
этого приходится прищипывать верхушки побегов, вызывать их ветвление и таким 
образом создавать необходимое количество основных ветвей.  

ВЫВОДЫ  
Анализ полученных данных даёт возможность заключить, что кустовидная форма 

кроны позволяет снизить высоту деревьев косточковых пород в молодом возрасте на 
30-100 см. Данная форма кроны способствует боле быстрому наращиванию вегета-
тивной массы после посадки деревьев по сравнению с традиционными формировками. 
Оптимальное число основных ветвей в кусте для персика и абрикоса составляет 4 – 5 
штук, для сливы, вишни, черешни – 4 шт. Для более быстрого выведения данной 
формировке закладку основных ветвей необходимо производить в питомнике. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Cepoiu, N., Manolache, C. Piersicul. Sortimente şi tehnologii moderne. Bucureşti: Ed. Cereş, 2006, 296 p. 
2. Cimpoieş, Gh. Conducerea şi tăierea pomilor. Chişinău: Ştiinţa, 2000, 274 p. 
3. Hrotko, K. Developments in High Density Cherry Production in Hungary. Acta Horticultural, N 667, 

2005, p. 279 – 284. 
4. Hrotko, K., Magyar, L., Gyeviki, M., Simon, G. Sistemi di allevamento e potatura per impianti ad alta 

densita le esperienze dell, Ungheria. – Frutticoltura - vol. LXX – N 3, 2008, p. 10 -18.  
5. Iglesias, I., Peris, M. La produzione spagnola vince grazie a precocita, qualita e organizzazione technico – 

commerciale. Frutticoltura - vol. LXX – N 3, 2008, p. 20 – 26. 
6. Neri, D., Sansavini, S. Attualita della potatura nella frutticoltura intensiva. Frutticoltura – vol. LXVI – N 

1, 2004 p. 14 – 23. 
7. Quartieri, M., LUGLI, S., GRANDI, M. Portinnesti nanizzanti per impianti ad alta densita con le cv 

Lapins e Regina. . Frutticoltura - vol. LXX – N 3, 2008, p. 34 – 42. 
8. Ерёмин, Г.В., Витковский, В.Л. Слива. М.: Колос, 1980, 256 с. 
9. Крамер, З. Интенсивная культура черешни. М.: Агропромиздат, 1987, 168 с. 
10. Смыков, В.К. Абрикос. М.: Агропромиздат, 1989, 240 с. 

 
  

EFECTUL RĂRIRII MANUALE A MERELOR ASUPRA  
PRODUCTIVITĂŢII ŞI CALITĂŢII FRUCRELOR 

PEŞTEANU A.  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. Determination of optimum fruit load is a major problem in an apple 

orchard for obtaining a stabile harvest. The investigations were made in the apple orchard 
of 6-7 years old. The load of fruit was regulated by pruning and, if it is the case, by hand 
thinning after physiological fall. 

It was established that the best load of fruit of Golden Reinders variety is 100 
fruit/tree, and Idared variety is 90 fruit/tree. 

Key words: Apple tree, Optimum fruit load, Thinning, Physiological fall, Variety. 
INTRODUCERE 

Cultura mărului, pe plan european, în ultimul deceniu a suportat mari transformări 
privind sortimentul, atingând astăzi performanţe remarcabile în ţările cu pomicultură avansată. 

Pentru obţinerea unei producţii constante şi calitative, în plantaţiile superintensive de 
măr se preconizează tăierea de reglare a încărcăturii pomilor cu muguri florali calculată 
sub recolta planificată în funcţie de particularităţile biologice ale soiurilor şi completată cu 
răritul manual al fructelor după căderea din iunie (2,3,6). 

Secvenţele tehnologice, care au o contribuţie substanţială la creşterea calităţii 
fructelor o reprezintă fertilizarea extrafoliară, rărirea chimică şi manuală, care din păcate se 
aplică rar, sau chiar deloc în livezile actuale de măr (3). 

