(Erwinia amylovora),  
Rapăn (Venturia inaequalis)  

Alcupral 50 PU conc. 0.3% sau 
Funguran 50 OH conc. 0.3% 

 
4.5 

Tratament foarte important şi pentru 
alţi patogeni (Nectria, Phytophthora, 

etc). 3 Înfrunzitul mugurilor floriferi 
(10-15%) Ouă de acarieni OL 40 conc. 1.5% 22.5 Dacă nu s-a efectuat tratamentul 1 la 

umflarea mugurilor. 
Rapăn (Venturia inaequalis)  Chorus 75 WG conc. 0.02%  0.2 Numai la soiurile sensibile. 
Făinare  
(Podosphaera leucotricha) 

Bumper 250 EC conc. 0.03% sau 
Kumulus 80 S conc. 0.3% 

0.45 
4.5 Dacă este rezervă 

4 
Începutul înfloritului 
(primele flori deschise) 
(Aprilie III – Mai I) Insecte minatoare, defoliatoare. Envidor 240 SC conc. 0.04% sau 

Decis 2.5 EC conc. 0.03% 

0.6 
 

0.45 
 

5 Înflorit Focul bacterian  
(Erwinia amylovora), Aliette 80 WP 2 Intervenţia se face numai dacă există 

presiune mare de infecţie. 
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Zato conc. 0.013% + Dithane M45 sau
Captadin 50 PU conc. 0.2% 

 
0.2 
3 

 

6 
Începutul scuturării  
petalelor  
(10-15% petale scuturate) 
(Mai I-II) Viespea Hoplocampa testudinea, 

minatoare, defoliatoare Karate Zeon conc. 0.015% 0.2  

Rapăn (Venturia inaequalis) Făinare 
(Podosphaera leucotricha) 

Stroby DF conc. 0.013% + Dithane 
M45 sau 
Merpan 50 WP conc. 0.2% 

 
 

3 

 

7 Fructul cât  
bobul de mazăre Viermele merelor – Cydia pomonella 

G1, minatoare, defoliatoare, afide 
Reldan 40 EC conc. 0.15% sau Actara 
0.015% 

2.25 
0.15 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Zato conc. 0.013% + Dithane M45 sau
Captadin 50 PU conc. 0.2% 

0.2 
3 

 

8 Fructul cât aluna Viespea Hoplocampa testudinea, 
minatoare, defoliatoare Karate Zeon conc. 0.015% 0.2  
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) Făinare 
(Podosphaera leucotricha) 

Stroby DF conc. 0.013% + Dithane 
M45 sau 
Merpan 50 WP conc. 0.2% 

 
0.2 
3 

 

9 Fructul cât nuca 
Viermele merelor – Cydia pomonella 
G1, minatoare, defoliatoare, afide Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45  

Rapăn (Venturia inaequalis) Chorus 75 WG conc. 0.02%  0.2  

Făinare (Podosphaera leucotricha) Bumper 250 EC conc. 0.03% + 
Dithane M45 conc. 0,2% 

0.45 
3 

 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos 
(E.lanigerum) 

Actara 0.015% 0.15 
 

10 Fruct în creştere 
(15 Iunie-15 Iulie) 

Viermele merelor – (Cydia 
pomonella) G2, viespea cu fierăstrău 
Hoplocampa  

Reldan 40 EC conc. 0.15% 2.25 
 

 

Făinare (Podosphaera leucotricha) Bumper 250 EC conc. 0.03% + 
Dithane M45 conc. 0,2% 

0.45 
3 

 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos
(E. lanigerum)  

Reldan 40 EC conc. 0.15% 
 

2.25 
 

 11 Fruct în creştere 
(Iulie II-III) 

acarieni Nissorun 10 WP conc. 0,03% 0,4  

Făinare (Podosphaera leucotricha) Dithane M45 sau 
Merpan 50 WP conc. 0.2% 

 
3 

 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos
(E. lanigerum) 

Actara 0.015% 0.15 
 

12 Fruct în creştere 
(Iulie III-August I) 

Viermele merelor – (Cydia 
pomonella) G2, viespea cu fierăstrău 
Hoplocampa  

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) Dithane M45 conc. 0,2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Kumulus 80 S conc. 0.3% 4,5  

13 Fruct în creştere 
(August I) 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, Viermele 
merelor – (Cydia pomonella) G2, 
acarieni 

Reldan 40 EC conc. 0.15% 
 

2.25 
 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) Dithane M45 conc. 0,2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Kumulus 80 S conc. 0.3% 4,5  

14 Fruct în creştere 
(August I-II) 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, Viermele 
merelor – (Cydia pomonella) G2, 
acarieni 

Reldan 40 EC conc. 0.15% 
 

2.25 
 

 

15 Fruct în creştere 
(August II-Septembrie I) 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) Topsin M 70 conc. 0,1% 1,5  

16 Fruct în creştere 
(August II-Septembrie I) 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha), 
boli de depozit 

Topsin M 70 conc. 0,1% 1,5 
 

17 După căderea frunzelor Boli micotice şi bacteriene Sulfat de cupru conc. 1% 15  
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PROGRAM DE PROTECŢIE FITOSANITARĂ LA MĂR – „cu risc redus” 
Nr. 
crt 

Faza fenologică şi  
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii  
de combătut 

Produse de uz  
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 

1 Umflarea mugurilor 
(Martie) 

Forme hibernante de dăunători 
(păduchele din San-José, ouă de 
afide, acarieni, etc.) 

Confidor Oil conc. 1.5% 22.5 Tratament important pentru livezile în 
care există rezervă biologică. 

Făinare  
(Podosphaera leucotricha) Microthiol special conc. 0,3% 4,5 Numai la soiurile sensibile (Ionathan 

şi Idared).  2 Dezmugurit 
(Martie III-Aprilie I) Gărgăriţa florilor de măr  

(Anthonomus pomorum)  Sinoratox 35 EC conc. 0,2% 3,0 Dacă este rezervă  
-“cuişoare” pe pom. 

Focul bacterian  
(Erwinia amylovora),  
Rapăn (Venturia inaequalis)  

Funguran OH conc. 0,3% sau 
Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5 

 

Tratament foarte important şi pentru 
alţi patogeni (Nectria, Phytophthora, 
etc). 3 Înfrunzitul mugurilor 

floriferi (10-15%) Ouă de acarieni OL 40 conc. 1,5%  Dacă nu s-a efectuat tratamentul 1 la 
umflarea mugurilor. 

