
PARTICULARIT ILE DE T IERE 
A POMILOR
Prof. Ilie DONICA, dr. Andrei DONICA, Institutul tiin ifico-
Practic de Horticultur  i Tehnologii Alimentare

po
m

icu
ltu

ră

Formarea ra ional  i t ierea pomilor constituie 
una dintre verigile importante ale complexului de m -
suri în vederea ob inerii în  ecare an a recoltelor înalte 
i stabile de fructe de calitate superioar  i a ridic rii 

e  cacit ii economice a producerii lor.
În pomicultura practic , prin formare ce subîn e-

lege înrâurirea asupra p r ilor principale ale pomului 
cu ajutorul t ierii i al altor procedee, cu scopul de a 
ob ine forma, structura i dimensiunile  coroanei, care 
ar   optime în ce prive te productivitatea i cele mai 
acceptabile pentru îngrijire (inclusiv cea mecanizat ). 
Aceast  opera ie (t ierea) este foarte important , mai 
ales la pomii tineri, pân  la încheierea procesului de 
formare. T ierea include eliminarea unor ramuri sau 
a unor p r i ale lor cu scopul de a regla condi iile de 
activitate a pomului, în special procesele de cre tere i 
fructi  care în limitele coroanei deja formate.

O astfel de delimitare a form rii i t ierii, de fapt, e 
destul de conven ional , deoarece îndep rtarea unor 
p r i de coroan  în procesul form rii ei întrune te neap -
rat activitatea p r ilor r mase, iar t ierea puternic  (seve-
r ) a pomilor maturi cu îndep rtarea ramurilor mari poate 
modi  ca forma i dimensiunile coroanei. În principiu, for-
marea i t ierea constituie un complex unic de procedee 
de in  uen  direct  asupra productivit ii pomilor.

Însemn tatea t ierii const  în faptul c  acesta 
e cel mai puternic i e  cient mijloc de redistribuire a 
substan elor asimilate i sintetizate de c tre plante cu 
dirijarea lor în punctele necesare pentru activizarea 
cre terii i fructi  c rii. Astfel, prin formarea i t ierea 
corect  a pomilor tineri se ob ine o coroan  rezistent  
i productiv , ce contribuie la intrarea la timp pe rod i 

sporirea rapid  a recoltei de fructe.
Cu ajutorul t ierii se men ine forma necesar , di-

mensiunile  i densitatea coroanei, care s  asigure 
regimuri bune de iluminare i de aerisire pentru por-
nirea mugurilor de rod i formarea fructelor în toate 
sectoarele ei, precum i ob inerea unor condi ii favo-
rabile pentru îngrijirea planta iei i ridicarea producti-
vit ii muncii.

O deosebit  însemn tate are t ierea în livezile in-
tensive, unde, chiar i la o amplasare optim  a pomilor, 
 ecare dintre ei are un spa iu restrâns în compara ie 
cu habitusul natural al coroanei. Astfel, e necesar s  
 e respectate cu stricte e particularit ile de construc-
ie a formei acceptate de coroan , dimensiunile  opti-
me i forma geometric  a coroanelor, destina ia celei 
mai mari p r i a substan elor asimilate i sintetizate de 
pomi pentru formarea roadei de fructe, i nu pentru 
cre terea lemnului de prisos, mai ales a ramurilor mari.

Perfec ionarea form rii i t ierii pomilor fructiferi 
are o istorie multisecular , în decursul c reia au fost 
elaborate bazele teoretice i tehnica execut rii acestor 
procese. S-a dovedit c  opera ia de formare i t iere 
a pomilor fructiferi are un esen ial efect pozitiv numai 
pe un înalt fond agrotehnic general, inându-se cont 
de particularit ile biologice ale speciilor, soiurilor, de 
vârsta i starea pomilor.

Procesul continuu de îmbun t ire a sortimentu-
lui de pomi fructiferi, a formei coroanei i construc i-
ei planta iei, a altor procedee agrotehnice, precum i 
tendin a  reasc  de a simpli  ca în mod ra ional i a 
mecaniza t ierea, unul dintre cele mai anevoioase 
procese, necesit  perfec ionarea sistematic , moder-
nizarea sistemelor de formare i t iere a pomilor pe 
baza celor mai recente realiz ri ale tiin ei, tehnicii i 
experien ei avansate.

