
 221 

SUPRAFAŢA FOLIARĂ ŞI PRODUCTIVITATEA POMILOR DE 
MĂR ÎN FUNCŢIE DE MODUL FORMĂRII  

COROANEI FUS ZVELT 
 

BABUC V., CROITORU A. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. In the superintensive crop system of the apple trees varieties such as 

Gala Must, Golden Reinders, Idared, etc. grafted on M9, it was established the positive 
influence on the national mineralization of cuttings for fusiform crown formation made in 
summer time and the hand regulation of fruit crops on the increasing of leaf surface, which 
permit an early economic harvest of about10-13 Kg/tree in the 3rd year, increasing the crops 
of the first three fructifications by 17-21% and also the quality of fruit. 
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INTRODUCERE 
Suprafaţa foliară a pomilor este unul din factorii principali ai formării 

productivităţii şi calităţii fructelor. În livezile superintensive de măr suprafaţa 
foliară trebuie să crească rapid să asigure intrarea pomilor pe rod economic în anii 
2-3 după plantare în livadă şi recolte înalte de fructe calitative (2,3). Unul din 
factorii principali ai urgentării creşterii suprafeţei foliare şi intrării pomilor pe rod 
economic este reducerea raţională a gradului tăierilor de formare a coroanei 
inclusiv prin aplicarea tăierilor în verde, care permite suprimarea timpurie a 
lăstarilor inutili pentru structurarea coroanei şi fructificare (1,3,4). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în anii 2001-2005 în livada superintensivă de măr 
a firmei „Codru ST” SRL, plantată în preajma localităţii Rassvet comuna Bucovăţ 
Raionul Străşeni.  

Terenul are relief în pantă 3-40 cu expoziţia Sud-Vest. Solul cernoziom 
carbonat lutos, conţinutul de humus în stratul arabil 2,5%. 

Pomii Soiurilor Gala Must, Golden Delicious Reinders, Idared sunt altoiţi 
pe portaltoiul M9.  

Plantarea s-a efectuat în primăvara anului 2000 cu altoiri la masă în 
copulaţie perfecţionată. 

La sfârşitul vegetaţiei 2000 altoiul la soiurile luate în studiu a atins 
înălţimea 115-125cm, fără ramificări în zona cronării. În primăvara anului 2001 s-a 
început formarea coroanei.  

Solul se menţine înierbat pe intervalele dintre rânduri şi ogor lucrat pe 
fâşiile din rânduri cu lăţimea de circa 1,2m.  

Irigare prin picurare. Dozele de îngrăşăminte sunt calculate în conformitate 
cu fertilitatea solului şi recolta programată. 

Pentru realizarea scopului preconizat în cercetare au fost luate următoarele 
variante de formare a coroanei fus zvelt ameliorat. 

Varianta 1 (martor). Formarea coroanei în conformitate cu recomandările 
în vigoare. După plantare, primăvara altoiul (vargă) se scurtează la circa 80 cm de 
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la suprafaţa solului. La începutul dezmuguririi  se degajează trunchiul de 50cm. 
Cînd lăstarii ating 20-25cm se alege lăstarul de prelungire al axului şi viitoarele 
şarpante – 4 lăstari sub unghiuri de 450 faţă de  direcţia rândului. Ceilalţi lăstari se 
suprimă. 

Varianta 2. Formarea coroanei prin minimalizarea tăierilor şi aplicarea pe 
larg a operaţiilor în verde. Axul se dirijează în fond similar cu varianta 1. dacă în 
luna iunie lăstarul de prelungire al axului depăşeşte 50 cm el se scurtează la ¼ din 
lungimea sa pentru a stimula emiterea lăstarilor anticipaţi şi a evita degarnisirea. O 
parte din lăstarii puternici orientaţi către verticală în spaţiul liber al coroanei se 
orizontalizează şi se fixează la spalier, iar ceilalţi se suprimă ca şi în varianta 1. 

Cele 4 şarpante de la baza coroanei se dirijează sub unghi de circa 600 faţă 
de direcţia rândului şi nu mai mic de 600 faţă de verticală. În prejma şarpantelor 
prioritar deasupra lor, se formează două şarpante orizontalizate la spalier, care 
ulterior prin tăieri repetate se transformă în ramuri de rod. Scurtarea şarpantelor şi 
subşarpantelor prin transfer la ramificări laterale se efectuează, de regulă, în 
primăvara anului trei după ce s-au garnisit cu formaţiuni de rod şu ulterior pentru 
menţinerea în cadrul diametrului proiectat al coroanei (1,5-2 m). 

Varianta 3. Formarea se efectuează ca şi în varianta 2, cu deosebirea că 
orizontalizarea lăstarilor şi a ramurilor viguroase orientate către verticală se 
efectuează prin tăieri de transfer la ramuri laterale. 

Varianta 4. Formarea coroanei ca şi în varianta 2 cu deosebirea că lăstarii 
şi ramurile viguroase orientate către verticală se elimină prin dezbinare pentru a 
provoca emiterea lăstarilor, de regulă, orizontali în preajma rănii. 

