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INFLUENȚA METODEI DE CONDUCERE POMILOR ASUPRA CREȘTERII ȘI 
FRUCTIFICĂRII CIREȘULUI ÎN SISTEMUL INTENSIV DE CULTURĂ 

 
MANZIUC V., FEDORCIUCOV I. 

 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract. Scopul acestui studiu a fost identificarea particularităților de creștere și fructificare pomilor 

de cireș altoiți pe portaltoi de vigoare mica de creștere Gizela 6, în funcție de sistemul de formare a coroanei. 

Ca obiecte de cercetare au fost soiurile Kordia și Regina și 7 forme ale coroanei: piramida etajată rărită 

(control), palmeta etajată, vasul spaniol, UFO, KGB, fusul subțire și axul super fus. S-a constatat că la vârsta 

de 6 ani, dimensiunea pomilor depășește parametrii stabiliți și se limitează cu tăierea la o înălțime de 3,5 m și 

o lățime de 2,3-2,5 m. Cea mai mare acumulare de masă vegetativă a pomilor sa stabilit la forma de coroană 

vasul spaniol. Productivitatea pomilor în al 6-lea an de la plantare a fost cea mai mare la formarea coroanei 

pomilor după fusul subțire cu o densitate de plantare de 1000 pomi/ha, în valoare de 16,38 t/ha pentru soiul 

Regina. 

Key words: cireșul, soiul, forma de coroană, creșterea, fructificare, productivitatea 

INTRODUCERE 

Concurența sporită care s-a creat în ultimii ani pe piața mărului în Uniunea Europeană, a impus 

ca producătorii de fructe din țara, să atragă mai multă atenție speciilor sâmburoase. Printre acestea un 

rol deosebit în ultima perioadă de timp revine culturii cireșului. Pomii acestei specii, fiind cultivate 
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pe portaltoaie semincere, au o vigoare foarte mare de creștere și imprimă investiții suplimentare 

pentru întreținerea plantației, recoltarea fructelor și face imposibilă intensificarea culturii. În ultimele 

decenii, datorită creării portaltoiurilor vegetative cu talie redusă de creștere, au fost posibilă fondarea 

plantațiilor de cireș de mare densitate, care fructifică precoce, au productivitatea înaltă, constantă și 

de cantitate competitivă cu recuperarea investiților într-o perioadă mai restrânsă de exploatare. Însă, 

intensificarea culturii cireșului, concomitent cu implementarea noilor soiuri, portaltoaielor, densitate 

de plantare mare, necesită utilizarea unor noi forme de coroană. În prezent, la nivel mondial au fost 

elaborate o gamă amplă de forme de coroană și metode de amplasare a pomilor in plantație, care 

concomitent cu obținerea producțiilor înalte, permit de a diminua ponderea manoperei în favoarea 

lucrărilor mecanizate, inclusiv recoltarea fructelor de la sol. Însă, în diferite condiții pedo-climatice 

și în cadrul asociației soi/portaltoi rezultatele înscrise de cercetători diferă. 

 Premiziile menționate anterior au formulat ipoteza de bază pentru efectuarea cercetărilor 

privind studiul amplu a formelor de conducere a culturii cireșului în condițile zonei de nord a 

Republicii Moldova și implimentarea noilor elemente tehnologice, ce imprimă fructificare precoce și 

majorarea producției de fructe cu menținerea calității, conform cerințelor consumatorului.  

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat pe parcursul perioadei anului 2021 în livada intensivă de cireș a GȚ 

„Fedorciucova Zoia.” s. Cunicea r-ul Florești. Plantația a fost fondată în primăvara anului 2016, cu 

pomi de un an de soiurile Regina și Cordia altoite pe portaltoi Gisela 6 importate din Grecia și pe 

vișin mahaleb. Distanța de plantare – 4m înre rînduri și între pomi în dependență de formă de coroană. 

