Lucrari de primavara in pomicultura
În cursul lunii martie, executarea lucrarilor din livada este strâns legata de conditiile
de clima, astfel încât o parte din acestea pot începe înca din a doua jumatate a lunii
februarie si pot continua chiar si în luna aprilie. Aplicarea tratamentelor
Tratamentele fitosanitare la avertizare se fac cu produse care combat rapanul,
fainarea, moniliozele, paienjenii, afidele, gargarita florilor de mar, paduchii testosi,
acarienii. De asemenea, în cazul livezilor atacate de rapan în anul precedent, în
special la par, cires, visin, prun, cais si la piersic, se aplica un tratament cu zeama
bordeleza în concentratie de 3 la suta, înaintea dezmuguririi, pentru a combate
rezervele biologice de monilioze, ciuruirea frunzelor sau deformarea.
Lucrarile solului si administrarea îngrasamintelor
&#8226; Afânarea superficiala se face imediat dupa topirea zapezii, când solul s-a
zvântat, pentru a pastra o cantitate cât mai mare din apa acumulata în perioada de
toamna-iarna.
Opreatiunea se executa cu grapa sau folosind cultivatorul. Pe solurile care au fost
sapate adânc în toamna sub protectia coroanei, afânarea solului se realizeaza
manual, printr-o prasila cu sapa.
&#8226; Lucrarea adânca a solului se face în plantatiile în care aceasta nu s-a
efectuat nici în toamna, nici în ferestrele din iarna. Aceasta se executa de-a lungul
rândurilor, în benzi de un metru pe ambele parti sau peste tot, în jurul pomilor, în
forma de copci, sub proiectia coroanelor, exceptând intervalele înierbate artificial sau
cele care se vor erbicida.
&#8226; Administrarea îngrasamintelor în livada. Aplicarea îngrasamintelor organice
descompuse are efect favorabil atât asupra pomilor fructiferi, cât si asupra însusirilor
fizice ale solului, iar în livezile cu pomi care au o încarcatura normala cu muguri de
rod se poate administra 1/3 din doza celor cu azot. Gunoiul de grajd se incorporeaza
în sol atunci când aratura adânca se executa primavara.
Taierea, plantarea si completarea golurilor
&#8226; Lucrarile de taiere în plantatiile pe rod la toate speciile, cu exceptia
piersicului si a caisului (pentru care lucrarea se aplica la sfârsitul perioadei), se fac
abia dupa trecerea pericolului revenirii gerurilor si a brumei târzii. Se executa, de
asemenea, si taierile de proiectare si de formare a coroanelor în plantatiile tinere,
respectiv cele de corectie si de reîntinerire.
&#8226; Plantarea pomilor, a arbustilor fructiferi si capsunului reprezinta una dintre
cele mai importante lucrari ale lunii martie. Aceasta lucrare se poate efectua în zile cu
temperaturi pozitive, dupa ce, în prealabil, s-au executat lucrarile pregatitoare acestei
actiuni, si anume: defrisatul si curatarea terenului de resturi vegetale, fertilizarea,
desfundatul si facutul gropilor si dupa ce v-ati procurat materialul saditor necesar.
Lucrarea este bine sa se execute de îndata ce se poate intra în teren, pentru a
beneficia de umiditatea din sol.
&#8226; Completarea golurilor. Pentru a realiza livezi încheiate, care sa valorifice

integral suprafetele de teren, se impune ca, odata aparute, goluri sa fie completate
(replantate) cu pomi din aceiasi specie, soi si portaltoi, atent fertilizati, udati. Solul din
jur se va lucra de câteva ori în plus.
Alte lucrari pentru luna martie
&#8226; Se transporta si se amenajeaza gramezile cu material fumigen în livezile pe
rod, pentru a preveni pagubele produse de revenirea brumelor în perioada înfloritului.
&#8226; În livezile tinere, tulpinile protejate contra rozatoarelor se dezvelesc spre
sfârsitul lunii, iar uneori se varuiesc, pentru a evita insolatiile.
&#8226; În zonele de sud si pe nisipuri, în livezile cu sisteme de irigatii, se verifica si
se repara amenajarile pentru alimentarea cu apa, iar acolo unde apa stagneaza,
aceasta se dreneaza.
&#8226; În plantatiile cu sisteme de sustinere se verifica spalierii, se înlocuiesc cei
rupti, se consolideaza cei existenti, se întind sârmele si, dupa taieri, se finalizeaza
lucrarile de palisat.
&#8226; În plantatiile comerciale de capsun se grebleaza, se înlatura frunzele uscate,
se afâneaza terenul dintre rânduri, ocazie cu care se contureaza banda si se
erbicideaza preemergent.
&#8226; În stoloniere se continua recoltatul si valorificarea stolonilor si se înfiinteaza
plantatii noi;
&#8226; În pepinierele pomicole se încheie taiatul salbatecului, se planteaza puietii si
marcotele în câmpul I, se seamana în scolile de puieti, se înfiinteaza noi marcotiere
sau se completeaza golurile.
Taieri de fructificare si de regenerare
&#8226; Taierile de fructificare se finalizeaza în aceasta luna la speciile pomicole din
toate zonele tarii.
La mar si la par, formatiunile tinere de rod (pinteni, tepuse, smicele si nuieluse) nu se
taie, iar mladita se scurteaza la 2-3 muguri floriferi. Lastarii de rod tineri nu se taie.
Cele cu vârsta de 3-4 ani de rod se taie deasupra a 1-2 tepuse sau pinteni.
La gutui, ramurile anuale lungi care poarta muguri micsti se scurteaza la 1/3 din
lungime. Maciuliile nu se scurteaza, cu exceptia celor slabe care se taie deasupra
unui mugure vegetativ de la baza.
La sâmburoase (prun, cais, cires si visin) ramurile mixte tinere, în vârsta de 2 -3 ani,
nu se taie, decât daca depasesc lungimea de 40-50 cm. Ramurile de un an, de
semischelet, crescute în interiorul coroanei pâna la lungimea de 30-40 cm nu se
scurteaza. Cele de semischelet în vârsta de peste 5-6 ani pe care se gasesc muguri
de rod si care sunt îmbatrânite, se reîntineresc printr-o scurtare la 1-3 ramificatii de la
punctul de insertie.
Taierile anuale la piersic sunt obligatorii, având în vedere ca aceasta specie fructifica
mai ales pe ramuri mixte si lungi în vârsta de un an, în caz contrar, pomul se

