
Tabelul 2.Acumularea substanțelor nutritive în fructele de afin, anul 2013 

Soiul 

Sub 

stanţă 

uscată,% 

Zaharuri, % 
Acidita 

tea, % 

Substanţe 

tanante,co 

lorante,mg% 

Vitamina 

C, 

mg % 

Coieficient 

zahăr/ acid 
suma mono zaharoza 

Blueray 10,13 6,59 5,58 1,01 1,92 41,57 35,20 3,43 

Bluegold 11,73 7,87 7,87 0 2,76 133,02 26,40 2,85 

media 10,93 7,23 6,73 0,51 2,34 66,76 30,8 3,14 

CONCLUZII 

 1. Cultura afinului este o specie de productivitate înaltă, cu fructe calitaţive, nouă, dar de 

perspectivă pentru ţara noastră, datorită calităţilor sale fitoterapeutice preţioase, astfel avînd 

posibilitatea de a valorifica solurile nefertile sau puţin fertile, prin pregătirea unui substrat acid 

pentru creşterea plantelor.   

2. În rezultatul primelor cercetări efectuate la cultura afinului în condiţiile Repulicii Moldova  

s-a  constatat  că:           

- înfloreşte la sfîrşitul lunii aprilie-începutul lunii mai,  maturarea fructelor are loc la sfîrşitul 

lunii iunie - începutul lunii iulie.   

- numărul de fructe în raceme la afin  a variat între 4-9 fructe, iar masa medie a afinelor a fost 

stabilită în limita valorilor 0,6 g - 2,7g.  

- aprecierea după cantitatea acumulării substanţelor nutritive în fructe: la substanţă uscată pînă 

la 11,73 %, zaharuri pînă la 7,87 % , vitamina C pînă la 35,2 mg %, aciditatea de pînă la 2,76 %, iar 

raportul dintre zahăr şi aciditate a permis de a obţine un coeficient maxim de 3,43.   
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Abstract. One of the directions for further improvement of the technology of intensive culture of 

apple, is the creation of new training systems of the crown, which ensures high productivity plantations at a 
high profitability. With this goal in Republic of Moldova have been studied in a stationary experiment some 
management methods of the varieties of apple trees Generos and Florina, grafted on M9 rootstock in 

plantation canopy structure in Two-oblic-position. A trial was established in the spring of 2004, in the SDE 
“Criuleni”. Production of apples has been productive and economically efficient to planting the crown in 
two-oblic-position at an angle of 75-800 to the horizontal, flat form of the free crown palmette 
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ÎNTRODUCERE 

Una din direcţiile de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova constă în exploatarea 

eficientă a plantaţiilor existente cu potenţial de productivitate neepuizat şi înlocuirea lor treptată cu 

livezi de tip nou bazate pe sortiment modern şi tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie a 

pomilor pe rod şi obţinerea unor recolte mari de fructe cu valoare biologică superioară în condiţii de 

eficienţă economică ridicată (M. Rapcea şi al. 2005; V. Babuc 2012). 

Principala verigă agrotehnică a oricărei tehnologii de producere a merelor este structura 

plantaţiei de care depinde realizarea potenţialului productiv al soiului, vremea intrării pomilor pe 

rod şi productivitatea lor, gradul de mecanizare a proceselor tehnologice, productivitatea muncii, 

calitatea fructelor, eficienţa economică de producere a lor  etc. (Gh. Cimpoieş 2000 p. 87; V. Babuc 

2012 p. 398) Ţinând cont de importanţa structurii plantaţiei pomicole, problema optimizării acesteia 

este una din cele mai importante în cercetările ştiinţifice din pomicultură (Robinson T.L.2005; 

C.Dadu 2006; V.Babuc 2012; Gh. Cimpoieş 2012). 

În acest context scopul investigaţiilor respective a fost sporirea productivităţii plantaţiilor 

intensive de măr cu coronament în două planuri oblice şi a eficienţei economice de producere a 

fructelor, prin argumentarea agrobiologică şi economică a celei mai adecvate forme de coroană 

pentru constituirea acestora.  

MATERIALE ŞI METODĂ 
Pentru a analiza care este influenţa structurii plantaţiei şi a soiului asupra productivităţii şi 

a eficienţei economice de producere a fructelor a fost fondată o experienţă unde s-au plantat în 

primăvara anului 2004 pomi de un an de soiurile Generos şi Florina altoite pe portaltoiul M9, 

cercetările respective s-au efectuat în perioada anilor 2010-2012. 