În toate variantele luate în studiu, în anii 2003 şi 2005, când pomii au intrat 
pe rod economic, în scopul reglării încărcăturii şi obţinerii merelor de calitate 
superioară, în luna iunie după căderea fiziologică, s-a efectuat răritul manual al 
merelor. 

Fiecare variantă include 4 repetiţii, amplasate pe teren după sistemul 
patratul latin. Numărul de plante in repetiţii este de 8. 

În conformitate cu metodele de cercetare aprobate (5) s-a studiat dinamica 
creşterii suprafeţei foliare şi productivitatea pomilor.   

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La soiul Gala Must şi Golden Reinders cu pomi de vigoare supra medie 
valorile absolute ale valorii suprafeţei foliare sunt mai mari faţă de soiul Idared cu 
pomi de vigoare medie, atingând în anul 2005 în varianta martor respectiv 6,25 
m2/pom, 6,92 m2/pom şi 5,64 m2/pom sau 15,62 mii m2/ha, 17,30 mii m2/ha şi 
14,10 mii m2/ha. 

În varianta 2, unde o parte din lăstari şi ulterior ramuri au fost 
orizontalizate şi fixate de spalier, suprafaţa foliară a pomilor s-a mărit faţă de 
martor în mediu pe soiuri şi anii de studiu 17-20%. 

În cazul orizontalizării unor lăstari şi ramuri (varianta 3) prin tăiere de 
transfer cu retezarea părţii superioare sporirea suprafeţei foliare este mai mică decât 
în varianta 2 – în mediu pe ani şi soiuri cu 11-14% faţă de martor. 
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În varianta 3, unde în scopul stimulării emiterii lăstarilor din mugurii 
dorminzi unele ramuri orientate spre verticală s-au suprimat  prin dezbinare, 
sporirea suprafeţei foliare faţă de martor este de numai 6-7%. 

Tabelul 1 
Suprafaţa foliară a pomilor de măr în funcţie de modul formării coroanei fus 

zvelt Portaltoi M9, „Codru ST” SRL 
Suprafaţa foliară, m2/pom 2005 

Varianta  
2001 2002 2003 2004 m2/pom mii m2/ha 

Gala Must 
Varianta 1 (m) 1,62 3,60 4,24 5,83 6,25 15,62 
Varianta 2 1,98 4,39 5,13 6,35 7,49 18,72 
Varianta 3 1,79 4,16 4,83 6,11 7,12 17,80 
Varianta 4 1,70 3,97 4,66 6,06 7,04 17,60 

Golden Reinders 
Varianta 1 (m) 1,37 3,01 3,77 4,52 6,92 17,30 
Varianta 2 1,76 3,60 4,21 5,33 7,36 18,40 
Varianta 3 1,58 3,46 4,19 5,19 7,05 17,62 
Varianta 4 1,53 3,34 4,01 4,97 6,98 17,45 

Idared 
Varianta 1 (m) 1,24 2,03 2,98 3,85 5,64 14,10 
Varianta 2 1,58 2,53 3,49 4,95 6,63 16,57 
Varianta 3 1,43 2,35 3,34 4,42 6,23 15,57 
Varianta 4 1,35 2,24 3,13 4,02 5,94 14,85 

 
Pomii tuturor soiurilor luate în studiu au intrat pe rod economic în anul trei 

2003 de la iniţierea formării coroanei. 
În sumă pe anii 2003-2005 recolta de fructe în varianta martor constituie 

35,84 kg/pom la Gala Must, 38,08kg/pom la soiul Golden Reinders, 31,82kg/pom 
la soiul Idared. În varianta 2, cu tăieri de formare a coroanei mai reduse, suma 
recoltei pe primii 3 ani de fructificare constituie respectiv pe soiuri 43,77 kg/pom, 
45,48 kg/pom şi 37,70 kg/pom, depăşind varianta martor pe soiuri cu 21-17%. În 
variantele 3 şi 4 sporirea recoltei de fructe faţă de martor constituie respectiv pe 
soiuri 12-15%  şi 7-11%. 

Calculată la 1 ha recolta medie de fructe pentru primii 3 ani de fructificare 
constituie 36,47 t/ha la soiul Gala Must, 37,90 t/ha la soiul Golden Reinders şi 
31,40 t/ha la soiul Idared cu masa medie a unui măr respectiv de 170 gr, 175 gr şi 
190 gr, care corespunde categoriilor superioare de calitate. 