degarniseste, iar rodul se deplaseaza la periferia coroanei. Ramurile mixte si
viguroase se scurteaza la 60-70 cm.
&#8226; Taierile de regenerare se aplica pomilor în plantatiile îmbatrânite, neglijate o
anumita perioada, fara cresteri anuale, cu productii de fructe neînsemnate cantitativ si
de o calitate inferioara, în scopul refacerii coroanelor, prin scurtarea ramurilor de
schelet si de semischelet într-o perioada de 3-4 ani, cu scopul de a stimula pornirea
de noi cresteri si garnisirea acestora cu formatiuni de rod.
Taierea de regenerare trebuie sa fie însotita de o lucrare adânca a solului mult sub
proiectia coroanei, realizând astfel si o întinerire a sistemului radicular, însotita
obligatoriu si de o fertilizare puternica. Ranile rezultate cu dimensiuni de peste 4-5 cm
diametru se acopera cu mastic, cu vopsea sau chiar cu amestec de pamânt si de
balega.
La arbustii fructiferi, taierile au în vedere formarea tufei si mentinerea numarului
corespunzator de tulpini, precum si întinerirea acesteia prin înlocuirea celor
îmbatrânite cu lastari noi.
&#8226; Tratamentele fitosanitare urmaresc combaterea gargaritei florilor de mar,
rapanului, fainarii, focului bacterian si a bolilor de scoarta la speciile semintoase,
moniliozei, acarienilor, afidelor la prun, cires, visin si cais, Taphrinei la piersic, fainarii
la coacaz, putregaiului cenusiu la capsun etc.
În aprilie se încheie plantarea la pomi, la arbusti fructiferi si partial la capsun, iar în
paralel se pot completa golurile în plantatii. Udarea saptamânala a pomilor plantati
este obligatorie pentru asigurarea prinderii.
Se finiseaza, de asemenea, lucrarile solului prin executarea araturii sau a discuirii
între rânduri, peste tot sau în benzi alternative, si se administreaza îngrasaminte
organice si 1/3 din doza de azot.
Lucrari specifice lunii aprilie
&#8226; Se sapa sau se erbicideaza benzile pe rând, se destelenesc intervalele
înierbate de peste 3 ani si se însamânteaza cele ce urmeaza a se înteleni.
&#8226; Se verifica gramezile cu materiale fumigene destinate prevenirii pierderilor
provocate de îngheturile si de brumele târzii de primavara.
&#8226; La pomii cu tulpinile roase aproape circular de catre rozatoare se mai pot
face altoiri în punte sau se vor înlocui; la cei cu rosaturi mai mici, ranile se
badijoneaza cu mastic;
&#8226; În capsunarii se mobilizeaza si se grebleaza terenul între rânduri, se plivesc
buruienile din rândul conturat, se asigura materialele pentru mulcit (paie, folie,
rumegus). În stoloniere, dupa ce s-au recoltat stolonii, se afâneaza terenul între
rânduri si se completeaza golurile.
&#8226; În pepinierele pomicole se încheie plantatul puietilor portaltoi si a marcotelor.
Crusta de pe biloanele însamântate în toamna se va rupe, se desmusuroiesc ochii
altoi acolo unde au fost protejati peste iarna, se încheie taierile la cep si scosul
salbaticului în câmpul II de formare, lucrare ce consta în scurtarea portaltoiului la

12-15 cm deasupra ochiului altoi (în cazul formarii pomilor cu cep) sau la 1,5-2 mm
deasupra ochiului, în cazul formarii fara cep.
OFERTE DE POMI FRUCTIFERI
&#8226; Societatea Decorplant din Ip, judetul Salaj, vinde pomi fructiferi si vita de vie.
Pentru comenzi: tel. 0723 609 933; fax: 0260 623 344; email:frigofruct@gmail.com
&#8226; Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita ofera spre
vânzare pomi altoiti. Relatii la telefon: 0722 896 901, 0745 934 356, 0263 217 895.
&#8226; Pepeniera Caransebes, din cadrul Statiunii didactice a USAMVB Timmioara
vinde pomi altoiti. Relatii la telefon 0255 514 722, 0723 509 496