 1. Piramida etajată rărită (martor); schema de plantare 4x3m 

 2. Palmeta etajată 4x3 

 3. Vasul spaniol 4x3 

 4. Sistemul KGB (Kym Green Buch); 4x2,5 

 5. Sistemul UFO (Upright Fruiting Offshoots) 4x2,5 

 7. Fusul subțire 4x2,5 

 6. Axul super fus 4x1 

  

Amplasarea parcelelor este efectuată în blocuri, fiecare variantă având 3 repetiții. Fiecare 

repetiție este constituită din 8 pomi. 

Livada este la irigare prin picurare. Solul parcelei experimentale este cernoziom tipic slab 

erodat luto-argilos. 

Cercetările au fost efectuate prin metode de câmp și de laborator, conform tehnicilor general 

acceptate de realizare a experimentelor cu speciile pomicole. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Înălțimea, lățimea și lungimea coroanei sunt indici care determină structura plantației. 

Аnаlizînd datele din tabelul 1 se оbservă сă pаrаmetrii constructivi a соrоаnelоr vаriаză în 

funсție de sоi și fоrmа de соrоаnă după саre se соnduс pоmii. În tabelul dat avem 2 soiuri: Kordia și 

Regina, conduși după șapte forme de coroană.  

 

Tabelul 1. Parametrii pomilor de cireș în funcție de soi și forma de coroană, m. s. Cunicea r-

nul Florești, 2021. 

№ Forma coroanei 

Kordia Regina 

Înălțime 

pomilor 

Lățimea 

coroanei 

Înălțime 

pomilor 

Lățimea 

coroanei 

1 Piramida etajată rărită 4,10 2,70 4,15 2,60 

2 Palmeta etajată 4,20 2,70 4,20 2,50 

3 Vasul spaniol 4,20 3,40 4,30 3,20 

4 UFO 3,20 3,10 3,30 3,00 

5 Fusul subțire 4,50 2,70 4,45 2,65 
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№ Forma coroanei 

Kordia Regina 

Înălțime 

pomilor 

Lățimea 

coroanei 

Înălțime 

pomilor 

Lățimea 

coroanei 

6 KGB 3,30 3,20 3,40 3,10 

7 Axul super fus 4,50 2,50 4,50 2,35 

 

Analizând datele parametrilor coroanei de cireș, trebuie de menționat faptul că la vârstă tânără 

acestea sunt determinate în primul rând prin vigoarea creșterii combinației soi-portaltoi și prin 

particularitățile constructive ale formelor de coroană. La vârsta de 6 ani, înălțimea și lățimea coroanei 

pomilor ating dimensiuni care depășesc parametri structurale ale coroanei, prin urmare, acestea sunt 

menținute în parametrii dați datorită tăierii de reducție de primăvară și parțial de tăiere în verde. De 

regulă, pentru o bună iluminare în livezi cu o distanță între rânduri de 4 m, înălțimea pomilor este 

limitată la 3,5-3,8 m. La sfârșitul sezonului de vegetație, lăstarii anuali care cresc în partea superioară 

a coroanei își măresc înălțimea cu încă 50-100 cm. Dintre formele de coroană studiate, coroanele 

fusiforme au avut cea mai mare înălțime, atingând 4,5 m până la sfârșitul celui de-al 6-lea sezon de 

vegetație pentru ambele soiuri studiate. Înălțimea celor alți formelor de coroană a variat între 4,10-

4,30 m. Caracteristicile constructive ale unor astfel de coroane precum UFO și KGB contribuie la 

menținerea înălțimii pomilor de cireș la nivelul de 3,20-3,40 m. 

Analizând indicatorul lățimii coroanei, trebuie menționat că acesta nu depășește 2,5-2,7 m 

pentru majoritatea formelor de coroană, lăsând 1,5-1,3 m pentru trecerea tehnologică a tehnicii și 

echipamentelor. Pomii formați după UFO, KGB și mai ales sistemul Vasul spaniol au avut cea mai 

mare lățime a coroanei, care a variat în intervalul 3,0-3,4 m. Pentru folosirea acestor forme de coroană 

în livezi de cireși, distanța dintre rânduri va trebui mărită la 4,5-5,0 m. 

