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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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Cu scopul formării direcţionate a sistemelor radiculare la pomii fructiferi, 
în procesul cercetărilor ştiinţifice şi implementare a elaborărilor în producere, 
pomicultorii recurg la tăierea sistematică a rădăcinilor. În aşa cazuri se aplică 
maşini agricole de tip „Vibrolaz–80E”, sau maşini dotate cu un singur organ de 
lucru – cuţit confecţionat în condiţiile gospodăriei agricole dispunătoare de atelier 
de reparaţii mecanice. Tăierea rădăcinilor se efectuează primăvara sau toamna pe o 
linie special determinată de-a lungul rândului de pomi şi la o anumită distanţă de 
tulpina pomilor. Tăierea se efectuează pe verticală şi la adâncimea de 60-70 cm, iar 
uneori şi la 100 cm. 

Limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor prin tăiere se efectuează 
începând cu anii 2-3 după plantare, periodic, odată în 2 ani, sau chiar odată în 3-4 
ani. La baza acestui procedeu stă postulatul ştiinţific, care afirmă că, dacă are loc 
limitarea răspândirii radiale a unei părţi de rădăcini orizontale, atunci pomul este 
silit să forţeze dezvoltarea şi răspândirea expansivă a 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 (întreţinere) a solului în plantaţii pomicole. Chiar 
dacă o astfel de tăiere a rădăcinilor nu se face în fiecare ani, ea, totuşi, este destul 
de costisitoare. Mari sunt cheltuielile energetice. Pentru a exclude cheltuieli 
excesive de carburanţi şi lubrifianţi, este necesar ca aplicarea maşinilor agricole 
dotate cu cuţite speciale să aibă loc numai în procesul primei tăieri de rădăcini, şi 
anume în anul 2 sau 3 după plantarea pomilor. Tocmai pentru o astfel de 
circumstanţă de către noi a fost elaborată o metodă (procedeu) nouă de tăiere a 
rădăcinilor. Procesul constă în aceia, că la prima tăiere de rădăcini de organul de 
lucru (cuţit) al maşinii agricole se fixează capătul unei sârme dure de oţel, destul de 
subţire, dar rezistenţă la acţiunea de rupere. În procesul de mişcare tehnologică a 
cuţitului în sol concomitent are loc tăierea rădăcinilor şi aşezarea la adâncimea 
stabilită (60-100 cm) a unei alte sârme de-a lungul rândului de pomi. La 
următoarea tăiere a rădăcinilor nu se mai aplică maşina agricolă dotată cu cuţit. În 
acest caz sârma manual (prin forţa a 2 oameni), sau prin forţa de tracţiune a 
tractorului poziţionat în capătul tarlalei (rândurilor) se extrage din sol prin ce se 
taie rădăcinile şi concomitent se aşează în sol, la adâncimea stabilită, a următoarei 
sârme. La fel se efectuează toate celelalte tăieri de rădăcini. De fiecare dată linia de 
tăiere a rădăcinilor poate fi deplasată cu 5-10 cm mai departe de cea premergătoare 
(în direcţia intervalelor dintre rânduri). 
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 Abstract. Performed researches showed us that after using the processes of 

grassing between rows with multiannual graminaceae grass  and weeding with Roundup 5 
l/ha on the tree row, the soil structure was very good. 
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