Obţinerea recoltei planificate de fructe în livada de măr necesită elaborarea şi 
aplicarea în practică a unei tehnologii complexe, ce prevede calcularea recoltei potenţiale, 
determinarea încărcăturii pomilor cu muguri florali, stabilirea gradului de tăiere diferenţiat 
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a coroanei, rărirea fructelor, fertilizarea şi irigarea sub recolta planificată (5,6). 
Pentru obţinerea unei producţii anuale, constante, de calitate şi a exclude fenomenul 

alternanţei de rodire este raţional de a determina încărcătura optimă cu fructe la diferite 
combinaţii soi/portaltoi. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anilor 2005-2007, în livada superintensivă 

de măr fondată în primăvara anului 2000 la SRL „Codru ST” cu altoiri la masă. 
În anul 2005 la soiurile Golden Reinders şi Idared s-a studiat productivitatea de 

fructe pentru stabilirea prealabilă a încărcăturii de rod la cm² SST şi la un pom, masa şi 
diametrul viitoarelor fructe. 

În baza rezultatelor obţinute în anul 2005, în anul 2006-2007 pentru stabilirea 
încărcăturii optime de rod, a fost montată o experienţă bifactorială cu următoarea gradaţie: 

Factorul A – soiul, unde: A1 – soiul Golden Reinders; A2 – soiul Idared; 
Factorul B – încărcătura de rod, unde: B1 – 80 fructe/pom; B2 – 90 fructe/pom; B3 

– 100 fructe/pom; B4 – 110 fructe/pom; 
Experienţa a fost organizată în 4 repetiţii cu câte 8 pomi în fiecare repetiţie. 

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metodica acceptată de 
îndeplinire a experimentelor cu culturile pomicole. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Formarea recoltei la măr se desfăşoară pe parcursul a două perioade de vegetaţie, 

separate de o perioadă de repaos. În a doua perioadă de vegetaţie are loc legarea, creşterea 
şi maturarea fructelor. Legatul fructelor se petrece datorită substanţelor de rezervă 
acumulate în ţesuturile din anul precedent, fiindcă pomii înfloresc înainte de a-şi forma 
frunzele sau când acestea sunt slab dezvoltate(1). 

În legătură cu aceasta este destul de important ca toate procedeele agrotehnice 
elaborate să contribuie la mărirea conţinutului de substanţe uscate de rezervă, pentru a 
spori cantitatea de fructe legate şi ca consecinţă recolta finală. 

Investigaţiile efectuate ne demonstrează că în anul 2006 asupra productivităţii plantaţiei 
de măr a influenţat particularităţile biologice ale soiului şi încărcătura de fructe (tabelul 1). 

Cea mai mică cantitate de fructe sa înregistrat la soiul Idared în comparaţie cu soiul 
Golden Reinders. Dacă la soiul Idared recolta de fructe pe variantele în studiu a constituit 
34,75-45,50 t/ha, atunci la soiul Golden Reinders se atestă o majorare până la 43,00-51,05 t/ha 

Investigaţiile efectuate ne demonstrează că cu majorarea numărului de fructe pe un 
pom se măreşte şi recolta. Dacă în varianta 1 la soiul Golden Reinders recolta constituie 
43,00 t/ha, atunci în varianta 4 se atestă o creştere cu 8,05 t/ha. 
Tabelul 1 - Productivitatea plantaţiei de măr în funcţie de soi şi încărcătura de fructe, t/ha 

Soiul Golden Reinders Soiul Idared Variantele a. 2006 a. 2007 a. 2006 a. 2007 
Varianta 1 43,00 23,70 34,75 29,42 
Varianta 2 46,00 25,65 41,40 30,92 
Varianta 3 50,47 27,77 40,35 31,25 
Varianta 4 51,05 26,70 45,50 27,26 
La soiul Idared, legitatea expusă anterior se confirmă, însă diferenţa dintre variantele 

menţionate a crescut mai considerabil constituind 10,75 t/ha.  
Pe variantele în studiu, la soiul Golden Reinders, productivitatea neînsemnat s-a 

majorat când încărcătura de fructe a fost în limitele 100-110 buc/pom diferenţa fiind de 
0,58 t/ha, iar la soiul Idared în varianta 2 şi 3 (90-100 buc/pom) -1,05 t/ha. 