Rapăn (Venturia inaequalis)  Kocide 2000 conc. 0,15% 2,25 Numai la soiurile sensibile. 
Făinare  
(Podosphaera leucotricha) 

Thiovit Jet conc. 0,3% sau 
Karathane FN conc. 0,1% 

4,5 
1,5 Dacă este rezervă 4 

Începutul înfloritului 
(primele flori deschise) 
(Aprilie III – Mai I) Insecte minatoare, defoliatoare. Victenon 50 WP conc. 0,075% 1,2  

5 Înflorit Focul bacterian  
(Erwinia amylovora), Aliette 80 WP conc. 0,2% 2 Intervenţia se face numai dacă există 

presiune mare de infecţie. 
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Merpan 50 WP conc. 0.2% 
sau Karathane FN conc. 0,1% 

3 
1,5 

 

6 
Începutul scuturării  
petalelor  
(10-15% petale scuturate) 
(Mai I-II) 

Viespea Hoplocampa testudinea, 
minatoare, defoliatoare Actellic 50 EC conc. 0,2% 1,2  

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Merpan 50 WP conc. 0.2% 
sau Karathane FN conc. 0,1% 

3 
1,5 

 

7 Fructul cât  
bobul de mazăre Viermele merelor – Cydia pomonella 

G1, minatoare, defoliatoare, afide 
Victenon 50 WP conc. 0,075%  
 0,3  

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Merpan 50 WP conc. 0.2% 
sau Karathane FN conc. 0,1% 

3 
1,5 

 

8 Fructul cât aluna Viermele merelor – Cydia pomonella 
G1, minatoare, defoliatoare, afide Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45  
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii  
de combătut 

Produse de uz  
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

Merpan 50 WP conc. 0.2% 
sau Karathane FN conc. 0,1% 

3 
1,5 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 9 Fructul cât nuca Viermele merelor – Cydia pomonella 

G1, minatoare, defoliatoare, afide Victenon 50 WP conc. 0,075%  0,3 Viermele merelor – Cydia pomonella 
G1, minatoare, defoliatoare, afide 

Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  
păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos
(E. lanigerum), viermele merelor – 
(Cydia pomonella) G2, 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 

 
10 Fruct în creştere 

(15 Iunie-15 Iulie) 

acarieni Omite 570 EW conc. 0,1 1,5  
Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  

11 Fruct în creştere 
(Iulie II-III) 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos
(E. lanigerum), viermele merelor – 
(Cydia pomonella) G2, 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  
păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos 
(E. lanigerum), viermele merelor –
(Cydia pomonella) G2, 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 

 
12 Fruct în creştere 

(Iulie III-August I) 

Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  

13 Fruct în creştere 
(August I) 

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, 
Viermele merelor – (Cydia 
pomonella) G2, acarieni 

Victenon 50 WP conc. 0,075%  
 0,3 
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii  
de combătut 

Produse de uz  
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  
păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, 
Viermele merelor – (Cydia 
pomonella) G2, acarieni 

Victenon 50 WP conc. 0,075%  
 0,3 

 
14 Fruct în creştere 

(August I-II) 

Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
Rapăn (Venturia inaequalis) Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  

15 Fruct în creştere 
(August II-Septembrie I) Făinare  

(Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0,3% 4,5  

Merpan 50 WP conc. 0.2% 3  
16 Fruct în creştere 

(August II-Septembrie I) 
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 
Boli de depozit 

Thiovit Jet conc. 0.3% 3  

17 După căderea frunzelor Boli micotice şi bacteriene Sulfat de cupru conc. 1% 15  
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PROGRAM DE PROTECŢIE FITOSANITARĂ LA MĂR – „biotehnic” 
Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 

1 Umflarea mugurilor 
(Martie) 

Forme hibernante de dăunători 
(păduchele din San-José, ouă de 
afide, acarieni, etc.) 

OL 40 conc. 1,5% 22,5 Tratament important pentru livezile în 
care există rezervă biologică. 

Rapăn (Venturia inaequalis)  Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  
Făinare  
(Podosphaera leucotricha) 

Thiovit Jet conc. 0.3% 3 Numai la soiurile sensibile (Ionathan 
şi Idared).  2 Dezmugurit 

(Martie III-Aprilie I) Gărgăriţa florilor de măr  
(Anthonomus pomorum)  

Sinoratox 35 EC conc. 0,2% 3 Dacă este rezervă  
-“cuişoare” pe pom. 

Focul bacterian  
(Erwinia amylovora),  
Rapăn (Venturia inaequalis)  

Funguran 50 OH conc. 0,3% 
sau Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5 

Tratament foarte important şi pentru 
alţi patogeni (Nectria, Phytophthora, 
etc). 3 Înfrunzitul mugurilor 

floriferi (10-15%) Ouă de acarieni OL 40 conc. 1,5% 22,5 Dacă nu s-a efectuat tratamentul 1 la 
umflarea mugurilor. 

Rapăn (Venturia inaequalis)  Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5 Numai la soiurile sensibile. 
Făinare  
(Podosphaera leucotricha) 

Thiovit Jet conc. 0.3% 3 Dacă este rezervă 4 
Începutul înfloritului 
(primele flori deschise) 
(Aprilie III – Mai I) Insecte minatoare, defoliatoare. Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45  

5 Înflorit Focul bacterian  
(Erwinia amylovora), Aliette 80 WP conc. 0,2% 2 Intervenţia se face numai dacă există 

presiune mare de infecţie. 
Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0.3% 3  6 

Începutul scuturării  
petalelor  
(10-15% petale scuturate) 
(Mai I-II) 

Minatoare, defoliatoare Laser 240 SC conc. 0,04 0,6  

Rapăn (Venturia inaequalis) Thiovit Jet conc. 0.3% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  

7 Fructul cât  
bobul de mazăre Viermele merelor – Cydia 

pomonella G1, minatoare, 
defoliatoare, afide 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 
 

Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0.3% 3  8 Fructul cât aluna 
Minatoare, defoliatoare Laser 240 SC conc. 0,04% 0,6  
Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Thiovit Jet conc. 0.3% 3  9 Fructul cât nuca 
Minatoare, defoliatoare Runner 2F conc. 0,04 0,6  
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) Thiovit Jet conc. 0.3% 3  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  

10 Fruct în creştere 
(15 Iunie-15 Iulie) 

Păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos(E. 
lanigerum) 
Viermele merelor – (Cydia pomonella) G2, 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3  
Păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos(E. 
lanigerum) 
Viermele merelor – (Cydia pomonella) G2, 

Calypso 480 SC conc. 0.03% 0.45 

 
11 Fruct în creştere 

(Iulie II-III) 

Acarieni  Omite 570 EW conc. 0,1% 1,5  
Rapăn (Venturia inaequalis) Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3  

12 Fruct în creştere 
(Iulie III-August I) 

Păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G1, păduchele lânos(E. 
lanigerum) 
Viermele merelor – (Cydia pomonella) G2, 

Laser 240 SC conc. 0,04% 0,6 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3  

13 Fruct în creştere 
(August I) păduchele din San-José, 

(Q. perniciosus) G2, 
Viermele merelor – (Cydia pomonella) G2 

Laser 240 SC conc. 0,04% 0,6 
 

Rapăn (Venturia inaequalis) Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  
Făinare (Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3  14 Fruct în creştere 

(August I-II) Idem 13 Runner 2F conc. 0,04 0,6  
Rapăn (Venturia inaequalis) Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5  

15 Fruct în creştere 
(August II- Septembrie I) 

Făinare  
(Podosphaera leucotricha) 
Boli de depozit 

Thiovit Jet conc. 0.3% 3  

16 După căderea frunzelor Boli micotice şi bacteriene Sulfat de cupru conc. 1% 15  
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PROGRAM DE PROTECŢIE FITOSANITARĂ LA MĂR – „biologic” 
Nr. 
crt 

Faza fenologică şi perioada 
aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 

1 Umflarea mugurilor 
(Martie) 

Forme hibernante de dăunători 
(păduchele din San-José, ouă de 
afide, acarieni, etc.) 

