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I. SCURT ISTORIC 

Ştiinţa tăierii pomilor puşi pe rod are un trecut de aproape 
300 ani. Până în secolul al XVII-lea, cultivatorii de pomi nu re
curgeau la tăieri decât în momentul plantării şi într 'o mică mă
sura pentru formarea coroanei. Tăierile pentru reglarea produc
ţiei şi obţinerea fructelor de calitate nu erau cunoscute. Acestea 
au apărut odată cu introducerea în cultură a pomilor pitici, care se 
cultivau în forme artistice şi nu puteau fi menţinute ca atare fără 
tăieri. Cu timpul, observându-se efectul bun al tăierilor, a început 
aplicarea lor şi la pomii mari. 

Cu toată vechimea sa, ştiinţa tăierii pomilor a fost multă vre
me o ştiinţă e m p i r i c ă 1 ) , pentrucă ea nu se baza pe cunoaşterea 
profundă a biologiei pomilor roditori. Din această cauză s'au creat 
mai multe sisteme de tăiere şi s'au purtat discuţii contradictorii 
timp îndelungat. 

Curentul empiric în problema tăierii pomilor a luat naştere în 
ţările din Occidentul Europei, de unde s'a răspândit în America 
şi în Rusia. In Rusia însă, s'au găsit cu timpul oameni care nu 
s'au alăturat acestui curent, ci au căutat să găsească temeiuri cu 
adevărat ştiinţifice pentru rezolvarea problemei tăierii pomilor. 

Începând cu Andrei Bolotov, care a trăit la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi la începutul secolului al XlX-lea, specialiştii pro
gresişti din Rusia au pus bazele curentului biologic in pomicul
tură ; schimbări fundamentale, însă, atât în ştiinţa amel io ră r i i 2 ) 
pomilor, în agrotehnica pomicolă, cât şi în ştiinţa tăierii pomilor 
s'au produs abia în ultimele decenii, odată cu triumful învăţăturii 

i ) E m p i r i c ă , ad ică b a z a t ă n u m a i pe o b s e r v a ţ i i p r a c t i c e , fă ră o 
t eo r ie ş t i in ţ i f ică . 

2*) A m e l i o r a r e a , adică î m b u n ă t ă ţ i r e a . 
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genialului biolog şi transformator al naturii Ivan Vladimirovici 
Miciurin. 

/. V. Miciurin şi marele învăţat rus C. Timiriazev ne-au învă
ţat să cunoaştem adânc legile biologice ale plantelor în genere şi 
ale pomilor în special. 

Elevul lor, academicianul 7\ D. Lâsenco, descoperind legea 
desvoltării stadiale a p l a n t e l o r 1 ) , ne-a dat cheia pentru deslega-
rea multor probleme de pomicultură, printre care şi aceea a tăierii 
pomilor. 

Savantul P. G. Şitt fostul profesor de pomicultură dela Aca
demia Timiriazev din Moscova, a stabilit o serie de alte legi privi
toare la biologia pomilor. El ne-a învăţat să împărţ im viaţa po
mului în perioade de creştere şi desvoltare, stabilind caracteris
tica fiecărei perioade şi lucrările agrotehnice corespunzătoare. El 
a pus în evidenţă legea paralelismului morfologic, după care două 
ramuri aşezate în condiţii asemănătoare de lumină şi de hrană 
cresc şi se desvoltă aproape identic. Tot P. Şitt a lămurit legea 
succesiunii ciclice la pom, după care într 'un punct de creştere, 
fie el la coletul plantei, fie undeva pe schelet, ramurile vegeta
tive alternează cu cele roditoare, adică dela un an la altul unele 
schimbă pe celelalte. 