Condiţiile climaterice nefavorabile din anul 2007 au influenţat negativ asupra 
producţiei de fructe. Pe variantele în studiu productivitatea  soiului Golden Reinders a 
constituit 23,7-27,77 t/ha, iar la soiul Idared 27,26-31,25 t/ha. Producţii de fructe maximale 
la soiurile în studiu s-au înregistrat când în coroana pomilor s-au lăsat 100 fructe, însă 
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indicatorul final este calitatea.  
Cercetările efectuate demonstrează că asupra productivităţii pomilor de măr 

influenţează cât încărcătura cu fructe, atât şi particularităţile biologice ale soiului. 
Noţiunea de integrare europeană a pomiculturii Republicii Moldova, presupune de 

fapt modernizarea acestui sector important al horticulturii, astfel încât, nivelul producţiei 
de fructe şi calitatea acestora să fie comparabilă cu cele din ţările cu pomicultura avansată. 

Următoarele investigaţii au rolul de a demonstra influenţa soiului şi încărcăturii de 
rod asupra calităţii producţiei. Mărimea fructelor este determinată de greutatea unui fruct 
sau de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale. 

Investigaţiile efectuate (tabelul 2) ne demonstrează că cea mai mare greutate medie în anul 
2006 se atestă la soiul Golden Reinders (184-200 g) în comparaţie cu soiul Idared (164-190g).  

Tabelul 2  - Masa medie a unui fruct în funcţie de soi şi încărcătura de rod, g 
Soiul Golden Reinders Soiul Idared Varianta a. 2006 a. 2007 a. 2006 a. 2007 

Varianta 1 200 120 190 149 
Varianta 2 200 114 182 136 
Varianta 3 196 110 174 125 
Varianta 4 184 98 164 110 

 
În anul 2007 greutatea medie a unui fruct a diminuat esenţial în comparaţie cu anul 

precedent, în deosebi la soiul Golden Reinders care este mai sensibil la insuficienţa de umeditate.  
Încărcătura de fructe în anul 2006 a influenţat mai însemnat în varianta 4 când 

cantitatea de fructe la soiul Golden Reinders a constituit 110 buc/pom, iar la soiul Idared 
din varianta 3 când cantitatea de fructe a constituit 100 buc/pom. 

În anul 2007 cele mai înalte valori a indicelui în studiu la ambele soiuri sau obţinut 
în varianta cu încărcătura de fructe 80 buc/pom. 

Conform Regulamentului(CE) nr. 1238/2005 al Comisiei din 28 iunie 2005 la 
soiurile cu fructe mari categoria „extra” se impune un diametru minim al secţiunii 
ecuatoriale de 70 mm, categoria I – 65 mm şi categoria II – 65 mm (4). 

În anul 2006 (tabelul 3) toate fructele la soiul Golden Reinders au avut un diametru cuprins 
între 71 şi 85 mm, iar la soiul Idared în variantele cu încărcătura de rod 80-90 fructe merele au 
avut un diametru mai mate de 70 mm. În varianta  3 şi 4 din ponderea totală 4,0-8,0 % de fructe 
au un diametru mai mic de 70 mm ce nu s-au inclus în categoria „extra” după calitate. 

