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- valorile conţinutului în humus oscilează între 2,32-3,46% la adâncimea 0-
20 cm şi scade la 2,12-2,80% la adâncimea 40-60 cm; 

- având în vedere textura solului care este luto-argiloasă, conţinutul în 
humus la acest tip de sol este mic spre mijlociu; 
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Abstract. The article describes the productivity of Slava pobediteleam, Ianvarskoe 

and 1-11-157 (grafted on MM-106 stocks) depending on seven variants of the directional 
formation of the root system of fruit trees. The directional formation of the roots is 
provided by the limitation of their expansion through their cutting. 
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INTRODUCERE 
Condiţiile economico-organizatorice, care sunt caracteristice pentru etapa 

actuală de dezvoltare a pomiculturii, impun insistent raţionalizarea tehnologiilor de 
cultivare a pomilor fructiferi. Importante rezerve, în acest aspect, sunt ascunse în 
complexul de procedee agrotehnice legat de sol. În legătură cu faptul că cheltuielile 
energetice necesare pentru îngrijirea sistemelor radiculare ale pomilor sunt mari 
este mai raţional, ca operaţiile tehnologice de întreţinere (îngrijire) a solului de 
îndreptat nu pe toată suprafaţă terenului pe care-l ocupă livada (cum se practică în 
prezent), ci numai pe anumite porţiuni (fâşii). Circumstanţa hotărâtoare, care ne 
obligă să abordăm problema în cauză anume astfel, o constituie ridicarea 
galopantă, din an în an, a preţurilor la carburanţi şi lubrifianţi. După cum se ştie, 
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rădăcinile orizontale au tendinţa de a se extinde rapid în solul de pe toată suprafaţa 
de teren pusă la dispoziţia pomului conform distanţelor de plantare „lăsând în 
urmă” straturi însemnate de sol nevalorificate. Pe care numai după mulţi ani după 
plantarea pomilor, ele neapărat le vor ocupa. Pomicultorul, însă, poate să intervină 
în procesul de formare a rădăcinilor cu scopul optimizării (şi conformării) 
arhitectonicii sistemului radicular luând în consideraţie noile cerinţe faţă de 
procedeele agrotehnice care se folosesc în livezi. 

Efectiv se poate de atribuit sistemelor radiculare caracteristicile cerute prin 
limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor în primii ani după plantarea pomilor. Esenţa 
procedeului de formare direcţionată a sistemului radicular constă în fenomenul 
următor: dacă are loc limitarea răspândirii radiale a unei părţi de rădăcini orizontale, 
atunci pomul este nevoit să forţeze dezvoltarea şi răspândirea celeilalte părţi de 
rădăcini orizontale. Astfel se obţine îndreptarea răspândirii rădăcinilor în anumite 
direcţii şi straturi de sol şi fâşii de teren unde se preconizează de concentrat acţiunea 
de şoc a măsurilor agrotehnice de îngrijire a plantaţiei pomicole. 

Din considerentele expuse mai sus, în anul 1998, de către noi, a fost 
înfiinţată o experienţă în Câmpul Experimental al Institutului de Pomicultură cu 
scopul studierii impactului asupra pomilor de măr a caracterului limitării 
răspândirii radiale a rădăcinilor orizontale. Prezentul articol cuprinde date 
referitoare la productivitatea pomilor de măr în dependenţă de şapte variante de 
limitare a răspândirii rădăcinilor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţa de câmp referitoare la formarea direcţionată a sistemelor 
radiculare la pomii de măr de soiurile Ianvarskoe, Slava pobediteleam, 1-11-157 a 
fost montată în plantaţii înfiinţate în anul 1996, distanţele de plantare a pomilor – 
4,5×3,0 m. Portaltoi MM-106. Sol – cernoziom carbonatat argilos greu. Relieful 
reprezintă pantă cu înclinare lină, 4°, expoziţie sud-est. 

S-a studiat următoarele variante: 
1. Martor. Fără limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor orizontale; 
2. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 

pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2000, a treia – în 2002, a patra – în 
2004, a cincea – în 2006; 

3. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 
pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2001, a treia – în 2004, a patra – în 
2007; 

4. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de 
pomi se orientează în direcţia unui singur interval. Prima tăiere de limitare a 
rădăcinilor – în anul 1998 (toamna), a doua – în 2002, a treia – în 2006; 

5. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Tăierea de limitare se efectuează de 
amândouă părţi a rândului de pomi. Prima tăiere – 1998 (toamna), a doua – în 
2000, a treia – în 2002, a patra – în 2004, a cincea – în 2006; 
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6. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Tăierea de limitare se efectuează de 
amândouă părţi a rândului de pomi. Prima tăiere – 1998 (toamna), a doua – în 
2001, a treia – în 2004, a patra – în 2007; 

