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ABSTRACT. In the article there is presented classifi -
cation of cultural technologies for fruit trees and berries 
species depending on complexity of its utilization. There 
through facilitate comparative economic valorization of 
theirs utilization.
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INTRODUCERE

Multiplicitatea speciilor pomicole şi bacifere cultiva-
te în Republica Moldova condiţionează existenţa diferitor 
tehnologii de producţie, adecvate particularităţilor specifi-
ce ale fiecărei specii, care se deosebesc între ele prin com-
plexitatea realizării perfecte, ceea ce cauzează diversitatea 
nivelului intensităţii producţiei de fructe şi a rezultatelor 
finale ale utilizării lor. În legătură cu aceasta, evaluarea 
comparativă a eficienţei economice privind utilizarea dife-
ritor tehnologii necesită diferenţierea acestora, drept  bază 
servind clasificarea procedeelor tehnologice principale 
(decisive), care în mare măsură influenţează productivita-
tea plantaţiilor şi calitatea fructelor.

MATERIALE ŞI METODE

Obiectul investigaţiilor – diversitatea şi eficacitatea 
tehnologiilor de cultivare a plantaţiilor pomicole. Metode-
le utilizate: monografică, comparativă, statistico-economi-
că, analiza economică etc. În procesul cercetărilor au fost 
folosite fişele tehnologice de cultivare a speciilor pomico-
le, materialele Biroului Naţional de Statistică şi rezultate-
le cercetărilor din ultimii ani.

În scopul analizei mai detaliate a eficienţei economice 
privind producţia de fructe, ţinând cont de complexitatea 
tehnologiilor de cultivare, de particularităţile biologice 
ale plantelor şi de cerinţele faţă de respectarea tehno-
logiilor respective (îndeosebi compartimentul îngrijirea 
plantaţiilor), acestea au fost clasificate convenţional în 
trei categorii. La baza acestei clasificări a fost pusă pro-
tecţia plantelor, neignorând nici într-un caz importanţa 
celorlalte operaţii tehnologice, mai ales a irigării (care nu 
se efectuează pe toată suprafaţa plantaţiilor pomicole din 
ţară), administrării îngrăşămintelor etc.  Pe parcursul anu-
lui această operaţie tehnologică  se efectuează în repetate 
rânduri. De exemplu, dacă cultivarea solului între rânduri-
le pomilor pe parcursul vegetaţiei se efectuează de 4-5 ori, 
apoi tratamentul plantelor contra bolilor şi dăunătorilor în 
livezile speciilor mai răspândite (măr, prun etc.) include de 
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2-3 ori şi mai multe repetări ale procedeului dat. Anume 
protecţia plantelor, fiind efectuată la timp şi în termene 
optime, determină în mod decisiv cantitatea şi calitatea 
producţiei pomicole. Reieşind din cele menţionate, există 
tehnologii de:

Categoria 1:  tehnologii intensive, aplicabile pentru 
speciile pomicole cu cerinţe sporite faţă de îndeplinirea 
corectă a tuturor operaţiilor tehnologice şi în termene op-
time, care  includ obligatoriu, în funcţie de specie, 8-14 şi 
mai multe (după necesitate) tratări contra bolilor şi dău-
nătorilor (măr, păr etc.).

Categoria 2: tehnologii intensive, aplicabile pentru 
speciile pomicole cu cerinţe sporite  faţă de îndeplinirea 
corectă a tuturor operaţiilor tehnologice  în termene op-
time, care includ,  în funcţie de specie, de la 2 până la 7 
tratări contra bolilor şi dăunătorilor, asigurând protecţia 
corespunzătoare a plantelor (speciile sâmburoase, nucife-
re, bacifere, soiuri precoce etc.).

Categoria 3: tehnologii intensive particulare, apli-
cabile pentru speciile pomicole cu cerinţe moderate de 
cultivare, care necesită un număr minim de tratări con-
tra bolilor şi dăunătorilor şi cerinţe mai cruţătoare faţă 
de agrotehnică (curmal de China, corn, scoruş, cătină etc.). 
Toate acestea luate în ansamblu contribuie la obţinerea 
produselor organice.
Ţinând cont de particularităţile lor specifice, o aseme-

nea  clasificare a tehnologiilor, permite evidenţierea dife-
renţiată a cheltuielilor de producţie.