OL 40 conc. 1,5% 22,5 Tratament important pentru livezile în 
care există rezervă biologică. 

2 Dezmugurit 
(Martie III-Aprilie I) 

Făinare  
(Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3 Numai la soiurile sensibile (Ionathan 

şi Idared).  
Focul bacterian  
(Erwinia amylovora),  
Rapăn (Venturia inaequalis)  

Funguran 50 OH conc. 0,3% sau 
Champion 50 WP conc. 0,3% 4,5 

Tratament foarte important şi pentru 
alţi patogeni (Nectria, Phytophthora, 
etc). 3 Înfrunzitul mugurilor 

floriferi (10-15%) Ouă de acarieni OL 40 conc. 1,5% 22,5 Dacă nu s-a efectuat tratamentul 1 la 
umflarea mugurilor. 

Rapăn (Venturia inaequalis)  
Făinare (Podosphaera leucotricha)

CRF + 2Hexan 10+10  

4 
Începutul înfloritului 
(primele flori deschise) 
(Aprilie III – Mai I) Insecte minatoare, defoliatoare. AtraBLANC 2 seturi  

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) CRF + 2Hexan 10+10  

5 
Începutul scuturării  
petalelor  
(10-15% petale scuturate) 
(Mai I-II) 

Viespea Hoplocampa testudinea, 
minatoare, defoliatoare AtraBLANC 2 seturi  

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha)

CRF  10  

6 Fructul cât  
bobul de mazăre Viermele merelor – Cydia 

pomonella G1, minatoare, 
defoliatoare, afide 

Silposan CA conc. 0,1% 1,5 
 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) CRF + 2Hexan 10+10  

7 Fructul cât aluna 
Minatoare, defoliatoare AtraBLANC 2 seturi  
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) CRF  10  

8 Fructul cât nuca Viermele merelor – Cydia 
pomonella G1, minatoare, 
defoliatoare, afide 

Silposan CA conc. 0,1% 1,5 
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Nr. 
crt 

Faza fenologică şi 
perioada aplicării 

Patogenii şi dăunătorii 
de combătut 

Produse de uz 
fitosanitar recomandate 

Doza 
[Kg, L/ha] Observaţii 

0 1 2 3 4 6 
Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) Kendal TE 3  

9 Fruct în creştere 
(15 Iunie-15 Iulie) Viermele merelor – (Cydia pomonella) 

G2, minatare, defoliatoare 
Atrapom+ 
AtraBLANC  

2 seturi 
2 seturi 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) CRF  10  

10 Fruct în creştere 
(Iulie II-III) Păduchele lânos, E. lanigerum,  

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, 

Silposan CA conc. 0,1% 1,5 
 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) Kendal TE 3  

11 Fruct în creştere 
(Iulie III-August I) Păduchele lânos, E. lanigerum,  

păduchele din San-José, 
(Q. perniciosus) G2, 

Atrapom+ 
AtraBLANC  

2 seturi 
2 seturi 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) CRF  10 

 

12 Fruct în creştere 
(August I) Viermele merelor – (Cydia pomonella) 

G2.păduchele din San-José, (Q. 
perniciosus) G2, 

Silposan CA conc. 0,1% 1,5 
 

Rapăn (Venturia inaequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) Kendal TE 3  

13 Fruct în creştere 
(August I-II) Viermele merelor - (Cydia pomonella) 

G2, păduchele din San-José,(Q. 
perniciosus) G2, 

Atrapom+ 
AtraBLANC  

2 seturi 
2 seturi 

 

Rapăn (Venturia inaequalis) Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5 
14 Fruct în creştere 

(August III) Făinare  
(Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3 Doar la nevoie 

Rapăn (Venturia inaequalis),  Funguran 50 OH conc. 0,3% 4,5 
Făinare  
(Podosphaera leucotricha) Microthiol 80 WG conc. 0.3% 3 15 Fruct în creştere 

(August III-Septembrie I) Boli de depozit CRF sau  
2 Hexan 

10 
10 

 

16 După căderea frunzelor Boli micotice şi bacteriene Sulfat de cupru conc. 1% 15  
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Indicatori ai programelor integrate de fitoprotecţie a plantaţiilor de seminţoase 
 

Tabelul 13  
Cantităţile de produse necesare fitoprotecţiei plantaţiilor de seminţoase 

Programul Chimic Risc redus Biotehnic Biologic 
Tratamentul Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim 

1 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
2 6,8 6,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
3 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
4 4,8 5,3 3,8 5,3 4,7 5,1 20,0 20,0
5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 20,0 20,0
6 1,7 5,3 1,6 3,3 4,7 4,7 20,0 20,0
7 2,4 6,4 1,6 3,3 5,5 5,5 10,5 11,5
8 0,0 0,0 0,3 0,3 5,8 5,8 0,0 0,0
9 0,3 0,3 0,0 0,0 5,5 5,5 0,3 0,3
10 5,7 5,8 3,2 6,5 5,5 5,5 1,0 1,0
11 0,4 0,4 1,5 1,5 5,5 5,5 10,0 11,0
12 5,7 5,8 3,2 6,5 5,5 5,5 1,0 1,0
13 5,6 7,8 3,1 4,6 5,5 5,5 10,0 11,0
14 1,5 1,5 3,1 4,6 5,8 5,8 1,3 1,3
15 1,5 1,5 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
16 1,5 1,5 3,0 4,5 15,0 15,0 15,0 15,0
17 10,0 15,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 
kg/ha/an 101,9 117,4 98,9 121,4 135,0 135,4 170,6 173,6

 
Tabelul 14 

Cheltuielile necesare pentru produsele destinate fitoprotecţiei plantaţiilor 
seminţoase 