Analizând literatura de specialitate privind t ierea 
pomilor i experien a noastr  de mul i ani, red m mai 
jos no iunile generale despre t ierea acestor culturi 
pre ioase. Prin t ieri se subîn elege totalitatea ope-
ra iilor aplicate pomilor în scopul form rii acestora i 
a conducerii proceselor de cre tere i fructi  care prin 
dirijarea spa ial  a ramurilor sau prin interven iile de 
scurtare i r rire a lor. 

Scopul principal al t ierilor const  în formarea unei 
coroane corespunz toare particularit ilor biologice de 
cre tere i fructi  care a soiurilor de cire , vi in i cais, 
care s  asigure pomi de talie mai redus , cu posibilita-
tea de a realiza densit i mari la o unitate de suprafa . 
Pân  la ob inerea i extinderea în cultur  a portaltoa-
ielor cu vigoare slab , se impune folosirea unor mij-
loace mecanice i chimice prin intermediul c rora s  
se realizeze mic orarea vigorii de cre tere i gr birea 
intr rii pe rod a pomilor. De aceea prin t ieri se va ur-
m ri realizarea unor forme de coroane care, în func ie 
de spa iul de nutri ie rezervat, s  asigure p trunderea 
aerului i a luminii în interiorul coroanei.

În perioada de fructi  care, prin t ieri diferen iate se 
urm re te evitarea îndesirii coroanelor prin p strarea 
unui echilibru între cre terea vegetativ  i fructi  care. 
La cire , vi in i cais, t ierile se practicau mai pu in de-
cât la alte specii pomicole, deoarece pomicultorii sunt 
mai rezerva i  din urm toarele motive: 

- cicatrizarea di  cil  a r nilor produse în urma eli-
min rii  unor ramuri groase, când aceste opera iuni se 
execut  cu mult înainte de pornirea sevei, adic  pe 
timp de iarn ; 

- apari ia de scurgeri gomoase, care uneori provoa-
c  pieirea prin uscare a ramurilor, când scurtarea se 
face la timpul nepotrivit, adic  iarna, înainte de porni-
rea sevei; 

- t ierile de formare efectuate prin scurt ri severe 
la unele soiuri viguroase determin  cre terea puterni-
c  a l starilor în detrimentul gr birii intr rii pe rod i a 
reducerii vigorii; 

- prin t ierile de formare a pomilor, efectuate nera i-
onal la soiurile care nu rami  c , se pot ob ine arpante 
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degarnisite cu zona de fructi  care realizat  la distan e 
mari fa  de zona central .

Prin executarea unor t ieri ra ionale, la  timpul po-
trivit, dup  începutul vegeta iei, se ob in:

- pomi de talie redus , cu coroane libere sau di-
rijate în form  de cup  aplatizat , largi la baz , f r  
ax central, care necesit  distan e de pân  la 4–5 m 
între rânduri sau în form  de palmet  liber  cu bra ele 
orientate de-a lungul rândului, care necesit  spa iu de 
pân  la 2–4 m între pomi pe rând; 

- intrarea timpurie pe rod, din anul al IV-lea de la 
plantare; 

- limitarea în l imii pomilor, atât la formele de co-
roan  libere, cât i la gardurile fructifere, la 4–5 m 
pentru soiurile viguroase i la 2–3 m pentru soiurile cu 
vigoare mijlocie i mic ; 

- prin t ieri corecte efectuate în primii ani dup  
plantare se ob in pomi cu coroane echilibrate, cu vi-
goare mijlocie.

Procesul de degarnisire a semischeletului la cire , 
vi in i cais se produce rapid, deoarece i durata de 
via  a buchetelor de mai este de 4-6 ani. Ca urmare 
a acestui fapt, regenerarea începe din primii ani de la 
intrarea pe rod. 

Este cunoscut faptul c  soiurile arbustive de vi in 
care fructi  c  pe ramuri, a c ror durat  de via  este 
de 2-5 ani, necesit  reînnoirea semischeletului o dat  
la 4-5 ani, prin t ieri efectuate prim vara pân  la dez-
mugurire sau vara dup  recoltare. Reîntinerirea ramu-
rilor-plete se face din momentul apari iei acestora, adi-
c  dup  2-3 ani de la intrarea în fructi  care.