 De asemenea, trebuie remarcat faptul că cireșul altoit pe vișinul mahaleb se caracterizează 

prin rate mai lente de creștere a volumului coroanei în comparație cu portaltoiul înmulțit vegetativ 

precum Gizela 6. 

Un indicator integral al intensității proceselor de creștere ale unui pom fructifer este creșterea 

diametrului trunchiului acestuia în timpul anului. Datele din Tabelul 2 arată că procesele de creștere 

la vârsta de 6 ani au fost mai active la formele de coroană care au avut un grad mai puternic de tăiere 

în anii precedenți. Cea mai mare creștere a circumferinței trunchiului a avut loc în timpul formării 

pomilor conform sistemului KGB și s-a ridicat la 7,3 cm pentru soiul Kordia. Creșterea activă a părții 

supraterane a continuat la forme de coroană Vasul spaniol, UFO, precum și în pomi altoiți pe vișinul 

mahaleb, în care creșterea diametrului trunchiului a variat cu 5,2-5,6 cm pe an. 
 

Tabelul 2. Lungimea circumferinței trunchiului pomilor de cireș în funcție de soi și forma de 

coroană, сm. s. Cunicea raionul Florești. 

№ Forma coroanei 
Kordia Regina 

2020 2021 crestere in 1 an 2020 2021 crestere in 1 an 

1 Piramida etajată rărită 37,6 43,5 5,9 38,5 43,7 5,2 

2 Palmeta etajată 39,7 42,0 2,3 37,7 41,2 3,5 

3 Vasul spaniol 42,1 48,7 6,6 40,8 47,0 6,2 

4 UFO 36,5 42,6 6,1 36,7 41,9 5,2 

5 Fusul subțire 37,6 42,5 4,9 37,3 41,8 4,5 

6 KGB 33,6 40,9 7,3 32,2 39,1 6,9 

7 Axul super fus 28,9 32,6 3,7 27,9 32,2 4,3 

 

Cel mai mic indicator a fost înregistrat la Palmeta etajată, care a fost de 3,5 cm la Regina și de 

numai 2,3 cm la Kordia. Mai scăzut el au fost și la Axul super fus, precum și la Fusul subțire. La 

aceste forme de coroană se constată diminuarea vigorii de creștere și stimularea proceselor de 

fructificarea, care a fost remarcată de indicatori mai mari ai productivității pomilor. 

Dintre formele de coroană studiate, cele mai mari valori ale circumferinței trunchiului s-au 

remarcat la Vasul spaniol, care a fost de 48,7 cm la soiul Cordia și 47,0 cm la soiul Regina. 
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Cireșul are două tipuri de formațiuni de rod - ramuri de buchet și muguri floriferi amplasate la 

baza creșterii anuale. Analizând datele din tabelul 4, trebuie menționat faptul că cel mai mare număr 

de ramuri de buchet a avut așa forme de coroană ca Palmeta etajată, Vasul spaniol, Fusul subțire cu 

cel mai mare volum de coroană și lungimea însumată a ramurilor anuale. Așadar, pentru soiul Kordia, 

acest indicator a fost maximal la Palmeta etajată, în valoare de 338 buc /pom, în timp ce la forma de 

coroană UFO a fost practic de 2 ori mai puțin și a a constituit doar 175 buc. Numărul ramurilor de 

buchet a fost de asemenea scăzută și la Axul super fus, din cauza volumului mic de coroană, însumând 

doar 194 buc/pom. 

 

Tabelul 3. Numărul de formațiunilor de rod pe pom de cireș în funcție de soi și forma de 

coroană. s. Cunicea raionul Florești, 14.04.2021. 

№ 

d/o 
Forma coroanei 

Kordia Regina 

ramuri de 

buchet, buc. 

ramuri anuale cu 

muguri generat. buc. 

ramuri de 

buchet, 

buc. 

ramuri anuale cu 

muguri generat. buc. 