[Lei fără TVA] 
Programul Chimic Risc redus  Biotehnic  Biologic  

Tratamentul Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim 
1 337,5 337,5 222,0 222,0 202,5 202,5 202,5 202,5
2 151,0 151,0 138,0 138,0 327,0 338,0 369,0 380,0
3 331,5 375,5 364,5 375,5 364,5 375,5 364,5 375,5
4 297,0 371,0 343,0 756,0 207,0 324,0 1955,0 1955,0
5 1269,0 1269,0 1269,0 1269,0 173,0 173,0 1900,0 1900,0
6 183 238,7 217,0 612,0 407,0 407,0 1955,0 1955,0
7 214,0 290,2 199,0 630,0 384,0 384,0 2050,0 2062,0
8 0,0 0,0 162,0 162,0 396,0 396,0 2050,0 2062,0
9 162,0 162,0 0,0 0,0 384,0 384,0 110,0 110,0
10 271,0 314,0 199,0 252,0 380,0 380,0 290,0 290,0
11 60,0 60,0 125,0 125,0 384,0 384,0 2050,0 2062,0
12 271,0 314,0 199,0 252,0 380,0 380,0 290,0 290,0
13 121,0 136,0 612,0 630,0 384,0 384,0 2050,0 2062,0
14 121,0 136,0 612,0 630,0 542,0 542,0 452,0 452,0
15 54,0 54,0 72,0 90,0 234,0 234,0 245,0 245,0
16 54,0 54,0 72,0 90,0 96,0 96,0 96,0 96,0
17 96,0 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total [Lei] 3993 4358,9 4901,5 6329,5 5245 5384 16429 16499
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Tabelul 15 
Eficienţa aplicării produsele destinate fitoprotecţiei plantaţiilor seminţoase 

Programul Chimic  Risc redus Biotehnic Biologic  
Indicatorul Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim

Productia [kg/ha] 20.000,0 25.000,0 20.000,0 25.000,0 20.000,0 25.000,0 20.000,0 25.000,0
Cantitati de produse [kg; 
l] 106,9 117,4 103,9 121,4 135,0 135,4 170,6 173,6
Costul produselor [lei] 3.993,0 4.358,9 4.901,5 6.329,5 5.245,0 5.384,0 16.429,0 16.499,0
Influenţa costului PPP 
[lei/kg] 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,7
           
Carburanti [L] 190,0 238,0 190,0 238,0 190,0 238,0 190,0 238,0
Costul carburantilor (lei) 846,0 1.059,0 846,0 1.059,0 846,0 1.059,0 846,0 1.059,0
Lucrari mecanice [ore] 128,0 134,0 128,0 134,0 128,0 134,0 128,0 134,0
Cheltueli cu lucrările 
mecanice 3.328,0 3.484,0 3.328,0 3.484,0 3.328,0 3.484,0 3.328,0 3.484,0
Lucrări manuale [zile] 133,0 166,3 133,0 166,3 133,0 166,3 133,0 166,3
Cheltuieli cu lucrările 
manuale 3.325,0 4.157,5 3.325,0 4.157,5 3.325,0 4.157,5 3.325,0 4.157,5
Materiale [kg; l]  1.079,0 1.540,0 1.079,0 1.540,0 1.079,0 1.540,0 1.079,0 1.540,0
Cheltuieli cu materialele 
[lei/ha] 4.145,0 5.916,0 4.145,0 5.916,0 4.145,0 5.916,0 4.145,0 5.916,0
Materiale: 
- Gunoi de grajd 10 -12,5 t/ha/an 
- Complexe: 90 -100 kg s.a./ha/an 
- Azotat de amoniu: 30 - 38 kg s.a./ha/an 
- Erbicide 3 - 6 L/ha/an 
- Apă 1200-1600 mc/ha/an 
- Pesticide-calculat 
- Carburanţi total: 302-378 L/ha/an 
- Containere 50-63/ha 
 
 

4.9. Influenţa tehnologiilor inovative asupra microbiologiei solurilor 
 
Procesele biologice şi biochimice în soluri sunt fundamentale pentru 

funcţionarea ecosistemelor terestre. În cele din urmă toate organismele sunt 
dependente de sol ca sursă de nutrienţi şi pentru degradarea şi ciclizarea compuşilor 
organici complecşi. Descompunerea primară a materiei organice furnizează energia 
care susţine activitatea organismelor unui număr de nivele trofice din sol.  

În trecut proprietăţile chimice şi fizice ale solului au fost folosite ca o 
măsurătoare brută a productivităţii acestuia. Mult mai remarcabil, determinarea 
materiei organice a fost legată în general de solul arat. Materia organică din sol se 
schimbă foarte încet şi de aceea sunt necesari mai mulţi ani pentru a sesiza 
modificările apărute în urma perturbării. Totuşi există o creştere evidentă a acelor 
parametrii biologici ai solului care pot susţine potenţial la fel de timpuriu indicatorii 
susceptibili ai stresului sau refacerii ecologice a solului (Dick, 1992; Dick şi 
Tabatabai, 1992). 

Ciclizarea nutrienţilor în soluri implică reacţii biochimice, chimice şi fizico-
chimice, procesele biochimice fiind mijlocite de microorganisme, rădăcinile plantelor 
şi animalele din sol. 

Ideea folosirii indicatorilor microbiali în exprimarea fertilităţii solului a fost 
introdusă şi stabilită de Waksman (1922). Microorganismele au un rol central în ciclul 
C şi N (Visser şi Parkinson, 1992) şi în acelaşi timp sunt sensibile la schimbările 



 82

condiţiilor de mediu din sol (Brookes, 1995). Acestea şi alte studii au sugerat o 
importanţă semnificativă a enzimelor solului în managementul reziduurilor din recoltă 
(Svensson şi Pell, 2001). Enzimele sunt compuşi organici de natură proteică, produşi 
de celulele vii, care catalizează procesele de sinteză şi degradare a substanţelor 
organice. Ele pot fi un indicator atât al fertilităţii solului cât şi al poluării. În urma 
studiilor efectuate Soreanu (1977) a arătat că activitatea ureazică şi dehidrogenazică 
se micşorează odată cu depărtarea de sursa de poluare cu dioxid de sulf şi plumb. În 
plus el a ajuns la concluzia că activitatea ureazică este un bun indicator al efectelor 
pozitive ale amendamentelor calcaroase şi ale îngrăşămintelor asupra solurilor din 
arboretele expuse poluării. 

Kuprevici (1951) citat de Orzan (2002) consideră că există o corelaţie directă 
între activitatea enzimatică şi fertilitate. Procesele biologice care determină fertilitatea 
solului sunt prea complexe pentru a putea fi exprimate prin activitatea unei singure 
enzime. În acest context cercetătorul german Beck (1984) a propus o măsură a 
fertilităţii solului un indicator enzimatic rezultat din însumarea echilibrată a activităţii 
mai multor enzime. Ştefanic şi colaboratorii (1972) a pus în evidenţă corelaţii între 
conţinutul solului în materie organică şi activitatea enzimelor dehidrogenază, 
catalază, zaharază, urează şi fosfatază. Avansând cu cercetările, în 1998, Ştefanic 
împreună cu colaboratorii au stabilit un indicator sintetic al fertilităţii ce ia în calcul 
atât biologia cât şi chimia solului. 

