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Abstract: The experimental plot is placed in the orchard “Codru-ST” Ltd. near the 

village Paulesti, district of Calaras. There was established in summer of 2006 a plantation 
with annual trees. As objects of research served the apple tree varieties Renet Simirenko 
and Jonagored grafted on rootstock M9. The distance of plantation 3.5x1.25 m. From 2008 
was studied the productivity of the apple orchard, fruit quantity, fruit weight and fruit 
diameter in dependence of slender spindle crown formation methods. It was established 
that the highest productivity of fruits at the Renet Simirenko variety was obtained in the 
variant with minimize of pruning degree at crown formation and design of 2 provisional 
horizontal branches through fixation on row direction – 33.72 t/ha. For the Jonagored 
variety the highest indexes of production were registered by pruning of transfer et lateral 
ramifications – 30.36 t/ha. It was found the positive correlation between fruits size, fruits 
weight and crown formation methods. 
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INTRODUCERE 
Un rol deosebit în intensificarea pomiculturii revine culturii mărului, care la momentul  

actual ocupă în ţara noastră primul loc între specii din grupa sămânţoaselor [1,2,10]. 
Factorii de bază, care contribuie la urgentarea intrării pomilor pe rod economic, 

sporirii cantităţii şi calităţii fructelor, recuperarea investiţiilor sunt particularităţile biologice ale 
asociaţiilor soi/portaltoi şi formarea coroanei în conformitate cu acestea, fiind orientată la 
minimalizarea tăierilor, în special celor efectuate până la dezmugurire, aplicarea preponderent a 
operaţiilor în verde şi altor procedee de reglare a creşterii şi fructificării [2,4,8,11] 

Obţinerea unui potenţial înalt de fructificare poate fi atins în cazul când în 
plantaţiile pomicole se folosesc astfel de coroane unde spaţiul rezervat unui pom este 
folosit la maximum din primii ani după plantare, se menţine echilibrul între macrostructura 
vegetativă şi microstructura roditoare şi pomii înregistrează o stare  fiziologică activă pe o 
perioadă de vârstă mai îndelungată [3,6,13,14]. 

Folosirea metodelor progresive de formare a fusului subţire ameliorat permite 
pomilor de a fructifica mai precoce, menţinerea formei coroanei în parametrii 
bioconstrucţiei recomandaţi, desimii ei, echilibrului optimal între creştere şi fructificare şi 
prin îmbinarea cu alte procedee tehnologice efectuate în plantaţiile de măr, sporeşte 
productivitatea muncii şi eficacitatea economică de producere a fructelor [5,9]. 
 În ultimii ani, în livezile superintensive de măr, o atenţie deosebită la formarea 
pomilor se atribuie minimalizării tăierilor, în special celor efectuate până la dezmugurire şi 
aplicarea preponderent a operaţiilor în verde şi altor procedee de reglare a creşterii şi 
fructificării. Metoda aceasta de formare, ne permite de a obţine din primii ani o garnisire 
mai uniformă a ramurilor de semischelet şi subşarpantelor cu formaţiuni de rod şi a obţine 
primele recolte din anul 2-3 după plantare [11]. 
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 Scopul lucrării constă în argumentarea agrobiologică şi economică a metodelor de 
formare  a coroanelor la pomii de măr de soiul Renet Simirenco şi soiul Jonagored altoiţi 
pe portaltoiul M9 şi conduşi după diverse metode de formare a coroanei fus subţire 
ameliorat care contribuie la sporirea considerabilă a productivităţii livezilor. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 
Câmpul experimental este amplasat în  livada superintensivă de măr a firmei SRL 

„Codru – ST” din apropierea localităţii Păuleşti, raionul Călăraş. Plantarea s-a efectuat în 
primăvara anului 2006 cu pomi sub formă de vargă. Ca material biologic s-au folosit pomii 
soiurilor Renet Simirenko (omologat) şi Jonagored (considerat de perspectivă) pentru 
Republica Moldova, altoiţi pe portaltoi M9. Distanţa de plantare 3,5x1,25 m. 

Variantele modificării metodelor de formare a coroanei de tip fus zvelt ameliorat s-
au stabilit în conformitate cu principiile de bază ale formării coroanei pomilor de măr în 
sistemul intensiv şi superintensiv de cultură [3,7,11], fiind orientate la optimizarea 
raportului dintre creşterea organelor vegetative şi reproductive în scopul urgentării intrării 
pe rod şi fructificării constante a pomilor. 

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

Varianta 1(martor). Formarea în conformitate cu recomandările în vigoare. 
Coroana în componenţa axului central care se conduce prin scurtări anuale, inclusiv de 
transfer. La baza coroanei sunt amplasate patru şarpante scurte orientate sub unghi de 450 
de la direcţia rândului. Pe acestea şi mai sus pe ax la intervale de circa 15-20 cm sunt 
ramurile de rod orientate către orizontală, care se renovează cu ciclul de 3-4 ani. 