Pentru relevarea influenţei categoriei tehnologiei asu-
pra volumului de cheltuieli, acestea au fost divizate în pro-
cesul studiului  în două compartimente, care includ com-
plexul de operaţii tehnologice respective privind:

- îngrijirea plantaţiilor (cheltuieli fixe);
- recoltarea fructelor (cheltuieli variabile, care depind 

de productivitatea plantelor).
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analiza stării create în pomicultură în ultima perioadă 
confirmă că pentru tehnologiile din categoria 1 este ca-
racteristic un nivel mai înalt al cheltuielilor de producţie, 
comparativ cu  indicatorul analogic al celorlalte tehnolo-
gii. Astfel, cheltuielile integrale de producţie  (îngrijirea 
plantaţiilor + recoltarea fructelor) pe ramură în medie pe 
anii 2009–2014 au constituit 8 913 lei/ha, inclusiv pentru 
speciile sămânţoase (tehnologie de categoria 1) 10 405 lei/
ha, sâmburoase (categoria 2) – 7 982 lei/ha şi pentru plan-
taţiile cultivate după tehnologiile de categoria 3 – circa 
890 de lei.

Legitatea repartizării  mijloacelor financiare în funcţie 
de grupurile de specii în perioada anterioară s-a manifes-
tat din an în an, fiind fixate însă valori mai reduse.

În tabelul 1 sunt prezentate  valorile orientative op-
time ale consumurilor de muncă şi cheltuielilor mate-
rial-băneşti la producerea fructelor, care de asemenea 
confirmă o atare legitate. Astfel, evaluarea comparativă 
a tehnologiilor diferitor categorii privind cheltuielile pen-
tru  îngrijirea plantaţiilor pomicole, ca valori fixe, denotă 
că îngrijirea unui hectar de livadă, conform tehnologiilor 
de categoria 1, este mai costisitoare faţă de tehnologiile 
categoriilor 2 şi 3, fapt care se manifestă prin depăşirea 
consumurilor de muncă şi a cheltuielilor material-băneşti 
în raport cu tehnologiile categoriei 2 de 1,64 şi 1,85 ori şi 
faţă de tehnologiile categoriei 3 de 2,26 şi,  respectiv, de 
2,61 ori.

Ponderea cheltuielilor de producţie privind îngrijirea 
plantaţiilor de asemenea este diferită şi variază în funcţie 
de categoria tehnologiei. Astfel, consumurile de muncă şi 
cheltuielile resurselor material-băneşti la efectuarea lu-
crărilor acestui compartiment în plantaţiile fructifere con-
stituie conform tehnologiilor  de categoria 1–42 şi, respec-
tiv, 47,3%, categoria 2 – 30,8 şi 51,7 % şi categoria 3 – 22,8 
şi 51,3% din volumul total privind producţia de fructe.

Investigaţiile efectuate demonstrează că nivelul re-
alizării tehnologiilor  celor trei categorii în ansamblu pe 
ramură a contribuit la obţinerea în ultimii ani a unui ran-
dament al plantaţiilor în medie de circa 4,1 t/ha. Acest in-
dicator echivalează cu valorificarea potenţialului genetic 
de care dispun speciile pomicole şi bacifere cultivate la 
noi în ţară (la nivel de 10–12%), ceea ce denotă un poten-
ţial considerabil nerealizat privind sporirea productivităţii 
plantaţiilor pomicole şi bacifere.

Fiecare categorie de tehnologii se referă la un anumit 
grup de specii cu particularităţile lor deosebite. De exem-
plu, cultivarea livezilor, conform tehnologiilor de categoria 
1 – măr, păr, gutui –, se deosebeşte, mai ales, prin bioti-
pul portaltoiului,  potenţialul de creştere al portaltoiului 
şi altoiului, forma coroanei, numărul tratărilor chimice, 
productivitatea etc.

