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INCREASE OF APPLE PRODUCTIVITY BY 
STREAMLINING THE STRUCTURE OF THE 
PLANTATION

There were studied various traditional and 
perspective structures of apple tree plantations, such 
as: solitary with the tree crown in a vertical plan 
and trees trained to the slender spindle and espalier 
systems, solitary with the tree crown in two oblique 
plans (V system) trained to Tatura and espalier 
systems; double or 4 row planting system with trees 
trained to the slender spindle system, and compact 
with trees trained to the slender spindle system. After 
that, there have been studied various tree crown forms: 
espalier, slender spindle, Tatura, Ypsilon, double Y 
and different methods to plant the trees in relation 
to the axis of the row and canopy in relation to space 
in order to determine how to set up the oblique plans 
and solitary structure of plantation.

It was established that the main role in the effi cient 
use of solar energy and respectively in the increased 
productivity of apple tree plantations is given to the 
method of placing the vegetative macrostructure in 
space.

Tree crown training in two oblique plans produced 
the highest yields of fruits. For the establishment of 
apple tree plantations with the canopy in two plans the 
trees must be placed on the row axis and each second 
tree should be tilted in opposite directions in between 
rows at an angle of 75-80° from the horizontal.
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Introducere
Datorită importanţei deosebite a merelor în ali-

mentaţia omului şi a particularităţilor agrobiologi-
ce ale pomilor, mărul ocupă locul doi în lume după 
producţia de fructe, iar în zonele temperate de pe 
glob supremaţia lui absolută este incontestabilă, 
acesta producând mai mult decât toate celelalte spe-
cii pomicole luate împreună. 

În Republica Moldova mărul, de asemenea, este 

* Articol scris în contextul cercetărilor pentru care autorul 
a fost ales în calitate de membru titular al AŞM, prin decizia 
Adunării Generale a membrilor AŞM din 6 decembrie 2012.

principala specie pomicolă, care şi în viitor, conform 
Programului de Stat pentru dezvoltarea pomiculturii 
până în anul 2020, va ocupa peste 60 la sută din 
suprafaţa livezilor şi va asigura peste 70 la sută din 
producţia de fructe. Astfel, pentru a spori produc-
ţia de fructe în Republica Moldova se impune, în 
primul rând, creşterea producţiei de mere. Aceasta 
se poate realiza prin implementarea unor tehnologii 
moderne de înfi inţare a plantaţiilor de măr.

Întrucât  structura plantaţiei pomicole este prin-
cipala verigă agrotehnică în vederea obţinerii unor 
producţii mari de mere de calitate superioară, în 
condiţii de efi cienţă economică ridicată [10, 2], pro-
blema optimizării ei a fost şi rămâne una din cele 
mai importante în cercetările ştiinţifi ce din pomicul-
tură [10, 7, 3, 5, 1].

La efectuarea cercetărilor ştiinţifi ce orientate la 
optimizarea structurii plantaţiei pomicole este foar-
te important să se ţină cont, mai întâi de toate, de 
particularităţile biologice ale combinaţiei soi/por-
taltoi – materialul din care se poate realiza structura 
respectivă  [3].

Material şi metodă
Ca obiecte de cercetare au servit pomii de măr 

din soiurile Golden Delicious, Florina,  Generos, al-
toite pe portaltoiul M9.

Cercetările ştiinţifi ce s-au efectuat începând cu 
anul 1982 la Staţiunea Didactică-Experimentală 
(SDE) „Criuleni”.

Au fost studiate următoarele structuri ale plan-
taţiei de măr: solitară cu coronamentul într-un plan 
vertical cu pomii conduşi după fus subţire şi palme-
tă liber aplatizată; solitară cu coronamentul în două 
planuri oblice cu pomii conduşi după palmetă liber 
aplatizată şi Tatura; în bandă din două  şi patru rân-
duri cu pomii conduşi după fus subţire; compactă cu 
pomii conduşi după fus subţire.