T ierile pomilor de cire , vi in i cais constau în 
efectuarea unor scurt ri i suprim ri de ramuri i l s-
tari de diferite ordine, prin intermediul c rora se dirijea-
z  procesele de cre tere i fructi  care, precum sunt: 

- garnisirea cu forma iuni de schelet, semischelet i 
de rod a pomilor; 

- rami  carea ramurilor în puncte obligate, sau do-
rite;

- propor ionarea lungimii ramurilor; 
- limitarea extinderii pe orizontal  i în în l ime a 

pomilor; 
- r rirea coroanelor;
- p strarea unui raport favorabil între mugurii  ori-

feri i vegetativi, precum i reîntinerirea ramurilor îm-
b trânite. 

Prin amputarea total  sau par ial  a unor organe 
în cadrul t ierilor, se rup anumite corela ii biologice 
de cre tere i fructi  care existente, schimbându-se 
pozi ia relativ  a ramurilor în coroan  i a mugurilor 
pe ramur . Se produce în  nal o nou  regrupare a 
substan elor de cre tere i o nou  distribuire a sub-
stan elor hr nitoare, schimb ri care modi  c  direc ia 
i capacitatea func ional  a organelor asupra c rora 

s-a intervenit. Cunoscând cu precizie efectele ce do-
rim s  le ob inem prin intermediul t ierilor, acestea 
devin opera ii sigure în dirijarea cre terii i fructi  c rii 
pomilor.

T ierile excesive la pomii tineri au efecte negative 
asupra cre terii pomilor. Cu cât t ierea este mai in-
tens  cu atât vigoarea l starilor nou-forma i este mai 
mare. De aceea se recomand  de evitat scurt rile se-
vere pentru a nu îndesi coroana i a nu întârzia intra-
rea pe rod a pomilor. 

Alungirea în mod natural a ramurilor care nu sunt 
supuse scurt rilor este favorabil  intr rii pe rod a po-
milor. Nescurtarea la timp (în perioada de tinere e) a 
prelungirilor ramurilor de schelet determin , la unele 
soiuri de cire , vi in i cais cu rami  care slab , ob ine-
rea de arpante degarnisite la baz . 
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La soiurile arbustive de vi in cu fructi  carea pe ra-
murile-plete, insu  cien a de noi cre teri începe s  de-
vin  acut  în cursul perioadei de fructi  care intens , 
fapt care ne oblig  s  recurgem la reîntinerirea ramu-
rilor de semischelet prin scurtarea în lemn mai vechi, 
adic  de 2-3 ani.

Efectul stimulativ al t ierilor la vi in în ultima pe-
rioad  a vie ii pomilor se coreleaz  cu efectul de re-
generare a ramurilor în curs de epuizare, în vederea 
ob inerii de lemn mai tân r, apt pentru a da forma i-
uni fructifere noi, mai productive. În cazul t ierilor de 
întinerire în aceast  perioad  se poate schimba tot 
lemnul vechi cu cre teri noi foarte active, de întinerit 
coroana pe parcursul a 2-3 ani.

R rirea const  în eliminarea  complet  a unor ra-
muri sau l stari prin t ierea lor de la baz . Se execut  
asupra ramurilor de schelet în cazul unor coroane prea 
îndesite, la care s-au neglijat t ierile de formare, pre-
cum i asupra ramurilor de semischelet i a ramurilor 
de rod. R rirea ramurilor nu trebuie exagerat  când 
pomii au intrat pe rod, deoarece la sâmburoase prea 
multe r ni efectuate pe pom duc la sl birea vigorii, la 
o rodire slab  i la apari ia de scurgeri de gom , care 
odat  ap rute, asociate i cu unele ciuperci, usuc  ra-
muri întregi de schelet. 

Eliminarea ramurilor i l starilor din coroanele înde-
site se face pentru a îmbun t i regimul de iluminare, 
nutri ie i aerisire, corectarea desimii ramurilor, pentru 
forti  carea cre terii i fructi  c rii ramurilor r mase.