Indicatorul sintetic biologic reflectă activitatea vitală (exprimată prin respiraţie 
şi celuloliză) şi activitatea enzimatică (dată de fosfatază, zaharază, urează, 
dehidrogenază şi catalază) 

Diferite studii au arătat ca factori cum ar fi textura, temperatura, umiditatea, 
pH-ul, C disponibil (componente labile sau nelabile ale materiei organice) şi 
conţinutul în N al solului influenţează producerea şi difuzarea CO2 din sol (Wild Dung 
şi alţii, 1975, Bunnell şi alţii, 1977). Pentru respiraţia rădăcinii sursa de C este 
fotosinteza, în timp ce rădăcinile moarte, îngrăşămintele naturale şi resturile vegetale 
furnizează C pentru respiraţia microbiană în sol. Aplicarea îngrăşământului organic în 
sol poate creşte emisia de CO2 (Rao ş.a 1996; Moore ş.a., 1993; Egginton ş.a., 
1986). 

Alvarez ş,a., (1999) au găsit o creştere a emisiei de CO2 din sol reprezentând 
21% din C aplicat prin mâl. Aplicarea paielor pe suprafaţa solului a crescut fluxul de 
CO2, dar efectele au fost mai mici decât acolo unde ele au fost incorporate în sol. 

Fertilizanţii chimici acţionează şi ei asupra respiraţiei. Fertilizarea cu N 
afectează emisia de CO2 direct prin furnizarea N la recoltă şi microbi şi indirect prin 
influenţa pH-ului solului care afectează activitatea microbială (Katznelson ş.a. citat de 
Rastogi Monica, ş.a. 2002). 

Bowden ş.a., (2000) au obţinut o reducere a emisiei de CO2 prin fertilizarea cu 
N. 

În ceea ce priveşte efectul arăturii asupra respiraţiei solului aceasta este mai 
mare în solul arat decât în cel nearat, Arătura produce în sol un microclimat favorabil 
pentru o descompunere microbială accelerată a reziduurilor de plante şi animale cu 
eliberarea unei cantităţi mai mari de CO2 decât în solul nemobilizat. Ellert şi Janzen 
(1999) au observat totuşi că imediat după arare cantitatea de CO2 eliberată creşte 
de 2-4 ori mai mult decât înaintea aplicării arăturii, dar creşterea este de scurtă 
durată, în timp ce din solul nearat se eliberează o cantitate mai mică de CO2, dar 
constantă timp de 24h. 
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Activitatea pedoenzimatică exprimată prin potenţialul enzimatic al unui sol este 
rezultatul nivelului de viaţă din sol, pe o perioadă scurtă de timp, anterioară recoltării 
probei de sol. 

Sursa enzimelor în sol o constituie microorganismele, plantele şi fauna solului. 
Vegetaţia poate influenţa direct sau indirect cantitatea de enzime în sol. Studiile 
realizate în acest sens au arătat că în rizosfera din sol există există o cantitate mare 
de enzime (fosfataze, invertaze, ureeaze, catalaze, arilsulfataze şi proteaze) decât în 
solul fără rizosferă (Dick, 1994), Se pare că rădăcinile stimulează activitatea 
microbială (Alexander, 1977) putând fi un factor major pentru explicarea efectului de 
rizosferă în activitatea enzimelor în sol. Reziduurile de plante conţin enzime care pot 
fi eliberate în sol sau rămân active în ţesuturile plantelor. În plus unele studii au arătat 
că aceste reziduuri stimulează sinteza microbiană a acidului fosfatazic (Dick. ş.a.. 
1983). Dintre enzimele studiate mai bine, s-a observat că amilazele, celulazele, 
lipazele, glucozidazele şi invertazele contribuie la ciclul C, proteazele, amidazele şi 
ureazele ajută în ciclizarea N, fosfatazele în ciclul P şi arisulfatazele în ciclul S în sol. 
De aceea nivelele optime ale acestora în sol pot fi importante în problemele calităţii 
acestuia, 
  
 

4.10. Fenomenul de „oboseala solului” ce se manifestă în cazul 
replantării parcelelor pomicole 
 
În situaţia în care se replantează o parcelă cu aceeaşi specie de pomi, raportul 

dintre viitori parteneri ai asociaţiei micorizale este diferit. Tânara plantă pomicolă intră 
în asociaţie cu o ciuperca care-i „cunoaşte" din contactul anterior cu pomii defrişaţi, 
constituţia structurala atât a peretului celular şi a membranelor plasmatice cât si a 
constituenţilor citoplasmatici, a fitoalexinelor şi enzimelor specifice cu care planta 
intervine asupra ciupercii . Activitatea metabolică a ciupercii este deja orientată în 
producerea de enzime şi metaboliţi specifici cu care să acţioneze asupra plantei. Planta 
nu cunoaşte din start nici constituţia structurală a ciupercii şi nici produşii metabolici cu 
care aceasta acţionează. Planta va avea nevoie de o perioadă de timp (de latenţă) în 
care primeşte datele necesare ("se informează") şi-şi orientează activitatea metabolică 
în producerea de compuşi specifici antifungici specifici fungului respectiv. 

La contactul cu planta ciuperca va acţiona asemănător răspunsului imun 
secundar, adică rapid şi din abundenţă. Acţiunea de răspuns a plantei este 
asemănătoare cu răspunsul imun primar care are loc după o perioada mai mare de timp 
şi la o capacitate mai mică faţă de virulenţa ciupercii. 

G.Zarnea (1970) apreciază ca toate proprietăţile potenţiale de acţiune ale unui 
organism ţin de structura specifică a acizilor nucleici (AND si ARN) iar toate proprietăţile 
actuale ţin în special de proteinele enzime. Deci toate posibilităţile de acţiune ale 
ciupercii sunt actuale pentru ca ea are deja echipamentul enzimatic adaptat şi 
specializat din contactul anterior cu aceeaşi specie pomicolă care a fost defrişată. În 
schimb posibilităţile plantei sunt potenţiale. De asemenea, ea nu a mai întâlnit o 
ciuperca atât de virulentă care acţionează atât de puternic şi atât de rapid. În afară de 
virulenţa ciupercii, planta mai este dezavantajată şi de faptul că posibilităţile sale de 
acţiune sunt minime într-un moment când, datorita ostilităţii microorganismelor 
solului, nu-şi poate dezvolta, un sistem radicular care să-i permită o bună 
aprovizionare cu nutrienţi. Putinele fitoalexine pe care planta încearcă să şi le 
sintetizeze cu oarecare întârziere sunt uşor contracarate, imobilizate de proteinele 
enzime produse din abundenţă de ciupercă. Planta nu mai poate controla 
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metabolismul ciupercii. Aspectul morfologic al ciupercii şi regiunile din planta pe care 
le colonizează, confirmă acest lucru. Astfel, ciuperca trece de bariera fizico-chimică 
care este endodermul şi pătrunde în cilindrul central de unde se aprovizionează 
direct din seva plantei. Ţesuturile conducătoare sunt formate în parte din celule lipsite 
de citoplasmă, sediul unde planta îşi sintetizează produşii metabolici antifungici şi local, 
la acest nivel, ciuperca este mai greu de controlat, motiv în plus pentru care activitatea 
ciupercii în cilindrul central să o considerăm parazitară. 

