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SUBIECTE
- Alegerea terenului
- Pregătirea solului
- Organizarea teritoriului
- Distanța de plantare și pichetarea terenului
- Calitatea materialului săditor pentru plantare
- Amplasarea soiurilor în parcele
- Instalarea sistemului de susținere
- Plantarea pomilor
- Îngrijirea pomilor după plantare
- Concluzii și recomandări



Terenul pentru înființarea unei plantații pomicole se alege în funcție de:

• de clasa de favorabilitate;

• de factorii climatici;

• edafici; 

• social-economici.

ALEGEREA TERENULUI



Criterii principale de evaluare a favorabilității terenului și a 
potențialului productiv al mărului și părului
Clasa de  

favorabilitate

Condițiile de sol Relief, 

plan/pantă

, grade 

Norma anuală 

orientativă de 

irigare, m3/ha, 

picurare

Sistemul de 

cultură, 

potențialul de 

productivitate, 

t/ha

Grosimea 

stratului 

humificat

(A+B), cm

Conținutul de 

humus în 

stratul 0-40 

cm, %

Nivelul 

asigurării cu 

formeasimilab

ile,NPK

Foarte favorabil
≥ 100 ≥ 4,0 ridicat

Plan, pantă 

până la2-30

900 Superintensiv, > 50 

t/ha

Favorabil
90-100 3,5-4,0 relativ optim

Pantă până 

la 3-40

900 Superintensiv, 40-

50 t/ha

Moderat
70-80 3,0-3,5 moderat

Pantă până 

la 4-50

900 Superintensiv, 35-

40 t/ha

Scăzut
60-70 2,5-3,0 scăzut

Pantă până 

la 5-60

600 Intensiv

≥ 20 t/ha



Cerințele mărului față de factorii ecologici 

și sociali:
Cerințe față de 

temperatură 

Cerințe față de apă Cerințe față de sol și relief Cerințe față de factorii 

social economici

Media anuală: 

7,5-11,00 C

Capacitatea umidității 

relative din sol:70-75 %

Soluri fertile, profunde, aerisite și 

bine drenate

Existența forței de 

muncă

Media în perioada de 

vegetație: 13-180 C

Cantitatea de 

precipitații: 650-700 

mm, preponderent în 

perioada de vegetație

pH-ul 6,8-7,3 Existența și calitatea 

căilor de transportCalcarul activ 12-15 %;

Rezistența la t0scăzute a 

părții aeriene:

-33…-350 C

Humus pentru sistemul 

superintensiv: 3-4 %

Aprovizionarea cu apă 

calitativa, pentru 

irigare și distanța până 

la aceasta

Adâncimea apei freatice 1,5 m 

Rezistența la t0scăzute a 

rădăcinii:

-7…-120 C

Nu suportă excesul de 

umiditate din sol: cel 

mult 4-5 zile perioada 

de vegetație și 10-14 

zile în perioada 

Relieful: plan sau pantă până la1-5 0

Protejare naturală sau fâșii de 

protecție

Suma temperaturilor active: 

36000 C

Expoziții: Nordice, Nord-Vestice și 

Nord-Estice



Cerințele părului față de factorii ecologici:
Cerințe față de 

temperatură 

Cerințe față de apă Cerințe față de sol și relief

Media anuală: 

9,5-10,50 C

Capacitatea umidității 

relative din sol:65-70 %

Soluri fertile, profunde, aerisite și bine drenate

Media în perioada de 

vegetație: 16-180 C

Cantitatea de precipitații: 

600-750 mm, 

preponderent în perioada 

de vegetație

pH-ul 6,5-7,5

Calcarul activ 12-15 %;

Rezistența la t0scăzute a 

părții aeriene:

-26…-280 C

Humus pentru sistemul superintensiv: 3-4 %

Adâncimea apei freatice 2,0 m 

Rezistența la t0scăzute a 

rădăcinii:

-8…-110 C

Nu suportă excesul de 

umiditate din sol: pomii pe 

gutui sunt mai rezistenți 

comparativ cu cei pe păr 

franc.