Alt mare învăţat sovietic N. P. Crenche, dela Academia de 
Ştiinţe din Moscova, desvoltând ştiinţa miciurinistă, a creat 
teoria întineririi şi îmbătrânirii ciclice a arborilor. După această 
teorie, îmbătrânirea arborilor nu merge continuu înainte, ci în 
valuri care alternează cu valuri de întinerire. Tot N. P . Crenche 
ne-a învăţat că orice ramură de pom are vârsta ei proprie, dar 
în acelaş timp poartă şi vârsta pomului şi că puterea de viaţă 
a ramurii depinde de ambele vârste. Această învăţă tură consti-
tue ştiinţa despre vârsta generală şi vârsta proprie a organe
lor plantei şi despre potenţialul de vitalitate, adică puterea de 
viaţă a oricărei ramuri , în funcţie de cele două vârste. 

Cercetătoarea isovietică E. / . Guseva ne-a învăţat să facem 
analiza fraciionară a ramurilor în coroana unui pom şi pe baza 
acestei analize să executăm tăierile. Această analiză constă în 

1) P r i n d e s v o l t a r e a s t a d i a l ă a p l a n t e l o r î n ţ e l e g e m că o r i ce p l a n t ă 
în d e s v o l t a r e a ei t r e c e pr in mai m u l t e s tad i i sau e t a p e . Ide p i ldă g r â u l 
abia î nco l ţ i t t r e c e mai î n t â i prin s t ad iu l i a rov i ză r i i , apoi p r in s t ad iu l de 
i u m i n ă şi abia d u p ă a c e e a face şi boabe . 
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deosebirea ramurilor după vârstă, după aşezare, deci după pu
terea de vegetaţie şi de producţie. 

Făcând experienţe în Crimeea, Serghienco a stabilit că, după 
formare, merii şi perii tineri trebue tăiaţi cât mai lung sau deloc, 
că recolte mari la măr şi păr pot fi obţinute prin rărirea ţepuşe 
lor, că ramurile roditoare slabe trebue îndepărtate sistematic, că 
tăierile în anii cu recoltă trebue să fie deosebitei de cele din anii 
fără recoltă. 

Datorită lucrărilor savanţilor sovietici, verificate în practică, 
noi putem păşi la rezolvarea spinoasei probleme a tăierii pomilor, 
pe care regimurile burghezo-moşiereşti nu puteau şi nu aveau 
interes s'o rezolve. 

II. NEVOIA DE TAIERE A POMILOR 

Spre deosebire de cele mai multe plante anuale, pomii şl ar-
buştii roditori, ca şi viţa de vie, nu pot fi cultivaţi raţional fără 
tăiere, pemtrucă neajunsurile ce decurg din neaplicarea tăierilor 
sunt mari. 

Astfel, se pot vedea inii şi zeci de mii de pomi desbinaţi sau cu 
ramurile frânte sub povara rodului îmbelşugat. Fructele la care nu 
ajung razele de soare rămân necolorate şi fără aromă. Bolile şi 
mai toate kisecteile se cuibăresc în coroanele pomilor, mai ales a-
tunci când acestea sunt dese. Pe timp dei iarnă, sub povara zăpezii 
sau a gheţei de polei, pomii se prăbuşesc sau se desbină, provo
când uneori adevărate dezastre, cum a fost cazul la noi în iarna a-
nului 1938/1939. Piersicul, după câţiva ani de viaţă, vegetează şi 
rodeşte numai pe vârful coroanei, iar ramurile de jos se desbracă 
de verdeaţă şi ipar a fi uscate. Merii, perii, prunii, dar mai ales cai-
şii şi piersicii, nu rodesc decât odată la doi sau trei ani. 

Toate aceste neajunsuri de care au suferit mult livezile noas
tre în trecut, dar care n'au ce căuta în pomicultura socialistă, se 
datoresc întâi de toate faptului că pomilor nu ii se aplicau nîciun 
fel de tăieri, ori li se aplicau tăieri greşite. 

Dar mai sunt şi alte probleme pentru a căror rezolvare este 
necesară aplicarea tăierilor. De pildă, când un pom este t ransplan
tat, îşi pierde cea mai mare parte din rădăcini şi în consecinţă nu 
poate hrăni coroana, dacă nu sunt tăiate o parte din ramuri . 6 co
roană vă tămată prin diferite accidente se poate reface numai prin 
tăieri. La pomii bătrâni, coroana se poate reîntineri deasemenea 
numai prin tăieri. 
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III. FELURILE DE TĂIERI 

Tăierile la pomi sunt de mai multe feluri. Ele variază după 
ţelul ce se urmăreşte şi după părţ i le din pom asupra cărora se 
aplică. 