La îndep rtarea ramurilor, t ietura trebuie s  
se execute tangent cu inelul de cre tere, f r  a se 
l sa vreun ciot sau a p trunde în inel. i într-un 
caz i în altul rana nu se cicatrizeaz , p trunde us-
c ciunea în profunzime, apar diferite boli, iar ra-
mura treptat se usuc . T ietura efectuat  pe inel 
prezint  avantajul c  în aceast  zon  exist  sub-
stan e hr nitoare de rezerv  care ajut  la formarea 
de calus, inclusiv zona decoratoare de boli celule 
(cambiu). Stimularea calus rii se face prin tratarea 
r nilor produse cu substan e de natura vopselei pe 
ulei, gr simi speciale cu cear  pentru r ni, baleg  
de vac , smoal  topit  etc.

Scurtarea înseamn  opera ia de t iere a unei por-
iuni din l starul ligni  cat dup  încetarea cre terii, mo-
ment când nu se mai a teapt  apari ia de noi l stari 
în anul curent. Se face prin t ierea pân  la 2–3 mm 
deasupra unui mugure vegetativ. Pe lemn mai mare 
de un an, scurtarea se face obligatoriu deasupra unei 
noi cre teri sau a unei ramuri fructifere, care s  prelun-
geasc  ramura.

Intensitatea scurt rii este în func ie de scopul urm -
rit. S-a constatat c  în urma scurt rii severe la pomii 
tineri de cire , vi in i cais se înregistreaz  o rami  ca-
re puternic , deoarece pornesc în cre tere majoritatea 
mugurilor vegetativi r ma i sub locul t ieturii. 

În condi iile unei agrotehnici bune i soluri fertile, 
l starii ap ru i sub locul scurt rii severe cresc puter-
nic, îndesind exagerat coroana, întârziind intrarea pe 

rod. În astfel de situa ii i mai ales când exist  so-
iuri care prin îns i natura lor î i formeaz  o coroan  
deas  nu se aplic  scurt ri puternice, ci se fac doar 
r riri sumare de înl turare a concuren ilor, a ramurilor 
lacome sau a celor prost plasate în interiorul coroa-
nei. Dimpotriv , la soiurile ce nu rami  c , care prin 
speci  cul lor de cre tere î i formeaz  arpante lungi 
f r   ramuri de semischelet, nu se recomand  scur-
tarea moderat . 

T ierile de între inere a coroanei la cire , vi in i 
cais urm resc limitarea în l imii pomilor i a extinde-
rii arpantelor în plan orizontal. Lucrarea se face în 
raport cu distan ele de plantare, formele de coroan  
adoptate, precum i cu spa iul necesar pentru trecerea 
agregatelor i ma inilor agricole pe intervaluri.

Pentru a p stra permanent un regim de lumin  fa-
vorabil în  ecare sector al coroanei, se execut  t ieri 
de reduc ie sau suprimare a ramurilor de semischelet 
care se incomodeaz , în a a fel încât  ecare ramur  
s  dispun  de un spa iu de 15–30 cm.

În zonele din coroan  care se întrep trund, în cazul 
gardurilor fructifere cu coroane unite, se impune supri-
marea ramurilor mai vârstnice, p strându-se totdeau-
na ramurile mai tinere, respectiv cu cre teri mai bune 
i mai productive. 

La pomii forma i cu ax central (coroana natural-
ameliorat , palmeta liber , coroana semiplat , pira-
mida etc.), pe m sura înaint rii în vârst  exist  ten-
din a de sl bire a cre terilor vegetative la baza co-
roanelor, ceea ce face s   e necesar  echilibrarea 
vegetativ  între baza i vârful acesteia. Prevenirea 
acestui neajuns se realizeaz  printr-un control anu-
al al distribu iei vegeta iei pe în l imea coroanei, prin 
efectuarea de t ieri ample în zona superioar , fa  de 
cea bazal , unde se intervine cu t ieri de suprimare 
i scurtare a semischeletului, în vederea ob inerii de 

ramuri noi mai active.
Se elimin  cre terile care tind s  îndeseasc  co-

roana, ramurile frânte, încol cite, bolnave de monilie 
i gom , l starii lacomi cu cre tere vertical , dac  nu 

sunt necesari complet rii unor goluri din coroan .
Tot în cadrul acestor opera ii se include i înl tu-

rarea l st ri ului de pe trunchi i a celui din r d cin  
(drajonilor), care nu sunt necesari pomilor i planta iei 
întregi. 

