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Abstract: This paper presents a study on the development of apple orchards and especially in recent years in Moldova. The 

total area of apple orchards is decreasing from 70 300 ha in 2003 to 64210 hectares in 2013, of which: 63.10 thousand hectares are 

traditional orchards and groves only 920 000 ha superintensive. And for the years 2015-2025 is forecast to gradually increase the 

area up to 18920 ha orchard superintensive. This development will allow a rapid increase producivităţii and fruit quality. 
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INTRODUCERE 

 

Pomicultura Republicii Moldova a parcurs mai multe etape, dintre care modificarea raportului 

dintre proprietatea de stat şi cea privată, în favoarea proprietăţii private. Este suficient să menţionăm 

că suprafaţa plantaţiilor pomicole s-a redus de la 251 mii ha în anul 1993 la 135,6 mii ha în anul 

2015. La etapa actuală se înregistrează 65,3 mii hectare de livezi sămînţoase şi 42,0 mii hectare 

sîmburoase.  

Dezvoltarea pomiculturii în Republica Moldova la momentul actual constă în exploatarea 

eficientă a livezilor existente cu potenţial neepuizat şi înlocuirea lor succesivă cu livezi noi de tip 

superintensiv, cu un sortiment modern şi tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie pe rod, 

productivitate înaltă de fructe în perioada de fructificare (40-45 t ha), calitative solicitate şi 

competitive pe pieţele interne şi externe. [1]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

 

Studiul se referă la evoluţia principalelor indicatori realizaţi în pomicultura Republicii 

Moldova cum ar fi: evoluţia suprafeţei plantaţiilor pomicole, evoluţia suprafeţei livezilor de măr 

după sistemul de cultură, evoluţia productivităţii plantaţiilor de măr, portaltoi şi soiuri de 

perspectivă. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Principala specie pomicolă în zonele temperate ale Globului este mărul, iar în Republica 

Moldova acesta ocupă primul loc printre speciile pomicole cultivate şi, în corespundere cu 

condiţiile de cultură, este bine reprezentat în toate zonele pomicole ale ţării. [2]. 

 
Fig.1. Dinamica suprafeţei livezilor de măr şi volumul de fructe 2003-2013 
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În conformitate cu Concepţia dezvoltării pomiculturii aprobată de Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare în Republica Moldova se preconizează ca în anul 2020 suprafaţa plantaţiilor 

pomicole va constitui circa 100 mii hectare, iar recolta globală de fructe va constitui 900-980 mii 

tone. Din suprafaţa menţionată anterior 50-60 la sută vor fi ocupate cu livezi de măr, dintre care 20-

25 la sută vor fi plantaţii superintensive. [3]. 

Analizînd dinamica suprafeţei totale cultivate cu mere se atestă că în perioada 2003-2013 

aceasta a diminuat de la 70,3 mii ha în anul 2003 la 64,21 mii ha în anul 2013. 

 

 
Fig.2. Recolta medie de mere la hectar, tone 

 

Recolta medie de mere la hectar în Uniunea Europeană a fost în limitele de 25,9 tone în anul 

2014. Cea mai înaltă recoltă la hectar în ţările din UE a fost înregistrată în Slovenia cu o producţie 

mai mare de 60 t/ha, urmată de Olanda şi Belgia- mai mult de 40 t/ha, Franţa şi Italia- mai mult de 

30 t/ha, iar Austria şi Germania- pînă la 30 t/ha. Celelalte ţări au o recoltă în majoritar pînă la 20 

t/ha, iar Republica Moldova a înregistrat în 2014 6,4 t/ha. [3]. 

 

 
Fig.3. Prognoza livezilor de măr după sistemul de cultură, hectare 

 

Înfiinţarea plantaţiilor noi se va efectua conform proiectelor ştiinţifice fundamentale orientate 

spre optimizarea sortimentului de soiuri, conform cerinţelor pieţelor de desfacere, utilizarea cît mai 

deplină a potenţialului ecologic, biologic, tehnologic, economic, caracteristic fiecărui sector de 

teren în parte. Anual vor fi plantate circa 2,5-2,7 mii ha de livezi noi capabile de a produce o recoltă 
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prognozează o micşorare a suprafeţelor de livezi clasice, aceasta fiind treptat înlocuită cu livezi de 

22,7 22,3
25,9

5 5,7 6,4

0

10

20

30

2012 2013 2014

UE RM

0

20000

40000

60000

80000

35100

15220

Livezi clasice Livezi superintensive

21



Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre 

22 
 

tip superintensiv. Ceea ce înseamnă randament ridicat, calitate superioară a fructelor, nivel înalt de 

mecanizare a lucrărilor, costuri mici pentru forţa de muncă şi cantitate stabilă de fructe.  

Plantarea livezii supeintensive de măr cu material săditor de 2 ani cu pomii cronaţi va permite 

de a obţine primele recolte din 1-2 an de la plantare cu recuperarea cheltuielilor capitale în 2 ani de 

roadă deplină. Aceasta se caracterizează prin următoarele avantaje: 

- mărirea productivităţii plantaţiei la o unitate de suprafaţă de 4-6 ori de fructe calitative;  

- datorită micşorării gabaritelor coroanelor va permite de a înfăptui mai uşor procedeele de 

îngrijire a pomilor (tăierea pomilor, recoltarea fructelor, lupta contra bolilor şi vătămătorilor); 

- creşterea productivităţii va permite micşorarea cantităţii de pesticide la o unitate de 

producţie; 

- micşorarea esenţială a preţului de cost a producţiei – de 2-3 ori;  

- se va utiliza mai eficient tehnica agricolă, apa, îngrăşămintele minerale;  

- producţia pe parcursul perioadei de vegetaţie va fi protejată de factorii nefavorabili a 

mediului (grindină, razele solare directe, care provoacă arsuri pe fructe) ş.a.. 