1 Piramida etajată 

rărită 
312 77 331 85 

2 Palmeta etajată 338 128 354 131 

3 Vasul spaniol 284 153 296 157 

4 UFO 175 118 182 123 

5 Fusul subțire 283 130 294 139 

6 Axul super fus 194 79 209 82 

7 KGB 215 87 227 100 

 

Dacă analizăm numărul de flori la o creștere de un an, atunci acesta a fost maxim la formarea 

pomilor după Vasul spaniol, și au constituit la soiul Kordia 153 buc. /pom. La soiul Regina acest 

indicator a fost încă mai mare - 157 buc /pom. Valorile scăzute ale numărului de formațiuni de rod la 

formele de coroană - KGB și Axul super fus se datorează volumelor minime de coroană, cu toate 

acestea, datorită densității mai mari de plantare pe unitatea de suprafață, aceste formațiuni au o poziție 

de frunte. Numărul scăzut de ramuri anuale cu muguri generativi sau menționat și la pomi altoite pe 

vișinul mahaleb – 77-85 buc./pom în dependența de soi. La acești pomi predomină fructificarea pe 

ramuri de buchet. 

Numărul de flori amplasate pe un pom este un indicator mai vizibil al productivității formelor 

de coroane studiate. La cireșele dintr-o ramură de buchet, numărul de muguri poate varia în funcție 

de vârstă și soi. Într-o ramură de buchet în vârsta de doi ani, în medie, se dezvoltă 5 muguri dintre 

care 4 generativi și unul vegetativ. În fiecare mugur generativ se formează 3 flori. Prin urmare, în 

mediu există 12 flori pe o ramură de buchet. În ceea ce privește mugurii înfloriți la creștere anuală 

din ele să dezvoltă numai 1-2 flori. 

 Analizând datele din tabelul 4, se poate observa că numărul principal de flori este format pe 

ramuri de buchet, care constituie în zur la 85%. De exemplu, la soiul Kordia pe forma de coroană 

Palmeta etajată, 86,4% din numărul total de flori sunt formate pe ramurile de buchet. Pentru alte 

forme acest indicator a variat între 78,0-86,7 %. Сel mai mare procent de flori formate pe ramuri de 

buchet s-a notat la pomii altoiți pe vișin mahaleb 90,3-90,6% în funcție de soi.  
 

Tabelul 4. Numărul de flori formați pe pom de cereș în funcție de soi și forma de coroană. s. 

Cunicea raionul Florești, 25.04.2021. 

№ 

d/o 
Forma coroanei 

Kordia Regina 

Pe 

ramuri 

de bucet 

Pe ramuri 

de 1 an 

% ram. 

buchet/ 

ram. de 1 an 

Pe 

ramuri 

de bucet 

Pe ramuri 

de 1 an 

% ram. 

buchet/ ram. 

de 1 an 

1 Piramida etajată 3744 386 90,6 3972 424 90,3 
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№ 

d/o 
Forma coroanei 

Kordia Regina 

Pe 

ramuri 

de bucet 

Pe ramuri 

de 1 an 

% ram. 

buchet/ 

ram. de 1 an 

Pe 

ramuri 

de bucet 

Pe ramuri 

de 1 an 

% ram. 

buchet/ ram. 

de 1 an 

rărită 

2 Palmeta etajată 4056 640 86,4 4248 654 86,7 

3 Vasul spaniol 3408 768 81,6 3552 784 81,9 

4 UFO 2100 592 78,0 2184 614 78,1 

5 Fusul subțire 3400 648 84,0 3528 694 83,6 

6 KGB 2580 434 85,6 2712 502 84,4 

7 Axul super fus 2328 394 85,5 2508 408 86,0 

 

În general, în funcție de numărul de flori pe pom, cele mai mari valori au arătat forme de 

coroană precum Palmeta etajată, Piramida etajată rărită, Vasul spaniol și Fusul subțire atât la soiurile 

Kordia, cât și la Regina. 

Un indicator integral al eficacității formelor de coroană studiate la cireș este considerată 

productivitatea lor, atât pe un pom, cât și pe unitate de suprafață.  

Dintre formele de coroană studiate, valori mai mari a producției de fructe în cadrul unui pom 

au fost înregistrate în coroana pomilor conduși după Palmeta etajată – 17,37 kg / pom la soiul Kordia 

și 18,04 kg/pom la Regina (Tab. 5).  
 