Tabelul 3 - Repartizarea fructelor pe diametru şi influenţa soiului şi încărcăturii de 
rod asupra distribuirii lor, (%) 

Diametru fructelor, mm. Varianta >70 71-75 76-80 81-85 <85 
Diametru 

mediu al fructelor, mm 
 Soiul Golden Reinders 

Varianta 1 - 40,0 44,0 12,0 4,0 78,3 
Varianta 2 - 44,0 48,0 8,0 - 76,8 
Varianta 3 - 48,0 48,0 8,0 - 76,2 
Varianta 4 - 52,0 44,0 4,0 - 75,2 

 Soiul Idared 
Varianta 1 - 32,0 52,0 12,0 4,0 74,8 
Varianta 2 - 44,0 48,0 8,0 - 72,9 
Varianta 3 4,0 44,0 44,0 8,0 - 71,2 
Varianta 4 8,0 52,0 40,0 - - 70,0 
 
În anul 2007 concomitent cu micşorarea producţiei de fructe şi greutăţii medii 

diminuează şi calitatea fructelor pe diametru (tabelul 4). Majorarea încărcăturii de rod 
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induce la diminuarea diametrului fructelor. În varianta 1 - 52,0 % din fructe se atribuie la 
categoria I şi II de calitate şi numai 8,0 % la categoria „extra”. Celelalte  40,0 % sunt fructe 
necondiţionate. În varianta 4 numai 12,0 % se atribuie la categoria I şi II de calitate 
celelalte fiind de o calitate mai inferioară. 

La soiul Idared după diametru fructele au înregistrat valori mai mari în comparaţie cu soiul 
Goden Reinders. Cele mai înalte valori după diametrul fructelor s-au înregistrat în varianta cu 
încărcătura de 80 buc/pom. Fructe necondiţionate cu diametrul mai mic de 65 mm au constituit 
4,0 %, de categoria I şi II – 28,0 % şi de categoria „extra” 68,0 %. Cu majorarea încărcăturii de 
rod diminuează calitatea fructelor înregistrând cele mai mici valori în varianta 3 şi 4.   

În repartizarea fructelor pe diametru la ambele soiuri cu mărirea încărcăturii de rod se 
manifestă concentrarea unui procent mai mare spre stânga (fructe cu diametrul până la 70 mm) 
şi invers, cu micşorarea cantităţii de fructele sporeşte ponderea celor de categoria „extra”. 

Tabelul 4 - Repartizarea fructelor pe diametru şi influenţa soiului şi încărcăturii de 
rod asupra distribuirii lor (%) 

Diametru fructelor, mm. 
Varianta 56-60 61-65 66-70 71-75 >75 

Diametru 
mediu al fructelor, 

mm 
 Soiul Golden Reinders 

Varianta 1 4,0 36,0 52,0 8,0 - 65,6 
Varianta 2 4,0 64,0 28,0 4,0 - 64,7 
Varianta 3 4,0 68,0 28,0 - - 64,4 
Varianta 4 44,0 44,0 12,0 - - 61,6 

 Soiul Idared 
Varianta 1 - 4,0 28,0 36,0 32,0 73,0 
Varianta 2 - 28,0 40,0 28,0 6,0 70,5 
Varianta 3 4,0 32,0 36,0 24,0 4,0 68,8 
Varianta 4 12,0 34,0 30,0 24,0 - 66,5 

CONCLUZII 
Asupra productivităţii pomilor de măr influenţează încărcătura de rod, condiţiile 

climatice  şi particularităţile biologice ale soiului.  
Mărirea încărcăturii de rod favorizează sporirea cantităţii de fructe cu diametrul până 

la 70 mm şi invers, în variantele cu un număr redus de fructe sporeşte ponderea celor de 
categoria „extra”. 

Cel mai optimal raport între cantitate şi calitate rezultă în varianta cu 100 fructe pe 
pom la soiul Golden Reinders, iar la soiul Idared la varianta cu 90 fructe. În cazul unor 
condiţii nefavorabile încărcătura de fructe de diminuat la maximum (80 fructe) pentru a 
obţine o producţie calitativă şi a exclude  alternanţa de fructificare în anul următor. 
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