Pentru a stabili cel mai raţional mod de consti-
tuire a planurilor oblice ale structurii solitare a plan-
taţiei s-au studiat diferite forme de coroană: palmetă 
liber aplatizată, fus subţire, Tatura, Ypsilon, dublu Y 
şi metode de amplasare a pomilor faţă de axa rându-
lui şi a coronamentului în spaţiu [6].

Investigaţiile ştiinţifi ce s-au efectuat după me-
todele aprobate în pomicultură [9]. Efi cienţa econo-
mică a investiţiilor capitale şi a producerii fructelor 
a fost calculată în baza cheltuielilor reale şi preţului 
de realizare a fructelor [10].

Rezultate şi discuţii
În urma analizei datelor experimentale obţinu-

te, s-a constatat că structura plantaţiei a infl uenţat 
semnifi cativ indicii de bază ai creşterii şi fructifi că-
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rii pomilor, regimul de lumină şi activitatea fotosin-
tetică, producţia de fructe şi efi cienţa energetică şi 
economică a producerii merelor.

Până la intrarea pomilor pe rod, când spaţiul de 
nutriţie nu limitează creşterea lor, structura plantaţiei 
infl uenţează procesele de creştere prin intervenţiile 
de tăiere impuse de forma de coroană respectivă. În 
cadrul aceleiaşi structuri a plantaţiei, de exemplu, so-
litară cu coronamentul într-un plan vertical, lungimea 
însumată a ramurilor anuale a fost mai mare la pomii 
conduşi după fus subţire, care necesită un număr mai 
mic de intervenţii la formarea coroanei comparativ 
cu cei conduşi după palmetă liber aplatizată.

În perioadele de vârstă creştere şi rodire, rodire 
şi creştere şi rodire structura plantaţiei infl uenţea-
ză creşterea pomilor prin distanţa de plantare. De 
exemplu, lungimea însumată a ramurilor anuale 
creşte odată cu mărirea distanţei de plantare şi atinge 
cele mai mari valori în structura solitară cu corona-
mentul într-un plan vertical format din palmete liber 
aplatizate. Aceasta se explică prin faptul că pomii 
au benefi ciat de o suprafaţă de nutriţie mai mare, 
cu toate avantajele ce decurg de aici. În plantaţii-
le solitare cu coronamentul în două planuri oblice, 
datorită suprafeţei de nutriţie mai mici, se tempe-
rează intensitatea proceselor de creştere comparativ 
cu structura plantaţiei cu coronamentul într-un plan 
vertical. Totodată, în plantaţia cu coronamentul în 
două planuri oblice, la una şi aceeaşi suprafaţă de 
nutriţie, lungimea însumată a ramurilor anuale a 
fost mai mică la pomii conduşi după palmetă liber 
aplatizată, datorită poziţiei oblice a tulpinii.

Un indice important al creşterii pomilor este 
diametrul trunchiului, mărimea căruia a fost esen-

ţial infl uenţată de structura plantaţiei. Cea mai mică 
valoare a acestuia a fost înregistrată în plantaţia cu 
structura compactă, iar cea mai mare – în plantaţia 
solitară cu coronamentul într-un plan vertical for-
mat din palmete liber aplatizate. De aici rezultă că 
diametrul trunchiului s-a micşorat odată cu mărirea 
densităţii de plantare. Infl uenţa formei de coroană 
asupra creşterii în grosime a trunchiului nu a fost 
asigurată statistic. 