Tabelul 5. Productivitatea cireșului în funcție de soi și forma de conducere a coroanei. s. 

Cunicea, 2021 

№ 

d/o 
Forma coroanei 

Densitatea plantării 

Pomi/ha 

Kordia Regina 

Producția de fructe, Producția de fructe 

kg/pom t/ha kg/pom t/ha 

1 Piramida etajată rărită 833 11,74 9,78 12,32 10,26 

2 Palmeta etajată 833 17,37 14,47 18,04 15,33 

3 Vasul spaniol 833 14,33 11,94 14,12 11,76 

4 UFO 1000 5,76 5,76 6,35 6,35 

5  Fusul subțire 1000 15,22 15,22 16,38 16,38 

6 KGB 1000 5,78 5,78 6,12 6,12 

7 Axul super fus 2500 6,06 15,15 6,24 15,60 

 

Acest fenomen poate fi explicat prin cea mai mari dimensiuni a coroanei și, un număr maxim 

de ramuri de buchet amplasate în coroană, în urma poziției orizontale a principalelor ramuri de schelet 

conform descrierii acestei forme de coroană. Un factor important a fost, gradul mai înalt de iluminare 

a fiecărei zone a coroanelor, ce a permis de a majora procent de legare a fructelor. 

Rezultate puțin mai scăzute asupra productivității au fost înscrise și la formele de coroană 

conduși ca Fusul subțire și Vasul spaniol, care au înregistrat la soiul Kordia valori de 15,22 și 

respectiv 14,33 kg / pom 

Analizând productivitatea plantațiilor la o unitate de suprafață, putem remarca că în cazul dat 

indicile în studio este influențat de densitatea plantării. Necatând că în varianta cu formarea coroanei 

Axul super fus, productivitate de fructe pe pom a fost practic minimă pentru soiul Regina -6,24 kg / 

pom, atunci la o unitate de suprafață, datorită numărului mai mare de pomi de 3 ori, a fost înregistrată 

15,60 t / ha ocupând locul doi după Fusul subțire la producție de fructe. Pe locul trei în ceea ce privește 

productivitatea s-a situat varianta cu formarea coroanei Palmeta etajată – 15,33 t / ha. Cea mai scăzută 

productivitate în cadrul experienței au fost înscrisă de coroanele conduse după sisteme KGB și UFO, 

constituind 6,12-6,35 t / ha. 
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CONCLUZII 

Dimensiunile pomilor de cireș altoiți pe portaltoiul Gizela 6 la vârsta de 6 ani depășesc 

parametrii stabiliți și se limitează prin tăierile de primăvara la înălțimea de 3,5-3,8 m, iar în lățime 

până la 2,3-2,5 m. 

Cea mai mare acumulare a masei vegetative a părții aeriană a pomilor favorizează formarea lor 

după palmeta etajată și vasul spaniol. 

Cantitatea mai mare a mugurilor generativi și respectiv, numărul de fructe la cireș se formează 

pe ramuri de buchet, care reprezintă aproximativ 85% din numărul lor total, indiferent de soiul studiat 

și forma de coroană. 

Cea mai productivă forma de coroană în experiment a fost palmeta etajată, în care, la 1 pom, 

productivitate a variat de la 17,37 kg pentru soiul Kordia până la 18,04 pentru Regina. Pe unitate de 

suprafață, cea mai productivă a fost formarea coroanei după fusul subțire cu o amplasare de 1000 

pom./ha, în care randamentul pentru soiul Regina a fost de 16,38 t/ha. 
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THE BIOLOGICAL EFFICIENCY OF NEW FUNGICIDES FOR PREVENTING AND 
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Abstract. Potato growing technology, along with well-known and appreciated agrotechnical 

processes, also includes a lot of new elements. It is constantly supplemented with new varieties, which 

possess various resistance to diseases and pests, which properly require a special hanging related to 

the use of pesticides. In connection with this, it is necessary to develop an integrated set of measures 

to protect potato crops from pests, diseases and weeds. 

But limiting only to agrotechnical methods often leads to compromising the quantity and quality 


