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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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The quantity of hydro-stable structural elements represents 88, 74-72, 12% After 
these alternatives the soil gets structured, obtains more propitious physical, chemical, and 
biological Features. 
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INTRODUCERE 
Dintre însuşirile fizice importanţă primordială o are structura solului, în sol 

structurat se creează regimuri optime de umiditate, aeraţie, nutriţie şi scade 
intensitatea proceselor erozionale. Structura este o caracteristică distinctivă, proprie 
solului, de mare importanţă pentru procesele fizice, chimice şi biologice, care se 
dezvoltă în sol şi în sistemul sol-plantă-atmosferă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Proba de sol se cerne uscat şi din fiecare fracţiune se ea proporţional atât 
sol cât este în proba iniţială pentru cernere în apă. Unele din aceste probe pregătite 
se satură capilar preventiv înainte de cernere, altele nu se satură preventiv. Dacă se 
foloseşte saturaţia capilară preventivă, aerul din agregate se înlocuieşte cu apă 
treptat, lent şi acest fel de hidrostabilitate se numeşte convenţională. Se socoate, că 
solul de acest fel este rezistent la eroziune în caz de ploi normale. Când cad ploile 
averse apa are forţă mare de distrugere, aerul rapid se înlocuieşte cu apa, sau este 
puternic comprimat în pori, agregatele se distrag. Rezistenţa solului la ploile averse 
poartă numire de hidrostabilitate veritabilă (Н.А.Качинский, 1965; И.А.Романов, 
1967; И.Б.Ревут, 1972). 

Proberle de sol au fost prelevate în livadă de măr intensivă pe rod, din 
straturile 0-10, 10-20 şi 20-30 cm pe cernoziom carbonatic predispus la eroziune. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La cernerea uscată a solului elemente structurale > 0,25 mm au fost foarte 
multe 94-97%, ceea ce este caracteristic cernoziomului carbonatic. Nu se 
evidenţiază diferenţe pe variante şi straturi 

Hidrostabilitate convenţională (cernere în apă cu saturaţie capilară 
preventivă) la Martor cu lucrări mecanice în stratul 0-10 cm au fost elemente 
structurale abia 55,42% cu dimensiuni mai mari decât 0,25 mm, dar în straturile 
subiacente mult mai multe: 75,20 şi 83,06% (Figura 1). 

Foarte bună structură s-a evidenţiat în varianta cu înierbare între rânduri cu 
ierburi graminee perene şi erbicidare pe rândul de pomi cu Raundap 5 l/ha. Iarba se 
cosea când atingea înălţimea 20-25 cm, iar erbicidarea usca buruienile şi se forma 
mulci ocrotitor la suprafaţa solului. În această variantă cantitatea de elemente 
structurale cu hidrostabilitate convenţională a fost pe straturi: 88,74; 68,72 şi 
72,12%. 

La cernerea solului în apă fără saturaţia capilară preventivă (hidrostabilitate 
veridică) în varianta Martor – ogor negru cu lucrare mecanică, elemente structurale 
cu dimensiuni mai mari de 0,25 mm au fost în stratul 0-10 cm abia 16,08% cu 
predominare de agregate de mărime mai mare de 7 mm şi între 0,25-0,5 mm. Acest 
sol este foarte vulnerabil la eroziune de apă şi de vânt. Straturile subiacente au avut 
elemente structurale 48,24 şi 42,26% (Figura 2). 
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 Figura 1.  Influenţa întreţinerii şi lucrării solului asupra alcătuirii lui 

structurale. Cernere în apă cu saturaţie capilară preventivă. Livada 

de măr intensiv pe rod
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Figura 2. Influenţa întreţinerii şi lucrării solului asupra alcătuirii lui 

structurale. Cernere în apă fără saturaţie capilară preventivă. Livada de 

măr intensiv pe rod

0%
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Cele mai bune rezultate s-au evidenţiat în variantele cu înierbare între 
rânduri şi erbicidare pe rândul de pomi, unde cantitatea de elemente structurale cu 
hidrostabilitate veridică au fost în stratul 0-10 cm 47,38%, 10-20 cm 55,24% şi 20-
30 cm 50,66%. 

Am calculat coeficientul de structurare al solului după И.Б.Ревут (1972).  
După acest indice, pe toate variantele şi în toate straturile studiate, solul are 
hidrostabilitate la ploi normale, dar n-o are la ploi averse. Numai solul înierbat cu 
ierburi perene graminee are hidrostabilitate la ploi averse. 

 
CONCLUZII 

Înierbarea peste un rând cu amestec de ierburi perene graminee şi 
alternarea în timp şi spaţiu cu ogorul negru ocroteşte solul de degradare. Sub 
influenţa ierburilor perene în sol se acumulează substanţă organică din masă 
proaspătă cu raport îngust C:N aptă pentru humificare. 

Sub influenţa rădăcinilor a ierburilor perene graminee şi a humusului solul 
se structurează, capătă însuşiri fizice, chimice şi biologice optime, elementele 
structurale au hidrostabilitate veridică, adică sunt stabile la ploi averse, ceea ce 
determină rezistenţa solului la eroziune de apă şi vânt. 
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Abstract. In this article there presented the results of researches regarding 

weeds control within the strip of trees row using agro technical, biological 
andchemical methods. 

There was established that the use of these methods in alternation with time 
and space will allow us to receive qualitative production and also to clean the 
plantation of weeds. 
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INTRODUCERE 
Dintre buruienile perene cu drajoni mai frecvente sunt Cirsium arvense, 

Convolvulus arvensis, Sonachus arvensis, Cardoria draba şi Aristolochia 
clematites. Împreună cu buruienile anuale ele formează tipul de îmburuienare 
anuale-perene cu drajoni. 
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