Relieful: plan sau pantă până la1-5 0

Protejare naturală sau fâșii de protecție

La sfârșitul lunii ianuarie -

gerurile de revenire -200 C 

tot sunt critice

Expoziții: Sud-vestică, vestică și nord-vestică pentru zonele 

pomicole de nord și centru, iar pentru zona pomicolă de 

sud nordică și nord-vestică
Temperaturile mai mari de Treimea inferioară a pantei, nu mai jos de 30 m de la baza 



PREGĂTIREA TERENULUI

Pregătirea terenului în vederea plantării și în scopul realizării
unor condiții mai bune de prindere şi de creştere a pomilor
tineri constă:

- Defrișare;
- modelare;
- timp de pauza (daca este cazul);
- fertilizarea de bază;
- desfundarea.



CALITATEA MATERIALULUI SĂDITOR PENTRU MĂR



MATERIALUL SĂDITOR



MATERIALUL SĂDITOR



DISTANȚA DE PLANTARE RECOMANDATĂ PENTRU MĂR



DISTANȚA DE PLANTARE RECOMANDATĂ PENTRU PĂR
Forma de 

coroană

Portaltoiul Distanța de plantare, m Nr. de pomi 

la 1 ha, bucÎntre rânduri Între pomi pe 

rând

Palmeta liber 

aplatizată

Părul franc

BA 29

5,0

4,0

4,0

2,5

500

1000

Fusul subțire BA 29

EMA

EMC

4,0

3,25

3,0

2,0

1,25

1,0-0,8

1250

2500

3300/4200

Sistemul-V EMA 3,25 1,0 3000

Super spindel EMC 2,8 0,5-0,6 5500/7200



POLENIZATORII RECOMANDAȚI PENTRU MĂR



POLENIZATORII RECOMANDAȚI PENTRU PĂR
Soiul Polenizatorii

Abate Fetel Kaiser, Conference, Passa Crassana, Coscia, Butirra Hardy,

Decana del Comizio, William, William Rossa

Carmen® William, Conference, Tosca

Conference William, Decana del Comizio, Kaiser, Passa Crassana

Kaiser William, Conference, Decana del Comizio and Passa

Crassana

William Abate Fetel, Conference, Coscia, Decana del Comizio,

Decana d'Inverno, Kaiser, Passa Crassana



AMPLASAREA POLENIZATORILOR PENTRU MĂR ȘI PĂR



AMPLASAREA STUPILOR DE ALBINE



Organizarea terenului în vederea înființării plantației

- parcelarea terenului

- delimitarea zonelor de întoarcere a agregatelor

- trasarea și organizarea rețelei de drumuri

- perdelele de protecție contra vânturilor



PARCELAREA TERENULUI



PICHETAREA TERENULUI

1

2

Marcarea locului de plantare a pomilor în rînduri simple: 1 – cu un pichet; 2 

– cu trei picheţi.



AMPLASAREA SISTEMULUI DE SUSȚINERE



SĂPATUL GROPILOR



PLANTAREA



PLANTAREA



ÎNGRIJIREA POMILOR DUPĂ PLANTARE

- Udarea fiecărui pom cu 20-30 l apă

- Protejarea pomilor contra rozătoarelor

- Menținerea solului ca ogor negru

- Lupta cu bolile și dăunătorii



• Înființarea unei plantații de pomicole este o activitate de mare 
responsabilitate, deoarece:

- este  legată  de  investiții  capitale  mari;

- investițiile la fondare trebuie să fie recuperate într-un interval de 
timp cât mai scurt;

- pe lângă recuperarea mijloacelor financiare, acestea trebuie să 
asigure şi profit; 

- greșelile comise la înființarea plantației nu se pot corecta în anul 
următor, ca, de exemplu, la culturile anuale, iar deseori - niciodată. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI



• De aceea, această lucrare importantă, trebuie efectuată numai de
specialişti, care în baza unui studiu de fezabilitate.

• Tot în acest context, înfiinţarea plantațiilor pomicole în ţara noastră
pe o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, conform Legii nr.728-XIII „Cu
privire la pomicultură", se permite numai în baza unor proiecte
tehnico-economice efectuate de către instituțiile autorizate.

• În proiect sunt argumentate științific lucrările ce țin de înființarea şi
întreținerea plantației.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI