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 a 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 preajma şarpantelor, prioritar 
deasupra lor, se formează două şarpante provizorii 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 4-5 după ce 
s-au garnisit cu formaţiuni de rod şi ulterior pentru menţinerea în cadrul diametrului 
proiectat al coroanei (1,5-2 m). 

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

Fiecare variantă include patru repetiţii amplasate pe teren după sistemul pătratul 
latin. Numărul  de pomi în repetiţie opt. Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi 
de laborator după metodice acceptate de  îndeplinire a experienţelor cu culturile pomicole. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Producţia de fructe este un indice principal ce caracterizează eficacitatea utilizării  
factorilor ecologici şi tehnologici în plantaţiile pomicole. În pomicultura modernă printre 
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măsurile agrotehnice care sunt aplicate în structurile de plantaţii şi influenţează asupra 
productivităţii lor se consideră şi sistema de tăiere. 
 Pomii au întrat pe rod în anul 2008. Cea mai mare cantitate de fructe în primul an 
de fructificare s-a obţinut la soiul Renet Simirenko 13-20 buc/pom pe când la soiul 
Jonagored indicele studiat a constituit 10-16 buc/pom (tabelul 1). 

Studiul efectuat pe soiuri demonstrează că cea mai mare greutate medie a fructelor 
în primul an de fructificare s-a obţinut la soiul Jonagored 184-200 g în comparaţie cu soiul 
Renet Simirenko 180 – 194 g. Modul de formare a coroanei  pomilor a influenţat direct 
asupra cantităţii de fructe pe un pom şi a greutăţii medii a unui fruct. În anul 2008, la soiul 
Renet Simirenko în varianta V2, unde s-au minimalizat tăierile de formare a coroanei şi 
ramurile se orizontalizau prin fixare, s-a obţinut, cea mai mare cantitate de fructe pe un 
pom – 20 buc., însă greutatea medie a diminuat până la 180 g. Pentru soiul Jonagored 
valori identice s-au obţinut în varianta V3 unde orizontalizarea ramurilor s-a efectuat prin 
tăieri de transfer înregistrând respectiv 16 buc./pom şi 184 g. 

În anul 2009, cantitatea de fructe pe pom s-a majorat până la 55-68 buc la soiul Renet 
Simirenko şi 50-62 buc. la soiul Jonagored. Cea mai mare cantitate de fructe la soiul Renet 
Simirenko pe variantele de formare s-a obţinut în varianta 2 - 68 buc./pom, iar la soiul Jonagored 
în varianta 3 – 62 buc./pom. Cu majorarea numărului de fructe în coroana pomilor, diminuează 
greutatea medie a lor. Valori superioare a greutăţii medii a unui fruct la soiul Renet Simirenko s-a 
obţinut în varianta martor - 173 g. În continuare în descreştere se plasează varianta V3 - 168 g şi 
varianta V2 – 162 g. Pentru soiul Jonagored, cele mai mari valori s-au obţinut in varianta martor - 
178 g. În continuare se plasează varianta V2 - 173 g şi varianta V3 – 165 g. 

În concluzie se evidenţiază că între cantitatea de fructe şi greutatea medie a lor este 
o coerenţă directă. Cu majorarea cantităţii de fructe pe pom diminuează greutatea medie a 
fructelor. 

Tabelul 1  
Cantitatea şi greutatea medie a fructelor în funcţie de soi şi modul de formare a coroanelor 

Cantitatea de fructe, buc/pom Greutatea medie a fructelor, g Variante a. 2008 a. 2009 a. 2008 a. 2009 
Soiul Renet Simirenko 

V1(m) 13 55 194 173 
V2 20 68 180 162 
V3 15 60 190 168 

Soiul Jonagored 
V1(m) 10 50 200 178 

V2 14 54 194 173 
V3 16 62 184 165 

 
Rezultatele obţinute anterior, demonstrează că producţia de funcţie are o dependenţă 

directă de particularităţile biologice ale soiului şi modul de formare a coroanelor (tabelul 2). 
Pomii soiurilor luate în studiu au intrat pe rod în anul 3 după plantare în livadă. În 

acest an productivitatea unui pom a depins direct de cantitatea de fructe pe pom şi greu-
tatea medie a fructelor. 

Studiind producţia de fructe în funcţie de particularităţile biologice ale soiului 
înregistrăm că cea mai mare recoltă la un pom şi la o unitate de suprafaţă s-a obţinut la 
soiul Renet Simirenko în comparaţie cu soiul Jonagored. Dacă, în anul 2008, soiul Renet 
Simirenko indicele în studiu a înregistrat respectiv 2,52-3,80 kg/pom şi 6,00 – 8,57 t/ha, 
atunci la soiul Jonagored 2,00-2,94 kg/pom şi 4,76 – 6,99 t/ha. 

80



 

În anul 2009 legitatea expusă anterior privind producţia de fructe la un pom şi la o 
unitate de suprafaţă este valabilă constituind la soiul Renet Simirenko respectiv 9,55-11,01 
kg/pom şi 21,82 – 25,15 t/ha, iar la soiul Jonagored 8,90-10,23 kg/pom şi 20,33 – 23,37 t/ha. 

În afară de particularităţile biologice ale soiului asupra producţiei de fructe mai 
influenţează şi modul de formare a coroanelor fus subţire ameliorat. 

În cadrul primei fructificări cea mai mare producţie de fructe s-a obţinut la soiul 
Renet Simirenko în varianta V2 unde s-a minimalizat tăierile de formare şi ramurile se 
orizontalizau prin fixare 8,57 t/ha. În continuare, în ordine descrescândă se plasează 
varianta V3, unde orizontalizarea ramurilor s-a efectuat prin tăieri de transfer 6,78 t/ha şi 
varianta martor 6,00 t/ha. La soiul Jonagored, cea mai mare producţie de fructe s-a obţinut 
în varianta V3, unde orizontalizarea ramurilor s-a efectuat prin tăieri de transfer - 6,99 t/ha, 
iar cele mai mici valori în varianta martor – 4,76 t/ha. 

În anul 2009, producţia de fructe s-a mărit esenţial pe toate variantele în studiu 
deoarece pomii îşi majorează parametrii bioconstructivi ai coroanelor, sporeşte în coroană 
micro şi macro structura roditoare a pomilor. La soiul Renet Simirenko cea mai mare producţie 
de fructe s-a obţinut în varianta V2 unde s-a minimalizat tăierile de formare şi ramurile se 
orizontalizau prin fixare 25,15 t/ha, iar cea mai mică în varianta martor 21,82 t/ha. În varianta 
V3, unde orizontalizarea ramurilor s-a efectuat prin tăieri de transfer s-a obţinut valori meii – 
23,03 t/ha. La soiul Jonagored, cea mai mare producţie de fructe s-a obţinut în varianta V3, 
unde orizontalizarea ramurilor s-a efectuat prin tăieri de transfer – 23,37 t/ha, iar cele mai mici 
valori în varianta martor – 4,76 t/ha şi varianta V2 – 21,34 t/ha. 
 Investigaţiile efectuate demonstrează că productivitatea plantaţiei de măr depinde direct 
proporţional de producţia de fructe obţinute pe un pom. Cu cât producţia de fructe obţinută pe un 
pom este mai scăzută, cu atât şi productivitatea plantaţiei diminuează şi viceversă. 
 Rezultatele obţinute dovedesc în bază de calcul şi asigurare statistică  producti-
vitatea livezilor de măr depinde de particularităţile biologice ale soiului şi modul de for-
mare a coroanelor. 

Recolta cumulativă depinde de metoda de formare a coroanei. Cea mai productivă 
variantă de formare pe parcursul anilor 2008-2009 s-a dovedit a fi la soiul Renet Simirenko 
varianta V2 – 33,72 t/ha, unde s-au minimalizat tăierile de formare şi ramurile se 
orizontalizau prin fixare, iar pentru soiul Jonagored varianta V3, unde orizontalizarea 
ramurilor s-a efectuat prin tăieri de transfer, producţia de fructe a constituit 30,36 t/ha.  

Tabelul 2  
Producţia de fructe în funcţie de soi şi modul de formare a coroanelor 

kg/pom t/ha Variante a. 2008 a. 2009 a. 2008 a. 2009 
Producţia  

cumulativă, t/ha 
În % faţă de 

martor 
Soiul Renet Simirenko 

V1(m) 2,52 9,55 6,20 21,82 28,02 100,0 
V2 3,80 11,01 8,57 25,15 33,72 120,3 
V3 2,85 10,08 6,78 23,03 29,81 106,4 

Media 3,05 10,21 7,18 23,33 - - 
Soiul Jonagored 

V1(m) 2,00 8,90 4,76 20,33 25,09 100,0 
V2 2,52 9,34 6,00 21,34 27,34 108,9 
V3 2,94 10,23 6,99 23,37 30,36 121,0 

Media 2,48 9,49 5,91 21,68 - - 
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În concluzie, pentru soiul Renet Simirenko, care se atribuie la tipul III de fructificare 
ca urmare a efectului minimalizării gradului tăierii de formare a coroanei, în ansamblu cu 
amplasarea a două şarpante provizorii mai sus de baza coroanei, orizontalizarea lăstarilor şi 
ramurilor prin înclinare forţată în spaţiu liber, se manifestă semnificativ şi s-au obţinut cele 
mai mari valori. La soiul Jonagored, care se atribuie la tipul IV de fructificare cea mai mare 
producţie de fructe s-au obţinut în cazul orizontalizării ramurilor provizorii prin tăieri de 
transfer pentru sporire capacităţii de ramificare.  