Faptul că ciuperca ocupă spaţii mai mari în cilindrul central al ultimelor ramificaţii 
ale rădăcinii faţă de penultimele ramificaţii demonstrează caracterul dinamic al 
simbiozei, tendinţa de trecere la parazitism, faptul ca între plantă şi ciupercă exista 
acea posibilitate de dominare a unuia dintre parteneri în funcţie de un complex de 
factori. Ultimele ramificaţii ale rădăcinii sunt cele mai tinere rădăcini absorbante care n-
au avut nici timpul nici posibilitatea de a forma substanţe antifungice pentru a opune 
rezistenţă invaziei fungului. După o perioadă oarecare de timp, prin creştere, ultimele 
ramificaţii devin penultimele ramificaţii ale rădăcinilor absorbante şi prin reprofilarea unei 
părţi a metabolismului celular în producerea de substanţe antifungice, se reduce si 
infecţia din cilindrul central. Astfel , dacă în ultimele ramificaţii găsim cilindrul central 
ocupat, în unele situaţii aproape în totalitate, în penultimele ramificaţii ale rădăcinilor 
absorbante ciuperca ocupă doar unele zone. Pe măsură ce planta se fortifică, 
ciuperca ocupă spatii din ce in ce mai mici în cilindrul central. 

În parenchimul cortical, ciuperca este abundentă dar formaţiunile sale sunt în 
majoritate subţiri, veziculele sunt rare şi mai mici. Arbusculii au aspectul unor 
ghemotoace ce ocupă întreg spaţiul celular şi sunt formaţi din ramificarea foarte fină a 
extremităţilor hifelor. Acest lucru demonstrează că ciuperca nu mai stochează în 
plantă nutrienţii de care ambii parteneri au nevoie si nu are ce să-i ofere plantei, ori 
dacă o face, aceasta se realizează la o scară mult redusă. Abundenţa veziculelor pe 
hifele exterioare, din imediata apropiere a rădăcinilor absorbante, denotă că prin hifele 
care au roiul unor canalicule prin care nutrienţii circulă uşor, fluxul de substanţă se face 
in mare parte de la plantă spre ciuperca şi în afara plantei. La veziculele din afara 
plantei, planta nu are acces şi nu poate beneficia de substanţele depuse aici, cum 
făcea de obicei cu cele depuse de formaţiunile din scoarţa rădăcinilor absorbante. 
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CONCLUZII 
 
În 1973, C.S. Holling introducea conceptul de rezilienţă în literatura ecologică 

ca o cale de a face posibilă înţelegerea dinamicilor non-liniare observate în 
ecosisteme. Rezilienţa ecologică a fost definită ca o cantitate a perturbaţiei pe care 
un ecosistem o poate suporta fără a-şi schimba procesele şi structurile organizării 
proprii, adică fără să fie alterate funcţiile de autocontrol şi stabilitate ale 
ecosistemelor. Alţi autori consideră rezilienţa ca timpul de întoarcere la o stare stabilă 
după o perturbaţie. Un nou termen, capacitate adaptativă, este introdus pentru a 
descrie procesele care modifică rezilienţa ecologică. Două definiţii recunosc prezenţa 
multiplelor stări stabile (ori a domeniilor de stabilitate) şi definesc rezilienţa ca 
proprietatea care mediază tranziţia între aceste stări. Tranziţia între stările stabile a 
fost descrisă pentru multe ecosisteme naturale, incluzând zonele semiaride, lacuri, 
recife de corali şi păduri, dar mult mai rar pentru ecosistemele antropizate, cum sunt 
şi plantaţiile pomicole. 

Pornind de la definiţiile rezilienţei, în studiile noastre, am făcut o comparaţie 
între funcţiile de autocontrol şi stabilitate ale ecosistemului forestier natural din zonele 
de deal în care se înfiinţează cu precădere plantaţiile pomicole şi vulnerabilităţile 
acestor ecosisteme antropizate. Este recunoscut faptul că stabilitatea ecosistemelor 
forestiere este cu atât mai mare cu cât structura sa este mai diversă şi complexitatea 
reţelei sale trofice este mai mare. Diversitatea acestui ecosistem natural îi permite 
să-şi maximizeze intrările de energie şi deci să-şi crească productivitatea într-o 
atmosferă de stabilitate. Evoluţia ecosistemelor naturale are loc în sensul maximizării 
fluxului de energie, al stabilităţii şi al diversificării, tinzând spre starea de climax. 
Principala calitate a ecosistemului climax constă în marea influenţă pe care o are 
asupra stabilităţii factorilor climatici în zone întinse, realizată în primul rănd 
stabilizarea regimului hidrologic şi intensificarea acestuia (inclusiv a apelor 
subterane).  

Starea de climax, cea în care rezilienţa ecosistemelor atinge punctul maxim, 
nu implică însă o productivitate optimă cerută de agroecosisteme, pentru că raportul 
dintre producţia brută şi respiraţie tinde spre valoarea 1. Fazele succesionale tinpurii, 
în csre producţia depăşeşte consumul sunt exploatate în condiţii avantajoase de 
către om. În aceste faze însă rezilienţa ecosistemelor este redusă printr-un nivel 
foarte coborât al autocontrolului şi stabilităţii. Menţinerea agroecosistemelor pomicole 
în mod continuu într-o stare de juvenilitate, care stimulează productivitatea, da 
naştere unor vulnerabilităţi ecologice deosebite specifice tehnologiilor intensive 
nearmonizate cu capacitatea de rezilienţă specifică ecosistemelor naturale. 

Tenhnologiile inovative prezentate de noi au încercat să elimine cea mai mare 
parte a vulnerabilităţilor ecologice specifice sistemelor intensive şi superintensive 
promovate în cultură până acum, fără să fie afectată semnificativ productivitatea şi 
eficienţa economică, în condiţiile sporirii calităţii fructelor şi a valorii lor alimetare, prin 
următoarele măsuri: 
1. Utilizarea soiurilor de pomi rezistente la boli şi puţin preferate de dăunători, 

productive, adaptabile la condiţiile variate de climă şi sol, cu fructe de calitate şi 
valoare alimentară deosebită, a permis reducerea numărului de tratamente, 
creşterea eficienţei economice a tehnologiilor prin reducerea intrărilor energo 
intensive, reducerea gradului de poluare cu pesticide a fructelor, creşterea 
diversităţii biocenozei supraterane şi subterane asociate, cu efecte benefice 
asupra stabilităţii ecologice. Deasemenea soiurile trebuie să aibă un tip de 
creştere care să uşureze formarea şi întreţinerea coroanelor tip fus, care 
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asigură a distribuţie aptimă a luminii în coronament şi o expunere bună a 
fructelor la lumina solară pentru accentuarea coloritului şi a principiilor active 
pentru sănătatea umană; 