Suprafaţa foliară, ca unul din indicatorii princi-
pali ai activităţii fotosintetice, a înregistrat valoarea  
maximă de 42 mii m2/ha în plantaţia cu structura 
compactă. Cu toate că această structură a plantaţiei 
are cea mai mare suprafaţă foliară, care  este ampla-
sată în spaţiu cu un grad mai înalt de uniformitate, 
iar nivelul de acoperire a solului cu proiecţia coroa-
nelor este de 100%, volumul ei productiv este cel 
mai mic. Totodată, ţinem să subliniem că cel mai 
nefavorabil regim de iluminare se stabileşte în plan-
taţia cu structura compactă. Deşi în plantaţia solita-
ră cu coronamentul în două planuri oblice suprafaţa 
foliară a fost cu cca 6 mii m2/ha mai mică decât în 
cea cu structura compactă, regimul de iluminare a  
frunzişului a fost cel mai favorabil şi pe parcursul 
zilei nu au fost înregistrate zone iluminate sub ni-
velul punctului de compensaţie. Această structură a 
plantaţiei a absorbit timp de o zi şi cea mai mare 
cantitate (1352 J·108/ha) de R.F.A. datorită faptului 
că, în comparaţie cu structura al cărei coronament 
este orientat într-un plan vertical, ea este ilumina-
tă suplimentar de radiaţia solară directă pe partea 
de sud-est a planului oblic nord-vest, în orele de 
dimineaţă şi amiază, iar pe partea de nord-est – a 
planului oblic sud-vest, în orele de după amiază. În 

Tabelul 1
Producţia de fructe şi efi cienţa energetică a cultivării pomilor din soiul Golden Delicious 

în funcţie de structura plantaţiei (media pe 11 ani de fructifi care, SDE „Criuleni”)
Modul de 

amplasare a 
rândurilor

Modul de 
amplasare a 

coronamentului
Forma coroanei

Producţia 
de fructe, 

t/ha

Energia tehnogenă la 
întreţinerea plantaţiei, 

mJ·103/ha

Coefi cientul 
efi cienţei energetice

Solitar

În bandă din 
două rânduri

În bandă din 
patru rânduri

Compact 

Într-un plan 
vertical

În două planuri 
oblice

Într-un plan 
vertical

Acelaşi 

––”––

Palmetă 
Fus subţire

Palmetă 
Tatura

Fus subţire

Aceeaşi

––”––

17,7
19,8

34,3
30,9

19,8

16,3

15,5

85,8
87,4

90,6
87,5

89,8

89,4

92,5

0,75
0,78

1,36
1,25

0,64

0,58

0,53



nr. 1 (28), martie 2013 - 121     

afară de aceasta, plantaţiei cu coronamentul în două 
planuri oblice îi corespunde cea mai mare suprafaţă 
a ansamblului vegetativ (17,6-18,8 mii m2/ha).

Plantaţia cu coronamentul în două planuri obli-
ce, având cel mai favorabil regim de iluminare în 
coroană şi absorbind mai multă energie solară, a 
înregistrat şi cel mai înalt randament de convertire 
a energiei radiante în cea chimică cu însuşiri ali-
mentare. Amplasarea coronamentului în două pla-
nuri oblice a contribuit la creşterea coefi cientului de 
convertire a R.F.A. cu 0,98% – în biomasa totală şi 
0,44% – în fructe, comparativ cu amplasarea ansam-
blului vegetativ într-un plan vertical. Superioritatea 
acestei structuri a plantaţiei din punct de vedere al 
activităţii fotosintetice este confi rmată prin produc-
ţia de fructe obţinută (tab.1).

Pomii au intrat pe rod în anul patru de la planta-
re, indiferent de structura plantaţiei. Însă producţia 
de fructe obţinută în acest an diferă în funcţie de 
structura plantaţiei.

În plantaţiile cu pomii conduşi după aceeaşi 
formă de coroană (fus subţire) producţia de fructe 
a crescut odată cu micşorarea distanţei de planta-
re, înregistrând cea mai mare recoltă (16,9 t/ha) în 
plantaţia cu structură compactă. Prin aceasta se ex-
plică şi producţiile mai mari de fructe, obţinute în 
plantaţiile cu coronamentul în două planuri oblice, 
comparativ cu cele căpătate în plantaţiile cu corona-
mentul într-un plan vertical.