Creşterea producţiei de fructe faţă de varianta martor în sumă pe doi ani la soiul 
Renet Simirenko s-a majorat respectiv cu 20,3% şi 6,4%, iar la soiul Jonagored cu 8,1% şi 
21,0%. 

Indicatorii principali ai calităţii fructelor se consideră: aspectul reprezentativ, în 
special, forma, culoarea, dimensiunile caracteristice soiului respectiv. Gradul de manifes-
tare a acestor proprietăţi este influenţat de factorii ecologici, portaltoi, tehnologia aplicată, 
inclusiv de sistemul de conducere şi tăiere a pomilor [12,13,15]. 

În conformitate cu prevederile standardelor europene merele soiurilor cu fructe 
mari, aspect reprezentativ caracteristic soiului respectiv, cu diametrul 70 mm şi mai mare 
se raportează la clasa de calitate „extra”, iar cele cu diametrul 65-70 cm – la  clasa I.  

Diametrul fructelor depinde de recolta obţinută şi măsurile agrotehnice întreprinse 
în plantaţie. Rezultatele obţinute în anul 2008 ne demonstrează că cel mai mare diametru a 
fructelor s-a obţinut la soiul Jonagored – 84,5 - 87,5 mm în comparaţie cu soiul Renet 
Simirenko - 82,1 - 84,3 mm. Aceasta ne permite de a menţiona că după diametrul obţinut 
fructele sunt foarte mari, corespund standardelor europene. Modul de formare a coroanelor 
a influenţat neînsemnat asupra indicelui în studiu spre o diminuare mică în variantele cu o 
producţie mai mare de fructe. 

În anul 2009 din cauză ca productivitatea plantaţiei a fost mai înaltă calitatea 
producţiei a diminuat. Diametrul fructelor în anul dat de studiu a constituind la soiul Renet 
Simirenko 78,1 – 79,7 mm, iar la soiul Jonagored 80,0 – 81,2 mm. 

Deoarece plantaţia este în anul doi de fructificare, pe variantele cu formarea 
coroanelor s-a înregistrat o diminuare neînsemnată în varianta V2 unde s-a efectuat un grad 
minimal de tăiere şi aplicarea pe larg a operaţiilor în verde şi varianta V3. Varianta martor 
a înregistrat nişte valori medii. 

În concluzie urmează că indicatorii principali ai formării recoltei, masa fructelor 
formate pe un pom şi caracteristicile principale ale calităţii lor diferă de particularităţile 
biologice ale soiului şi de modul de formare a coroanelor.  

 
CONCLUZII 

 1. Productivitatea plantaţiilor de măr depinde de particularităţile biologice ale 
soiului şi modul de formare a coroanelor. Cel mai productiv pe parcursul a doi ani de 
fructificare s-a dovedit a fi soiul Renet Simirenko (27,82 – 33,72 t/ha) în comparaţie cu 
soiul Jonagored (25,37 – 30,36 t/ha). 
 2. La soiurile luate în studiu, cea mai productivă metodă de formare a coroanelor 
la soiul Renet Simirenco a fost când s-au minimalizat tăierile de formare şi ramurile erau 
orizontalizate prin fixare. Recolta în varianta respectivă a sporit faţă de varianta martor cu 
20,3%. Pentru soiul Jonagored, cea mai productivă metodă de formare a coroanelor a fost  
când orizontalizarea unor lăstari şi a unor ramuri viguroase orientate către verticală se 
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efectua prin tăieri de transfer la ramificări laterale recolta sporind faţă de varianta martor 
cu 21,0%. 

3. După greutatea medie şi diametrul, fructele obţinute corespund standardelor 
europene. Modul de formare a coroanelor a influenţat neînsemnat asupra indicelui în 
studiu spre o diminuare mică în variantele cu o producţie mai mare de fructe. 

4. Rezultatele cercetărilor experimentale ne permit de a recomanda pe sectoarele 
particulare, în livezile de fermieri şi plantaţiile comercial industriale, unde se cultivă 
soiurile de măr cu tipul III de fructificare, pe portaltoiul vegetativ M-9 formarea coroa-
nelor de efectuat prin minimalizarea tăierilor în perioada de repaus, folosirea pe larg a 
operaţiunilor în verde şi orizontalizarea ramurilor prin fixarea lor. Pentru soiurile cu tipul 
III de fructificare formarea de executat prin orizontalizarea unor lăstari şi ramuri 
viguroase orientate către verticală prin tăieri de transfer la ramificări laterale. 
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