Au fost studiate următoarele metode de constituire a coronamentului în două planuri 

oblice, pomii fiind conduşi după: 

- fus subţire ameliorat cu unghiul de înclinare a axului la 55-600 faţă de orizontală; 

- palmetă liber aplatizată cu unghiul de înclinare a axului la 75-800 faţă de orizontală; 

- palmetă liber aplatizată cu unghiul de înclinare a axului la 55-600 faţă de orizontală, 

pomii au fost plantaţi pe axa rândului câte doi împreună; 
- Tatura. 

Distanţa de plantare în toate variantele a fost de 4,5x1,0 m. 

Ca martor au servit pomii conduşi după fus subţire ameliorat, plantaţi vertical pe axa 

rândului la distanţa de 4,0x1,5 m. Experienţa a fost organizată în blocuri, fiecare variantă 

cuprinzând trei repetiţii a câte opt pomi. 

Producţia de fructe s-a calculat prin înmulţirea numărului mediu de fructe la un pom cu 

masa medie a unui fruct.  

Eficienţa  economică  a  producerii  fructelor  s-a  calculat  în  baza  cheltuielilor reale şi 

preţurilor de realizare a fructelor (I. Vasilescu et al 2003). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În plantaţia cu coronamentul în plan vertical, producţia de fructe a fost mai mică decât în 

plantaţia cu coronamentul  în două planuri oblice (tab. 1). Astfel, dacă în med ie pe anii de 

fructificare la pomii din soiul Generos, conduşi după fus subţire cu coronamentul într-un plan 

vertical (martor), producţia de fructe a constituit 26,5 t/ha, atunci la cei conduşi după aceeaşi 

formă de coroană în plantaţia cu coronamentul în două planuri oblice aceasta a fost de 31,4 t/ha. 

Mărirea unghiului de amplasare a planurilor oblice în spaţiu a contribuit la sporirea 

producţiei de fructe atât la pomii din soiul Generos, cât şi la cei din soiul Florina. Dacă, de 

exemplu, producţia de fructe în medie pe anii 2010-2012 la pomii din soiul Generos din 

plantaţia cu amplasarea planurilor oblice formate din fus subţire sub unghi de 55-600 a fost de 

31,4 t/ha, atunci valoarea acestui indice la pomii conduşi după palmeta liber aplatizată în cazul 

amplasării planurilor oblice sub unghi de 75-800 a constituit 33,8 t/ha.  
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Tabelul 1. Producţia de fructe în funcţie de soi şi forma de coroană, t/ha S.D.E. 

”Criuleni” 

Forma de 

coroană 

Amplasarea pomilor 

faţă de axa rândului şi 

sol 

Productivitatea  

t/ha Recolta 

insumată 2010-

2012, t/ ha 

Recolta medie 

2010-2012, t/ 

ha 

Diferenţa faţă 

de martor,% 
2010 2011 2012 

Soiul Generos 

Fus subţire 
(martor) 

Pe axă, vertical 36,0 17,4 26,2 79,6 26,5 100,0 

Fus subţire  Pe axă, 55-600 40,4 21,2 32,7 94,3 31,4 118,5 

Palmetă liber 

aplatizată 

Pe axă, 75-800 47,7 19,4 34,4 101,5 33,8 127,5 

Câte doi pomi pe axă, 
55-600 

41,3 13,6 34,2 89,1 29,7 111,9 

Tatura  Pe axă, vertical 14,2 22,5 26,0 62,7 20,9 78,8 

Soiul Florina 

Fus subţire 
(martor) 

Pe axă, vertical 29,6 28,5 28,2 86,3 28,8 100,0 

Fus subţire  Pe axă, 55-600 31,8 29,1 35,1 96,0 32,0 111,2 

Palmetă liber 
aplatizată 

Pe axă, 75-800 32,0 31,2 36,4 99,6 33,2 115,4 

Câte doi pomi pe axă, 
55-600 

22,4 22,7 35,6 80,7 26,9 93,5 

Tatura  Pe axă, vertical 24,0 28,8 29,8 82,6 27,5 95,7 

 

În cadrul plantaţiei cu amplasarea coronamentului în două planuri oblice producţia de 

fructe, calculată la o unitate de suprafaţă, a fost influenţată de modul de constituire a planurilor 

oblice – din doi pomi vecini sau plantaţi împreună. Comparând producţia acestora în medie pe 
anii de fructificare, menţionăm că cea mai mare producţie de fructe la pomii din soiul Generos a 

fost obţinută în plantaţia unde planurile oblice sunt formate din doi pomi vecini şi a constituit 

33,8 t/ha, comparativ cu 29,7 t/ha în cazul formării planurilor oblice din doi pomi plantaţi 

împreună. La pomii din soiul Florina această a fost respectiv de 33,2 şi 26,9 t/ha. 