2. Utilizarea unor portaltoi de vigoare redusă, cu înrădăcinere limitată în plan 
orizontal pentru a nu intra în concurenţă cu sistemul radicular al ierburilor de pe 
interval, şi a nu părăsi zona umectată prin irigarea localizată, cu adaptabilitate 
ridicată la condiţii edafice variate, capacitate mare de absorbţie a elementelor 
minerale din sol. Habitusul pomilor trebuie să rămână redus (2-3 m), pentru ca 
lucrările manuale să se desfăşoare cu uşurinţă, în condiţii de confort şi eficienţă 
maximă. Portaltoii mai trebuie să imprime soiurilor o distribuţie a asimilatelor 
prepondrent spre organele de rodire, sau să determine blocarea creşterilor în 
cazul absenţei rodului, pentru a nu îngreuna opreraţiile de întreţinere a 
coroanelor prin tăieri în verde sau în perioada de repaus. Ca un element 
negativ intervine necesitatea sistemelor de susţinere la portaltoii cu 
înrădăcinare slabă, care sunt destul de costisitoare (aşa cum se poate abserva 
din tehnologia inovativă superintensivă de la măr), dar şi efectul pozitiv asupra 
redistribuirii asimilatelor dinspre organele de susţinere spre organele de rod;  

3. Renunţarea la întreţinerea solului ca „ogorul negru” pe interval şi fie acceptarea 
asocierii pomilor cu fitocenoza ierboasă naturală, fie instalarea de către om a 
unei asociaţii vegetale adaptate condiţiilor de climă şi sol. Acest covor vegetal 
devine, datorită scăderii numărului de tratamente fitosanitare, gazdă pentru 
entomofaune utilă supraterană şi subterană, maximizează intrările energetice 
prin diversitatea lui şi prin accesul la resursa radiativă, trofică şi hidrică. Ştiut 
fiind faptul că baza agriculturii durabile este acumularea materiei organice în 
sol, înţelegem ce rol important au speciile ierboase amplasate pe intervalul 
dintre rândurile de pomi în acest proces şi în desfacerea părţii minerale a solului 
în forme uşor asimilabile de către plantele de cultură şi de microflora şi fauna 
edafică. Dispare tot acum „oboseala solului” prin diversitatea mare floristică şi 
implicit stresul la replantare. De la un bilanţ negativ al humusului sub „ogorul 
negru” se trece treptat la unul pozitiv, la înbunătăţirea însuşirilor trofice şi 
aerohidrice ale solurilor din agoecosistemele pomicole. Se realizează cu 
ajutorul asociaţiei ierboase minimizarea pierderilor de elemente minerale prin 
menţinerea productivităţii, principalele pierderi venind din: levigări, eroziune, 
fixarea elementelor nutritive şi reciclarea necorespunzătoare a resturilor 
organice. Structura verticală bistratificată a acestor plantaţii devine din ce în ce 
mai asemănătoare cu structura stabilă a ecosistemelor naturale dislocuite 
(pădurile). Plantele prin biomasa, ce rămâne pe loc stabilizează microclimatul, 
reduc eroziunea şi pierderile de materie organică, constituie rezervoare de apă 
şi stimulează activitatea biologică din sol. Singura complicaţie antrenată de 
prezenţa ierburilor pe interval o reprezintă necesitatea cosirii acestora de 
câteva ori pe an cu mijloace mecanizate, tocători sau cositori, care consumă 
combustibili fosili şi tasează solul prin revenirile repetate pe aceleaşi trasee; 

4. Biomasa materialul lemnos rezultat din tăierile de întreţinere şi fructificare 
(LRTu, indicator al capacităţii de rezilienţă) nu se mai exportă din plantaţii şi 
este tocată şi lăsată peste ierburile asociate pentru a se descompune şi a 
reintroduce, astfel, în circuitul trofic elementele minerale temporar reţinute de 
pomi. Din nou, ca un element negatic, lucrarea mecanizată implică un consum 
suplimentar de combustibili generatori de CO2 şi accentuează gradul de tasare 
a solului, mai ales datoită faptului că se execută primăvara când solul este 
saturat cu apă şi se comprimă uşor; 
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5. Am inclus în tehnologiile inovative tăierile în verde care, mai ales în plantaţiile 
superintensive pot uşura mult sau chiar elimina tăierea „în uscat”. Pe de altă 
parte lăstarii îndepărtaţi de pe pomi prin această aperaţiune sunt tocaţi la 
limitarea taliei ierburilor nemai fiind necesară o trecere suplimentară cu 
tractorul; 

6. Tehnologiile inovative oferă baza de date necesară (împreună cu analizele de 
sol şi plantă) pentru o fertilizare la sol echilibrată, în funcţie de recolta scontată 
dar numai în condiţiile optimizării înalte a stării de afănare şi a conţinutului 
solurilor în apă. Îngrăşămintele să nu aibă efecte nocive asupra sănătăţii 
umane, animale şi a mediului înconjurător, să se administreze elemente 
fertilizante eficace, în baza exigenţelor culturii şi adaptate la condiţiile de 
creştere ale acesteia. Se recomandă utilizarea îngrăşămintelor cu solubilizare 
lentă, a celor organo-minerale, a inhibitorilor de nitrificare, a hidrolizatelor 
proteice etc. Obţinerea de recolte mari, la nivelul capacităţii de producţie a 
soiului în fiecare situaţie ecologică dată, este posibilă pe baza interacţiunii 
pozitive a tuturor factorilor şi condiţiilor de vegetaţie biologice, chimice şi fizice, 
asigurate echilibrat şi la niveluri optime, cantitativ şi calitativ, prin tehnologiile de 
cultură cu verigi dimensionate în funcţie de însuşirile solului şi gradul de 
favorabilitate (oferta ecologică) pentru cultură a celorlalte componente ale 
cadrului natural. Interacţiunea pozitivă a factorilor şi condiţiilor de vegetaţie 
optimizaţi cantitativ şi calitativ şi obţinerea pe această bază a recoltelor mari are 
drept consecinţă diminuarea consumurilor specifice (kg factor de vegetaţie/tona 
de produs vegetal) din fiecare factor alocat prin tehnologie ceea ce, în fiecare 
conjunctură economică, este de importanţă fundamentală pentru maximizarea 
eficienţei economice. Reducerea consumurilor specifice de apă („coeficientului 
de transpiraţie") prin fertilizare raţională şi a celui de substanţe nutritive din 
îngrăşăminte prin irigare reprezintă confirmări îndeajuns de cunoscute ale 
interacţiunii acestor factori. 