Producţia de fructe obţinută în primul an de 
fructifi care a fost infl uenţată semnifi cativ şi de for-
ma de coroană. De exemplu, în plantaţiile solitare 
cu coronamentul în două planuri oblice cu aceeaşi 
distanţă de plantare, producţia de fructe la pomii 
conduşi după palmetă liber aplatizată a fost cu 54% 
mai mare decât la cei conduşi după Tatura, care a 
necesitat un număr sporit de intervenţii la tăiere. 
Prin aceasta se explică şi producţia de fructe mai 
mare obţinută în plantaţia solitară cu coronamentul 
într-un plan vertical la pomii conduşi după fus sub-
ţire, comparativ cu cea căpătată de la pomii conduşi 
după palmetă liber aplatizată. La primii, distanţa de 
plantare este mai mică cu 40%, iar recolta de 2,4 ori 
mai mare decât la pomii conduşi după palmetă liber 
aplatizată. Deci diferenţele înregistrate în volumul 
producţiei de fructe obţinut în anul intrării pomilor 
pe rod se datorează distanţei de plantare şi intensită-
ţii tăierilor impuse de coroana respectivă.

În urma analizei producţiei de fructe obţinute în 
11 ani de rodire, perioadă sufi cientă pentru aprecierea 
productivităţii pomilor de vigoare slabă, s-a constatat 
că ea a înregistrat cele mai mari valori în plantaţiile 
solitare cu coronamentul în două planuri oblice. În 
cadrul acestei structuri a plantaţiei, pomii conduşi 

după palmetă liber aplatizată, datorită poziţiei oblice 
a macrostructurii vegetative, au permis obţinerea ce-
lor mai mari producţii de fructe. Puţin mai mică a fost 
producţia de fructe la pomii conduşi după Tatura, de-
oarece forma de coroană a impus un număr mai mare 
de intervenţii la tăiere în primii ani după plantare.

În plantaţiile în bandă şi în cele compacte, con-
comitent cu mărirea densităţii de plantare, producţia 
de fructe a scăzut. În plantaţia cu structura în bandă 
din două rânduri producţia medie de fructe în cei 11 
ani de rod a fost aceeaşi ca şi în plantaţia solară cu 
coronamentul într-un plan vertical, dar a necesitat 
mai mari cheltuieli de întreţinere.

Analizând plantaţiile pomicole din punct de ve-
dere energetic, vom remarca, în primul rând, dife-
renţele mari în cheltuielile de energie tehnogenă la 
înfi inţarea plantaţiilor în funcţie de structura lor, care 
ţin în special de plantare şi instalarea spalierului. În 
plantaţia cu coronamentul într-un plan vertical, de 
exemplu, s-a cheltuit la instalarea spalierului 295,9 
mJ·103/ha, iar în cea cu coronamentul în două planuri 
oblice – 414,5 mJ·103/ha sau cu 40% mai mult.

Consumul total de energie tehnogenă la înfi in-
ţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor în primii trei ani 
după plantare a fost, în funcţie de structura acestora, 
de 3,1-4,7 ori mai mare decât cheltuielile anuale de 
energie tehnogenă la întreţinerea livezii.

Cercetările au arătat că rolul principal în spo-
rirea efi cienţei energetice la cultivarea mărului îl 
are modul de amplasare a coronamentului în spaţiu. 
Plantaţia solitară cu coronamentul în două planuri 
oblice a acumulat cea mai mare cantitate de energie 
în fructe şi a asigurat obţinerea la o unitate de ener-
gie tehnogenă a 1,25-1,36 unităţi de energie încor-
porată în fructe. Deci, numai plantaţiile solitare cu 
coronamentul în două planuri oblice sunt efi ciente 
din punct de vedere energetic.