Constituirea planurilor oblice dintr-un pom nu a contribuit la majorarea producţiei de 

fructe, comparativ cu formarea acestora din doi pomi vecini. Astfel, dacă în medie pe anii de 

fructificare 2010-2012 a pomilor din soiul Generos, conduşi după forma de coroană palmetă 

liber aplatizată, productivitatea plantaţiei a fost de 33,8 t/ha, atunci la cei conduşi după Tatura 

valoarea indicelui respectiv a constituit 20,9 t/ha. 

Analiza eficienţei economice a producerii fructelor (tab. 2) ne demonstrează că aceasta 

depinde mult de factorii studiaţi. 

În primul rând menţionăm, că valoarea producţiei globale a depins de soi. Aceasta a fost 

mai mare la soiul Florina. Astfel, daca valoarea producţiei globale, obţinute în plantaţia cu 

coronamentul într-un plan vertical cu pomi din soiul Generos, a fost pe anul 2012 de 104,8 mii 
lei/ha, atunci valoarea acestui indice în aceeaşi plantaţie cu pomi din soiul Florina a fost mai 

mare şi a constituit 126,9 mii lei/ha. 
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Tabelul 2. Eficienţa economică a producerii fructelor plantaţia pe rod  în funcţie de soi şi forma 

de coroană S.D.E. ”Criuleni”, 2012 

Forma de 

coroană 

Amplasarea 

pomilor faţă 

de axa 

rândului şi sol 

Numărul 

de pomi la 

1 ha, buc 

Valoarea 

producţiei 

globale, mii 

lei/ha 

Costul 

producţiei, 

mii lei/ha 

Cost 

unitar, 

mii lei/t 

Profit, mii lei la 
Nivelul 

rentabi-

lităţii, % 1 ha 
1 t de 

fructe 

Soiul Generos 
Fus subţire 
(martor) 

Pe axă, vertical 1666 104,8 38,1 1,45 66,7 2,55 175,1 

Fus subţire Pe axă, 55-600 2222 130,8 40,0 1,22 90,8 2,78 227,0 

Palmetă 
liber 
aplatizată 

Pe axă, 75-800 2222 137,6 40,1 1,17 97,5 2,83 243,1 

Câte doi pomi 
pe axă, 55-600 

4444 136,8 46,5 1,36 90,3 2,64 194,2 

Tatura Pe axă, vertical 2222 119,2 39,0 1,50 65,0 2,50 166,7 

Soiul Florina 
Fus subţire 
(martor) 

Pe axă, vertical 1666 126,9 38,4 1,36 88,5 3,14 230,5 

Fus subţire Pe axă, 55-600 2222 158,0 39,6 1,13 118,4 3,37 298,9 

Palmetă 
liber 
aplatizată 

Pe axă, 75-800 2222 163,8 40,2 1,10 123,6 3,40 307,5 

Câte doi pomi 
pe axă, 55-600 

4444 160,2 46,8 1,31 113,4 3,19 242,5 

Tatura Pe axă, vertical 2222 134,1 39,4 1,32 94,7 3,18 240,4 

 

Valoarea producţiei globale din ambele soiuri a fost mai mare în plantaţia cu 

coronamentul în două planuri oblice decât în cea cu coronamentul într-un plan vertical. Dacă, 

de exemplu, valoarea producţiei globale din soiul Generos, obţinută în plantaţia cu 

coronamentul într-un plan vertical, a fost de 104,8 mii lei/ha, atunci valoarea acesteia obţinută 

de la pomii cu aceeaşi forma de coroană, dar în plantaţia cu coronamentul în două planuri, a 

constituit 130,8 mii lei/ha. 
În cadrul plantaţiei cu coronamentul în două planuri oblice valoarea producţiei globale a 

fost mai mare în cazul conducerii pomilor după palmetă liber aplatizată faţă de fus subţire. 

Dacă, de exemplu,  valoarea producţiei globale la soiul  Generos, obţinută în plantaţia cu 

coronamentul în doua planuri oblice cu pomii conduşi după fus subţire, a fost de 130,8 mii 

lei/ha, atunci acest indice în aceeaşi plantaţie, dar cu pomii conduşi după palmeta liber 

aplatizată valoarea producţiei  a constituit  137,6 mii lei/ha. 