O mare importanţă o are portaltoiul şi sortimentul de fructe, care în majoritatea livezilor 

existente este învechit şi nu corespunde cerinţelor pieţei interne şi externe. În ultimii ani în registrul 

sortimentului omologat din R. Moldova au fost introduse multe soiuri performante noi, rezistente la 

boli, care necesită mai puţine intervenţii de protecţie şi folosesc mai eficient factorii biotici, cu 

productivitate înaltă a fructelor şi calitate corespunzătoare cerinţelor pieţei.[4]. 

Portaltoiul ales pentru înfiinţarea unei livezi trebuie sa posede o mare capacitate ecologică de 

adaptare şi să imprime vigoarea corespunzătoare altoiului, să urgenteze intrarea pe rod, a soiurilor 

altoite şi să asigure o rodire constant şi bogată cu o calitate superioară a fructelor. Cel mai folosit 

portaltoi pentru plantaţiile superintensive de măr este M9. 

Fig.4. Raportul principalelor soiuri de măr, cultivate pe plan mondial

 

Portaltoiul M9 imprimă pomilor de măr talie mică, datorită înrădăcinării superficiale pomii 

trebuie palisaţi pe spalier în livadă, pentru a nu fi dezrădăcinaţi de vîntuile puternice. Are afinitate 

bună cu toate soiurile. Preferă soluri fertile, irigate şi permiabile. Pomii altoiţi pe M9 intră timpuriu 

pe rod. În anul 2-3 de la plantare în livadă, au productivitate înaltă de fructe de calitate superioară, 

competitive. În prezent portaltoiul M9 şi clonele sale sunt cele mai solicitate pentru înfiinţarea 

plantaţiilor superintensive pe plan mondial. 

În scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi producătorilor de fructe amelioratorii an de 

an perfectează sortimentul cultivat al mărului cu soiuri noi. Soiurile noi trebuie să posede eficienţă 

cit mai înaltă. Efiecienţa înaltă este determinată în primul rind de productivitatea mare a soiului, 

care să satisfacă pe deplin producătorii, rezistenţa genetică la boli şi dăunători, calităţi gustative 

foarte bune a merelor, care să corespundă cerinţelor consumatorului. [3]. 

La momentul actual sortimentul mondial al mărului este foarte bogat, reprezentănd circa 10-

12 mii de soiuri. Ca sortiment la măr pe plan mondial predomină soiurile: Golden Delicious, Red 

Delicious, Gala, Fuji, Grany Smith, Jonagold, Braeburn, şi altele. 
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Fig.5. Producerea merelor în 2015 în Republica Moldova după soiuri, 250 mii tone 

În Republica Moldova însă în anul 2015 pe primul loc s-a situat soiul Idared, urmat de Golden 

Delicious, Florina, Renet Simirenco, Slava Peremojţiam, Gala Delicious, Montuaner şi altele.  

În anii 1977-2004 s-a pus accentul pe soiurile cu intrarea timpurie pe rod, iar din anii 2005-2015 se 

recurge la introducerea în producţie a celor mai bune soiuri, care se cultivă în marile ţări 

producătoare de fructe din Uniunea Europeană şi din alte ţări ale lumii.  

Aşadar în anul 2015 au fost înregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova 

16 soiuri de măr întrebate de către producători şi care se bucură de popularitate la consumatorii din 

piaţa internaţională: Early Geneva, Discovery, Vista Bella, Redfree, Braeburn, Crimson Crisp, 

Dalinete, Dalirene, Fuji, Galaval, Simons Gala, Granny Smith, Jeromine, Jonica, Mutsu, Wilmuta. 

[2]. 

CONCLUZII 

Suprafaţa plantaţiilor pomicole s-a redus de la 251mii ha în anul 1993 la 135,6 mii ha în anul 

2015. La etapa actuală se înregistrează 65,3 mii hectare de livezi sămînţoase şi 42,0 mii hectare 

sîmburoase. Suprafaţa livezilor de măr în anul 2003 a constituit 70,03 mii ha şi s-a diminuat cu 6,09 

mii ha 2013. 

Suprafaţa livezilor clasice în anul 2015 a înregistrat 63,10 mii ha, iar pînă în anul 2025 se 

prognozează o micşorare a suprafeţei de pînă la 12,05 mii ha, aceasta fiind treptat înlocuite cu livezi 

de tip superintensiv, care vor permite o creştere rapidă a competitivităţii şi calităţii fructelor. 

Recolta globală de fructe în anul 2015 constituie 480,8 mii tone. 

Sortimentul mărului în Republica Moldova se află permanent în dezvoltare, completare şi 

continuă modernizare în conformitate cu cerinţele pieţei şi în primul rind al consumatorului. 

Plantarea livezilor moderne de măr vor da posibilitatea de a completa sortimentul mărului din ţara 

noastră cu noi soiuri competitive şi foarte valoroase. 

Concepția dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova prevede exploatarea eficientă a 

livezilor existente cu potenţial neepuizat şi înlocuirea lor succesivă cu livezi noi de tip 

superintensiv, cu un sortiment modern şi tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie pe rod, 

productivitate înaltă de fructe în perioada de fructificare (40-45 t ha), calitative solicitate şi 

competitive pe pieţele interne şi externe.  
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