7. Răspândirea radială a rădăcinilor orizontale se orientează în fâşii de pe 
lângă tulpinile pomilor cu lăţimea de 2,5 m. Prima tăiere de limitare a rădăcinilor – 
în anul 1998 (toamna), a doua – în 2002, a treia – în 2006. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Productivitatea pomilor în dependenţă de caracterul limitării răspândirii 
radiale a rădăcinilor se caracterizează în felul următor (tabelul 1). La soiul (forma 
de selecţie) 1-11-157 cea mai mare roadă sumară pe anii 2000-2006 a fost obţinută 
în varianta 2 – 271,1 kg/pom ce constituie cu 1,9 kg mai mult decât în varianta 
martor. Diferenţa limită – 25,1 kg/pom. Cea mai mică roadă sumară a fost obţinută 
în varianta martor. Această diferenţă este însemnată deoarece depăşeşte diferenţa 
limită. 

La soiul Slava pobediteleam cea mai mare roadă a fost obţinută de la pomii 
din varianta 3 – 193,7 kg/pom, cu 1,9 kg mai mult decât în varianta martor. 
Această diferenţă nu este însemnată (DL0,95 – 11,0). Cea mai mică roadă sumară de 
fructe a fost detectată în varianta 4 – 178,5 kg/pom. În cazul soiului Slava pobedi-
teleam diferenţele între variante au variat între 1,9-11,4 kg. Însemnate diferenţe au 
fost în variantele 4 şi 7. 

La soiul Ianvarskoe cea mai mare roadă a fost obţinută în varianta martor – 
253,2 kg/pom. Pe locul doi, după martor, s-a deplasat varianta 2. Celelalte variante 
s-au manifestat analogic soiului 1-11-157. 

Tabelul 1 
Productivitatea pomilor de măr în dependenţă de caracterul formării 

direcţionate a sistemelor radiculare. Portaltoi – MM-106. Datele reprezintă 
anii 2000-2006. Câmpul Experimental al I.P. 
1-11-157 Slava pobediteleam Ianvarskoe 

Varianta 
roada suma-

ră pe anii 
2000-2006, 

kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

roada suma-
ră pe anii 

2000-2006, 
kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

roada suma-
ră pe anii 

2000-2006, 
kg/pom 

productivi-
tatea medie, 

t/ha 

1 (martor) 269,2 28,5 191,8 20,3 253,2 26,8 
2 271,1 28,7 189,9 20,1 252,2 26,7 
3 248,5 26,3 193,7 20,5 239,0 25,3 
4 240,0 25,4 178,5 18,9 232,4 24,6 
5 261,7 27,7 186,1 19,7 243,7 25,8 
6 265,4 28,1 183,3 19,4 246,5 26,1 
7 235,2 24,9 182,3 19,3 223,9 23,7 

DL0,95 25,1 - 11,0 - 12,7 - 
 
În legătură cu datele expuse, menţionăm, că limitarea răspândirii radiale a 

rădăcinilor orizontale prin tăiere, în variantele de interpretare 2, 5 şi chiar 3 şi 6, 
n-a avut impact negativ însemnat asupra productivităţii pomilor de soiurile 
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studiate. Deci, n-au cauzat stare de stres pentru pomi. Sistemele radiculare s-au 
dezvoltat normal, preponderent în straturile de sol preconizate de variantele 
menţionate datorită efectului de compensare. Această constatare este credibilă 
pentru că în zona de tăiere au nimerit rădăcini cu diametrul mai mic de 0,7-1,0 cm. 
În legătură cu cele expuse, amintim, că toate îndrumările tehnologice, publicate şi 
cunoscute pînă în prezent, recunosc că tăierea rădăcinilor cu diametrul mai mic de 
1,0 cm nu poate afecta simţitor creşterea şi productivitatea pomilor fructiferi. 

 
CONCLUZII 

Datele experimentale obţinute permit de concluzionat că în plantaţii de măr 
altoite pe MM-106 (cu distanţele de plantare 4,5×3,0 m) este raţional de orientat 
răspândirea radială a rădăcinilor orizontale a două rânduri limitrofe de pomi în 
direcţia unui singur interval, sau în fâşia de pe lângă tulpini cu lăţimea de 2,5 m, 
aplicând limitarea prin tăiere (cu folosirea maşinilor agricole de tip „Vibrolaz-
80E”), în anii trei, cinci după plantare. Aceste două variante (2 şi 5) ale procedeului 
de formare direcţionată a sistemului radicular la pomi sunt pretabile din punct de 
vedere tehnologic. Este oportun de concentrat acţiunea măsurilor agrotehnice de 
îngrijire a solului în plantaţii pomicole numai în fâşiile de teren unde sunt orientate 
să se dezvolte rădăcinile orizontale ale pomilor cu scopul reducerii substanţele a 
cheltuielilor. 
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Abstract. In the article describes the new method of the directional 

formation of the root system by the periodical cutting of the part of roots. The 
essence of method consists in one theme in 2-4 years the horizontal roots are cut 
along the line of raw trees on the certain distant of stem by thin durable stile wire. 
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