Valoarea producţiei globale în plantaţiile cu coronamentul în doua planuri oblice formate 

dintr-un pom, a fost mai mică decât în cazul formarii acestora din pomi vecini. Astfel, dacă 

valoarea producţiei  globale din soiul Generos, obţinută în plantaţia cu coronamentul în două 

planuri oblice formată din coroană palmetă liber aplatizată, a constituit 137,6 mii lei/ha, atunci 

valoarea acestui indice în cazul formarii planurilor oblice din coroana Tatura a fost de 119,2 mii 

lei/ha. 

Factorii studiaţi au influenţat şi costul producţiei. Acesta a fost cel mai mare la producţia 

obţinută  în plantaţia cu coronamentul în doua planuri oblice formate din câte doi pomi plantaţi 
împreună pe axa rândului şi a constituit în  funcţie de soi 46,5-46,8 mii lei/ha. 

Cel mai mic cost unitar a fost la producţia obţinută din plantaţia  cu coronamentul  în două 

planuri oblice formată din palmetă liber aplatizate cu unghiul de 75-800 faţă de orizontală şi a 

constituit în funcţie de soi 1,17-1,10 mii lei/t. 

Valoarea producţiei globale şi costul producţiei au influenţat semnificativ profitul şi 

nivelul rentabilităţii. 

În primul rând, menţionăm că aceşti indicatori ai eficienţei economice au valori mai mari 

în plantaţia cu pomi din soiul Florina. 
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Indiferent de soi, plantaţia cu coronamentul în două planuri oblice formată din palmetă 

liber aplatizată şi fus subţire, a asigurat un profit mai mare şi, respectiv, un nivel al rentabilităţii 

mai înalt. Dacă, de exemplu, profitul şi nivelul rentabilităţii obţinute din plantaţia cu 

coronamentul în plan vertical (martor) cu pomi din soiul Generos au constituit, respectiv, 66,7 

mii lei/ha şi 175,1 %, atunci valoarea acestor indicatori în plantaţia cu coronamentul în două 

planuri oblice formate din fus subţire a fost, respectiv, de 90,8 mii lei/ha şi 227,0 %. La pomii 

conduşi după palmeta liber aplatizată şi înclinaţi la 75-800 faţă de orizontală aceasta tot a fost 

respectiv de 97,5 mii lei/ha şi 243,1. 

CONCLUZII 
1. În urma efectuării măsurărilor şi calculelor aplicate în plantaţia experimentală în anii de 

cercetare am ajuns la concluzia că amplasarea coronamentului în două planuri oblice şi  

conducerea pomilor după palmetă liber aplatizată a contribuit la sporirea recoltei la o unitate de 

suprafaţă, comparativ cu amplasarea acestuia într-un plan vertical. În medie pe anii de cercetare 

(2010-2012) cea mai mare recoltă de fructe a fost obţinută în plantaţia cu coronamentul în două 

planuri oblice sub 75-800 faţă de orizontală formate din coroane palmetă liber aplatizată, care a 

constituit în funcţie de soi 33,8 – 33,2 t/ha.  

2. Producerea merelor în anul 2012 a fost  mai eficientă din punct de vedere economic în 

plantaţia cu coronamentul în două planuri  oblice, sub un unghi de 75-800 faţă de orizontală, 

formate din coroana palmetă liber aplatizată, unde în funcţie de soi s-a obţinut un profit de 97,5 
– 123,6 mii lei/ha la un nivel de rentabilitate de 243,1-307,5%. 
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Summary. Of the process consists in that pruning is carried out in cycles of five years each. In the first 

year of the cycle it is carried out limitation of the tree height, in the second year it is limited the tree width on 
one side of the crown along the inter-row by pruning the branches placed in the cutting plane at an angle of 
18...20° with the vertical, in the third year it is limited the trees width on the opposite side of the crown,  in 
the fourth year pruning and shortening of branches is carried out inside the crown, in its upper part, and in 
the fifth year - inside the crown, in the lower part thereof. Pruning for external branching is carried out 
alternating by cycles the shortening of primary and secondary scaffold branches. 

The process for pruning the fruit-bearing apricot includes pruning for fruit by shortening the annual 

twigs grown on the replacement spur formed the previous year. Beginning with the fifth year after planting it 
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