Totodată, în cadrul fiecărei specii sunt soiuri care, de 
asemenea, diferă după factorii deja nominalizaţi, plus  
deosebirea dintre ele în funcţie de rezistenţa la boli şi 
dăunători (de exemplu, unele soiuri de măr posedă rezis-
tenţă sporită la rapăn, făinare etc.), rezistenţa la factorii 
externi mai puţin favorabili etc., care într-o măsură mai 
mare sau mai mică cauzează diversitatea tehnologică şi 
productivă a plantaţiilor.

Realizarea potenţialului productiv al fiecărei specii, fi-

Tabelul 1
Evaluarea comparativă a tehnologiilor de cultivare a speciilor pomicole 

în funcţie  de categorii

Categoria tehnolo-

giilor

Consumuri de muncă, om-oră/ha Cheltuieli de producţie, lei/ha

total pe teh-

nologie

dintre care total pe teh-

nologie

dintre care

îngrijirea plantaţiilor îngrijirea plantaţiilor

Categoria 1 727 305 37 850 17 921
Categoria 2 603 186 18 783 9 703
Categoria 3 591 135 13 377 6 865

Sursa: Elaborat de autori în baza fişelor tenhologice-tip şi calculelor respective efectuate.
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ecărui soi şi al pomiculturii în ansamblu depinde în mod 
decisiv de modificarea sortimentului şi tehnologiilor de 
cultivare, precum şi de respectarea strictă a tehnologiilor 
utilizate (nivelul agrotehnicii, al protecţiei plantelor, ferti-
lizarea, irigarea etc.).

Valorificarea potenţialului genetic al soiurilor, utiliza-
rea la maximum a tehnologiilor  şi a potenţialului solului, 
destinat plantaţiilor fructifere asigură rezultate finale în-
alte de gospodărire. Un exemplu în acest sens îl constituie 
faptul că, deşi se înregistrează o productivitate modestă în 
majoritatea  plantaţiilor pomicole existente, în republică 
activează cu succes gospodării cu o pomicultură modernă 
în care, de exemplu, nivelul realizării potenţialului genetic 
în livezile de măr (tehnologie de categoria 1)  constituie 
circa 85% (faţă de 17,4% în medie pe ţară), rezultatul-net 
calculat la 1t de fructe comercializate fiind de  1 463 de 
lei, iar nivelul rentabilităţii – de peste 140%.

Indicatorii analogici privind livezile de prun (tehno-
logie de categoria 2) sunt prezentaţi astfel: 76% (13,7%), 
1 725 de lei/t şi 110,6%.

Cultivarea livezilor de curmal de China (tehnologia de 
categoria 3) contribuie la obţinerea unor rezultate fina-
le foarte bune: beneficiul la 1 t de fructe – 8 284 de lei, 
nivelul rentabilităţii – 483%, având rezerve considerabile 
privind realizarea potenţialului genetic, care actualmente 
este utilizat la nivel de 46% (13,3%). 

CONCLUZII

Clasificarea tehnologiilor de cultivare a plantaţiilor 
fructifere în funcţie de complexitatea realizării contribuie 
la evaluarea diferenţiată a eficienţei economice compara-
tive  privind utilizarea lor. Efectuarea acestor clasificări 
trebuie definitivată ţinând cont în primul rând de  factorii 
care  influenţează esenţial productivitatea plantaţiilor şi 
calitatea fructelor. Valorificarea potenţialului productiv al 
livezilor conform tehnologiilor de diferite categorii con-
stituie o rezervă considerabilă de sporire a productivităţii 
plantaţiilor şi creşterii eficienţei economice a producţiei 
de fructe. Astfel, valorificarea la un nivel mai înalt a po-
tenţialului genetic, tehnologic şi funciar constituie o re-
zervă importantă de sporire esenţială a randamentului 
plantaţiilor fructifere şi eficienţei economice a producţiei 
de fructe în ansamblu.
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