Masa fructelor raportată la 1 m2  de suprafaţa foliară nu diferă esenţial de 
variantele de formare a coroanei luate în studiu, datorită normării încărcăturii cu 
mere calculată la 1cm2 al secţiunii transversale a trunchiului şi 1 m2 de suprafaţă 
foliară. S-au înregistrat unele oscilaţii pe ani datorită neuformităţii fructificării 
pomilor. Diferenţe semnificative sunt pe soiuri: 1,79-1,89 kg/m2 de suprafaţă 
foliară la soiul Gala Must cu productivitate mai mică; 2,17-2,31 kg/m2 la soiul 
Golden Reinders şi 2,22-2,38 kg/m2 la soiul Idared cu potenţial mai înalt de 
productivitate.  
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Tabelul 2 
Productivitatea pomilor de măr în funcţie de modul formării coroanei fus 

zvelt Portaltoi M9, „Codru ST” SRL 
2003 2004 2005 

Varianta  
kg/pom 

kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

kg/pom 
kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

kg/pom 
kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

Media 2003-
2005, kg/m2 

suprafaţă 
foliară 

Gala Must 
Varianta 1 
(m) 

8,89 2,09 9,60 1,64 17,35 1,64 1,79 

Varianta 2 11,21 2,18 11,13 1,75 21,43 1,75 1,89 
Varianta 3 10,31 2,13 10,43 1,70 19,30 1,70 1,84 
Varianta 4 10,13 2,17 10,36 1,70 19,14 1,70 1,85 
DL0,95 0,30  0,17  0,86   

Golden Reinders 
Varianta 1 
(m) 

10,66 2,82 8,86 1,96 18,56 1,96 2,26 

Varianta 2 13,23 3,14 10,15 1,90 22,10 1,90 2,31 
Varianta 3 12,04 2,87 9,46 1,85 21,06 1,85 2,17 
Varianta 4 11,72 2,92 9,15 1,84 20,26 1,84 2,20 
DL0,95 0,54  0,34  0,95   

Idared 
Varianta 1 
(m) 

8,30 2,78 8,46 2,19 15,06 2,19 2,38 

Varianta 2 10,13 2,89 8,89 1,89 18,68 1,89 2,22 
Varianta 3 9,46 2,83 9,57 2,16 16,97 2,16 2,38 
Varianta 4 9,49 3,03 9,37 2,33 16,86 2,33 2,56 
DL0,95 0,44  0,38  0,78   

 
CONCLUZII 

Reducerea raţională a gradului tăierii de formare a coroanei completată cu 
operaţii în verde, orizontalizarea unor lăstari şi ramuri de rod contribuie la creşterea 
suprafeţei foliare, urgentarea intrării pomilor tineri pe rod economic, sporirea 
recoltei de fructe în primii trei ani de fructificare.  

Reglarea încărcăturii cu fructe la 1 m2 de suprafaţă foliară la primele trei 
fructificări a pomilor de măr altoiţi pe M 9, în limitele de 1,79-1,89 kg la soiul Gala 
Must, 2,17-2,21 kg la soiul Golden Reinders, 2,22-2,38 kg la soiul Idared 
contribuie la obţinerea recoltelor înalte de fructe calitative în sistemul superintensiv 
de cultură. 
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CREŞTERII ŞI RODIRII PIERSICULUI PEEN-TAO  
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Abstract. The researches have been carried in a young peach orchard 

created in 2003 to „S.C. Frasinu S.A. Buzău”. The Băneasa 1 Turtite cultivar was 
planted to 4/3 m and trained as an improved bush-goblet. There were  tested 9 
variants choosen after the number of the mixted branches/tree and the number of 
fruits remained in the tree after the thinning. 

The most important yields were obtained in V5 and V6 (22 and 24 mixted 
branches/tree) 11,39 kg/tree, respectively 12,60 kg/tree.     

Key words: peach orchard, bush-goblet, mixted branches/tree, number of 
fruits. 

INTRODUCERE 
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea au existat preocupări intense 

pentru crearea soiurilor de piersic de tip Peen-Tao (cu fruct plat) în SUA (Frederich 
Hough), China (Qyung, Y.Y. Guo şi I.B. Zhao), în Italia (Monastra A., Conte L şi 
Moser L.), România (Antonia Ivaşcu şi Ştefan Ion) etc. 

Au fost create şi lansate pe piaţă soiurile din seria „Ruipan” (R1…R8) care 
îşi maturează fructele între 1 iulie şi 31 august, soiuri din seria „UFO” 
(UFO1…UFO6), apreciate prin rezistenţa lor sporită la boli, conţinut ridicat în 
zaharuri şi arome etc. 

Date mai noi vin să confirme preocupări majore pentru acest tip de piersic 
care prezintă forme din cele mai variate. În această situaţie, se impunea mai mult ca 
oricând, stabilirea unei tehnologii de cultură adecvată care să pună în valoare 
calităţile acestui piersic şi să antreneze cât mai mulţi cultivatori care să îl 
înmulţească şi să îl cultive. 

Obiectivele cercetării: 
Ø  Maximizarea producţiei de fructe încă din primii ani de la plantare; 
Ø  Obţinerea unor recolte comerciale, uşor vandabile; 
Ø  Menţinerea unui echilibru permanent între procesele de creştere şi 

de rodire, normând la parametrii optimi încărcătura de rod (ramuri 
mixte şi fructe). 
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