7. Aplicarea pe plante a îngrăşămintelor în soluţii, inclusă în tehnologii, se 
caracterizează prin cei mai ridicaţi coeficienţi aparenţi de utilizare a substanţelor 
nutritive de către plante. Sporurilor de recoltă care se obţin prin această metodă 
de fertilizare le corespund coeficienţi de utilizare aparentă de peste 60%. Din 
această cauză, fertilizarea foliară, făcută o dată cu lucrările tehnologic obligate 
(tratamentele fitosanitare) poate avea o eficienţă economică ridicată precum şi 
efecte semnificative de protecţie a mediului împotriva poluării chimice. 

8. Prin interacţiunea pozitivă a irigaţiei şi fertilizării recoltele cresc o dată cu gradul 
de culturalizare a solului sau, altfel spus, cele mai mari recolte prin aplicarea 
raţională a irigaţiei şi fertilizării se obţin pe solurile pe care şi fără aplicarea 
acestor factori se obţin recolte mari. În condiţii altfel comparabile, consumul 
specific de substanţe nutritive clin îngrăşămintele aplicate în doze optime din 
punct de vedere economic scade pe măsură ce creşte conţinutul de elemente 
nutritive din sol şi se îmbunătăţesc condiţiile de mobilizare a acestora pentru 
plante.  

9. Gestionarea irigării în funcţie de evapotranspiraţie şi introducerea pe scară 
largă alături de portaltoii cu vigoare redusă a sistemelor de udare localizată şi 
aplicarea îngrăşămintelor prin fertirigare. Se crează astfel condiţii foarte 
favorabile pentru sistemul radicular al pomilor: accesibilitatea continuă pe 
parcursul întregului sezon de vegetaţie a apei şi a elementelor minerale la un 
potenţial al apei solului foarte redus (10-20 kPa, absorbţia apei cu un consum 
energetic foarte redus din partea rădăcinii), distribuirea apei printr-un sistem fix 
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de conducte, sigur, cu consum de manopera foarte redus, la presiuni ale apei 
scăzute (2 atm.), asigurarea unui consum redus de îngrăşăminte şi apă fără ca 
solul, sau mediul să fie poluat, antrenarea fiecărui metru cub de apă distribuit în 
circuitul apei în natură (funcţie de bază a ecosistemului forestier în perioadele 
secetoase). Există şi o latură negativă a irigării localizate, artificializarea 
accentuată a mediului de absorbţie al rădăcinii, grija continuă şi atentă pentru 
asigurarea tuturor elementelor de nutriţie necesare unui volum foarte redus de 
sistem radicular, nevalorificarea fertilităţii solurilor şi acumularea sărurilor la 
exteriorul bulbului de umectare (la precipitaţii abundente sărurile pot fi împinse 
în zona activă a rădăcinii); 

10. Reducerea cantităţilor de erbicide administrate cu 80%, prin acoperirea solului 
de pe rândul de pomi cu materiale organice şi prin însămânţarea şi 
încorporarea speciilor de leguminoase (Vicia sp., mai ales). Cu cât sunt mai 
multe leguminoase în rotaţie, cu atât se acumulează mai multă materie 
organică şi se fixează mai mult azot în sol, pe cheltuiala resurselor regenerabile 
de energie; 

11. Relaxarea programelor de fitoprotecţie datorită însuşirilor genetice de rezistenţă 
sau toleranţă, asocierii entomofaunei utile găzduită de ierburile asociate, 
reducerea costurilor, pericolului poluării mediului cu biocide, stimularea 
imunităţii plantelor cultivate datorită optimizării înalte a factorilor şi condiţiilor de 
vegetaţie.  

Deoarece diversitatea ecosistemelor în regiunile aflate la latitudini moderate 
este mai mică decât la tropice, insectele daunătoare se pot concentra pe mai puţine 
"organisme ţintă" şi pot produce astfel daune mai mari.  

Influenţa perioadelor de umezeală sau uscăciune, respectiv de ger sau 
căldură, este hotărâtoare atât pentru formarea recoltei cât şi pentru atacul plantelor 
de cultură de către boli şi dăunători. 

Chiar şi la altitudini moderate, condiţiile de temperatură sunt hotărâtoare 
pentru supravieţuirea ouălor şi larvelor în cursul iernii.  

În anumite regiuni, în condiţii climatice favorabile, dăunători cu importanţă 
economică mică (ex. moliile minatoare), precum şi dăunători obişnuiţi (de ex. afide) 
se pot înmulţi în masă favorizate perioadele de vegetaţie mai lungi. 

De asemenea, datorită creşterii temperaturii în ultimele decenii, în ultimii ani s-
a constatat extinderea perioadelor de maximă activitate pentru numeroşi dăunători.  

Pe ansamblu, încălzirea climei cu 3-6 °C poate conduce la deplasarea graniţei 
de răspândire a unor dăunători şi boli în Europa cu peste 1000 km şi la apariţia unor 
generaţii suplimentare în cursul unui an, fapt semnalat pentru prima data de catre 
cercetatorii germani de la Universitatea Humbolt-Berlin (Chmielewski Frank-M., Metz 
Reinhart, 2005). 

Protecţia ecosistemelor pomicole împotriva patogenilor cheie reprezintă un 
element important in cursa pentru obţinerea unei recolte de calitate, cu imputuri 
optimizate, concomitent cu reducerea impactului asupra mediului înconjurator şi 
protecţia consumatorilor. 

 
• Rezultatele obţinute până în present, după evaluarea comparativă a celor 4 

variantele experimentale de fitoprotecţie, au evidenţiat faptul că pentru 
combaterea integrată a agenţilor de dăunare, cele mai eficace programe au fost 
cel biotehnic (a3), şi chimic cu risc redus (a2). 



 89

• Aplicarea programului biologic (a4) cu impact mai favorabil asupra mediului, a 
inclus şi produse de protectie a plantelor de origine vegetală, care se aplică în 
cantităţi mai mari.  

• Extinderea acestuia în practică necesită perfecţionarea formulării produselor şi 
lărgirea gamei acestora. 

• Pentru contracararea eventualelor consecinţe negative ale intervenţiilor antropice 
în ecosistemele pomicole sunt necesare practici culturale care să permită: 
o  Protejarea apei din sol şi utilizarea sa cât mai eficientă 
o  Micşorarea dependenţei de condiţiile climatice 
o  Protecţia integrată a culturilor 
 

Baza progresului în creşterea rezilienţei ecosistemelor pomicole, trebuie să fie 
sistemul agrotehnologic care nu numai că păstrează solul, dar îl şi înnobilează 
(humus), minimalizează costurile de capital şi energie, nu împiedică desfăşurarea 
proceselor pedogenetice şi permite menţinerea neîntreruptă a circuitului biologic al 
substanţei. Altfel, preţul succeselor înregistrate este prea mare şi trebuie recunoscut 
că agricultura actuală trăieşte pe creditul nerambursabil obţinut în contul generaţiilor 
viitoare, epuizând resursele de sol ale biosferei acumulate în multe mii şi milioane de 
ani. 
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