T ierea în verde este cunoscut  de foarte mult  
vreme, îns  aplicarea ei în produc ie se face la sca-
r  mai redus . În primul rând, pomicultorii nu cunosc 
acest proces, în al doilea rând, în perioada cald  de 
vegeta ie sunt necesare multe opera ii urgente i în al 
treilea rând, pe pomul înfrunzit t ierile se fac cu di  -
cultate. 

T ierile în verde se împart în 2 grupe: 
1 – t ierea de var , când se intervine cu ciupiri ale 

l starilor în cre tere cu lungimea de 25–30 cm, sau eli-
minarea lor complet  din coroan  la formarea pomilor 
i buiecilor – la t ierile severe incorecte; 

2 – t ierea de var  dup  recoltare, când se intervi-
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ne cu t ieri de fructi  care a l starilor lemni  ca i i a ra-
murilor de 1–3 cm în perioada de fructi  care a pomilor. 
Aici pot   incluse t ierile de limitare a în l imii i l imii 
coroanelor, precum i t ierile de întinerire u oar  a po-
milor cu cre teri anuale stagnate sub 10 cm.

T ierea de var  dup  recoltare are i un caracter 
 tosanitar, în cadrul c reia se înl tur  din coroan  ra-
murile frânte, bolnave, supraîndesite, cele atârnande 
i degarnisite. Opera ia se efectueaz  în iulie–august, 

pân  la 15 septembrie. Aceast  t iere o substituie pe 
cea de prim var , în uscat, deoarece dup  efectuarea 
ei nu apar cre teri vegetative noi în anul curent.

T ierea de var  in  uen eaz  pozitiv asupra ramu-
rilor r mase în coroan , unde are loc o alimentare mai 
bun  cu ap  i elemente nutritive, o iluminare i aerisi-
re mai bune, precum i o diferen iere a mugurilor  orali 
pe un fon agrotehnic mai bun.  

Aplicarea t ierii de var  în verde la formarea diferi-
tor tipuri de coroan  gr be te procesul cu 1-2 ani, gar-
nise te arpantele i sub arpantele cu ramuri de ordi-
nul II, III i IV, forma iuni de rod, duce la o utilizare mai 
bun  a energiei solare i elementelor nutritive din sol, 
gr be te cu 1-2 ani intrarea pomilor pe rod. T ierile în 
verde aplicate corect dau posibilitate pomicultorului s  
dirijeze mai bine procesul de formare i fructi  care la 
cire , vi in i cais. 

R nile rezultate dup  t ierea în verde nu sunt afecta-
te de boli i ciuperci, nu au scurgeri de gom  i nu prezin-
t  un pericol de afectare a pomilor de boli criptogamice. 
R nile se acoper  cu un strat de celule de protec ie, ca-
lusându-se uneori integral, îns  în majoritatea ramurilor 
mai groase procesul dureaz   3-4 ani. 

Ciupitul în verde se recomand  pentru gr birea in-
tr rii pe rod i pentru reducerea puterii de cre tere a 
pomilor tineri. Tehnica t ierii const  în îndep rtarea cu 
foarfeca a treimii superioare a l starilor din coroan , 
se garnisesc arpantele i sub arpantele ce dep esc 
lungimea de 20–30 cm. 

Aceast  opera ie nu se refer  la l starii de pre-
lungire a ramurilor de schelet la pomii a c ror coroa-
n  n-a atins volumul necesar sau cel maxim, precum 
i l starii care, prin pozi ia lor, vor trebui s  înlocu-

iasc  sau s  completeze o ramur  de schelet sau 
semischelet. 