Plantaţia solitară cu coronamentul în două pla-
nuri oblice, datorită poziţiei oblice a macrostructurii 
vegetative care a contribuit la stabilirea echilibrului 
fi ziologic dintre creştere şi rodire, precum şi a sup-
rafeţei foliare aproape de valoarea optimă cu am-
plasarea raţională în spaţiu, a asigurat  intercepţia 
şi absorbirea celei mai mari cantităţi de R.F.A., un 
regim solar favorabil în coroană, un randament mai 
ridicat de convertire a energiei radiante în cea chi-
mică cu însuşiri alimentare şi, ca rezultat, cea mai 
mare producţie de fructe.

În cadrul acestei direcţii ştiinţifi ce de creştere a 
productivităţii plantaţiilor pomicole prin amplasa-
rea coronamentului în două planuri oblice s-au stu-
diat diferite metode.

S-a constatat, că formarea planurilor oblice prin 
amplasarea a câte doi pomi împreună pe axa rându-
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lui sau la o anumită distanţă de aceasta nu a dus la 
creşterea producţiei de fructe comparativ cu ampla-
sarea pomilor pe axa rândului.

Constituirea planurilor oblice din alte forme de 
coroană decât palmetă liber aplatizată, de asemenea, 
nu a contribuit la sporirea productivităţii plantaţii-
lor. Mai mult ca atât, formarea planurilor oblice din 
şarpantele unui pom condus după Tatura, Ypsilon 
şi dublu Y a contribuit la micşorarea producţiei de 
fructe comparativ cu constituirea acestora din pal-
mete liber aplatizate.

În cadrul plantaţiei solitare cu coronamentul 
în două planuri oblice constituite din palmete liber 
aplatizate, mărirea unghiului de amplasare a aces-
tora faţă de orizontală a contribuit la sporirea pro-
ducţiei de fructe. Dacă, de exemplu, producţia de 
fructe în medie pe anii 2007-2011 la pomii din soiul 
Generos din plantaţia cu amplasarea planurilor obli-
ce formate din palmete liber aplatizate sub unghiul 
de 55-60º a fost de 23,8 t/ha, atunci valoarea acestui 
indice în cazul amplasării planurilor oblice sub un-
ghiul de 75-80º a constitui 26,3 t/ha.

Producerea merelor a fost mai efi cientă din 
punct de vedere economic în plantaţia cu corona-
mentul în două planuri oblice sub un unghi de 75-
80º faţă de orizontală, formate din coroane palmetă 
liber aplatizată, unde în funcţie de soi s-a obţinut 
un profi t de 544,9-650,3 mii lei/ha la un nivel de 
rentabilitate de 271,7-323,3%. Pentru această 
structură a plantaţiei au fost elaboraţi parametrii 
bioconstructivi (fi g.1).

Concluzii 
1. Rolul principal în folosirea efi cientă a R.F.A. 

şi, respectiv, în sporirea productivităţii plantaţiilor 
de măr îl are modul de amplasare a ansamblului ve-
getativ în spaţiu.

2. Amplasarea ansamblului vegetativ în două pla-
nuri oblice contribuie la stabilirea echilibrului fi zi-
ologic dintre creştere şi rodire, majorarea suprafeţei 
foliare până aproape de valori optimale şi amplasarea 
raţională a acesteia în spaţiu, precum şi la intercepţia 
şi absorbirea celei mai mari cantităţi de R.F.A. şi cre-
area unui regim solar favorabil în coroană, iar, ca re-
zultat, la obţinerea celei mai  mari producţii de fructe. 

3. La înfi inţarea plantaţiilor de măr cu corona-
mentul în două planuri oblice pomii trebuie să fi e 
amplasaţi pe axa rândului şi înclinaţi peste unul în 
direcţii opuse în intervalele dintre rânduri sub un 
unghi de 75-80º faţă de orizontală şi conduşi după 
palmetă liber aplatizată, ţinându-se  cont de poziţia 
oblică a tulpinii.
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Figura 1. Structura plantaţiei cu coronamentul în două planuri oblice 