Ciupirea este opera ia  recomandat  s  se fac  
asupra vârfului erbaceu în cursul cre terii l starilor, 
pân  la formarea mugurilor terminali. Este lucrarea 
prin care se opre te la momentul oportun consumul 
ini ial de energie i care dac  se execut  corect la 
pomii tineri, supline te în mod avantajos o mare parte 
din lucr rile de t iere în uscat a ramurilor. Prin ciupi-
rea l starilor deasupra ultimei frunze mature se ur-
m re te apari ia de rami  c ri noi la distan e optime  
pe arpante. 

În vederea încetinirii i întârzierii cre terii în lun-
gime a l starilor viguro i, ace tia se ciupesc când 
au în lungime 20–30 cm, adic  la 4-5 frunze, deter-
minându-i s  evolueze c tre forma iunile de rod. Pe 

por iunile r mase ale l starilor, din mugurii vegeta-
tivi apar l stari anticipa i, care din nou se ciupesc 
când au 18–20 cm. Pân  la stagnarea vegeta iei, 
l starii ap ru i se lemni  c  i rezist  bine la tempe-
raturile sc zute. Pentru a realiza 1-2 valuri de cre -
tere, este bine ca ciupirile s  se fac  nu mai târziu 
de 1 august. În acela i timp, l starii r ma i neciupi i, 
p stra i pentru formarea coroanei, vor cre te mai 
puternici. Prin intermediul ciupirilor se restabile te 
i se men ine echilibrul dintre l starii de prelungire a 
arpantelor i cei din interiorul coroanei. 

T ierea dup  recoltare se practic  mai pu in de 
c tre pomicultori, de i este un sistem generalizat în 
multe ri cultivatoare. Perioada cea mai potrivit  
de efectuare – lunile iulie–august, pân  la 15 sep-
tembrie, deoarece nu se urm re te provocarea de 
noi cre teri vegetative, ci doar substituie t ierea în 
uscat determinând cicatrizarea par ial  sau total  
a r nilor. 

T ierea este simpl  i se face în func ie de vârsta 
pomului, de starea  ziologic  a acestora i de obiec-
tivul urm rit: echilibrarea coroanei, fructi  carea sau 
reîntinerirea. Se preconizeaz  s  se fac  mecanizat, 
sporind randamentul lucr rii. Se folosesc ma inile cu 
bare cositoare unice sau ma inile cu discuri, cu aju-
torul c rora se limiteaz  în l imea pomilor i l imea 
gardurilor fructifere, sau volumul coroanei. 

Dup  t ierea mecanizat  de limitare a în l imii (mai 
des) sau a l imii gardurilor fructifere (mai rar) se ob i-
ne o rami  care deas  la exteriorul coroanei, fapt ce ne 
oblig  s  corect m lucrarea prin interven ii manuale. 
Ca urmare a acestui fapt, se recomand  efectuarea 
mecanizat  a t ierilor la un interval de 4-5 ani, iar anu-
al se vor face manual în aceea i perioad  pe toat  
coroana. T ierea dup  recoltarea fructelor are efecte 
pozitive asupra st rii  ziologice a pomilor i n-am în-
tâlnit cazuri de uscare sau afectare a pomilor de boli 
criptogamice i ciuperci. 

T ierea de reîntinerire se execut  la pomii de cire , 
vi in i cais asupra c rora nu s-au f cut la timp t ieri, 
la pomii care au intrat în declin sau la pomii care au 
cre teri anuale sub 10 cm în condi ii nefavorabile de 
nutri ie. 

Interven ia prin t ieri este cu atât mai sever  cu cât 
gradul de îmb trânire este mai avansat. Ca perioad  
de executare, se pot face prim vara târziu sau vara 
dup  recoltare, prin lunile iulie–august. Se execut  
mai mult la soiurile de cires, vi in i cais cu tendin  de 
degarnisire i cu coroane voluminoase. 

T ierile de reîntinerire se aplic  ramurilor de 
schelet de ordinele I-IV, scurtându-se  ecare ramu-
r  din coroan  în lemn de 2-3 ani la prima reînti-
nerire i în lemn de 5-6 ani la pomii prost îngriji i i 
la o vârst  mai înaintat , care nu mai reac ioneaz  
la aplicarea de îngr minte. Pomii regenera i dau 
l stari în primul an dup  efectuarea t ierii, reu ind 
ca în al 3-4-lea an s - i refac  complet scheletul i 
rodnicia pomului. 
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