La pomii tineri, începând încă din pepinieră, se aplică tăierile 
de formare a coroanei sau de construcţie a scheletului. întocmai 
cum un arhitect clădeşte o casă sau un inginer construeşte un 
pod ca să ţină piept greutăţilor, cutremurelor şi vremii, un 
pomicultor trebue să construiască coroana po-mului în aşa fel, 
încât să-i asigure o viaţă lungă şi rezistenţa necesară faţă de 
vânturi, faţă de greutatea fructelor, a zăpezii sau a poleiului. 

Al doilea fel de tăieri sunt tăierile de corecţie, adică de în
dreptare a defectelor pe care le prezintă coroanele pomilor ce n'au 
fost tăiaţi deloc sau au fost tăiaţi greşit. In Republica noastră — 
dată fiind situaţia rea a livezilor moştenite dela regimul burghe-
zo-moşieresc — avem de a face mult cu tăierile ele corecţie. 

Al treilea fel de tăieri sunt tăierile de regenerare sau de în
tinerire a coroanei. Acestea se aplică pomilor bătrâni, ale căror co
roane s'au uscat în par te şi sunt năpădi te de lăstari lacomi. In caz 
de nevoie şi într 'o măsură mai mică, tăierile de întinerire» se aplică 
pomilor în plină producţie, cu scopul de a stimula creşterea vigu
roasă a lăstarilor în vederea recoltării de altoaie. La pomii aleşi şi 
marcaţi ca plante de înmulţire, aceste tăieri se aplică regulat . 

In fine, al patrulea fel de tăieri sunt tăierile de rodire sau â,e 
fructificare. Nu este destul ca un pom să aibă scheletul coroanei con
struit cu pricepere. El mai trebue să fie garnisit ( îmbrăcat) de sus 
până jos cu ramuri roditoare. Acestea au o viaţă scurtă şi dacă !e 
lăsăm fără tăieri, pier mai devreme decât trebue, lăsând ramuri le 
de schelet pleşuve. Prin tăieri de rodire, cultivatorul pre lungeş te 
viata ramurilor roditoare si as igură recolte îmbelşugate. 

IV. D E S P R E MUGURI ŞI RAMURI 

Tăierile la pomi nu se pot practica fără să cunoaştem muguri i 
şi ramuri le pe care le întâlnim în cuprinsul coroanei. Deaceea, îna
inte de a vorbi despre tehnica tăierilor, este necesar să ne însu
şim cunoştinţe despre toate felurile de mugur i şi ramuri pe care le 
găsim la măr, păr, gutui, prun, cais, cireş, vişin şi alţi pomi. 

Mugurii nu sunt altceva decât ramuri în faşă, care se dezvoltă 
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DE REGULĂ LA SUBŢIOARA FRUNZELOR (muguri axilari). CÂT TIMP RA
MURA ESTE UN LĂSTAR VERDE, ORGANELE PROVIZORII SE NUMESC ochi. 
IAR SPRE TOAMNĂ, DUPĂ CE S'AU FORMAT BINE, OCHII DEVIN muguri. 

DUPĂ POZIŢIA PE RAMURĂ, DUPĂ GRADUL DE DESVOLTARE SAU DUPĂ 
CEEACE NAŞTE DINTR'UN MUGURE, DEOSEBIM : 

A) Muguri terminali, ADICĂ CEI CE, SE FORMEAZĂ PE VÂRFUL UNEI 
RAMURI (FIG. I-A). 

B) Muguri laterali SAU axiiari, CEI CARE SE FOR
MEAZĂ LA SUBŢIORILE FRUNZELOR (FIG. 1-B). 

C) Muguri stipulari sau suplimentari, CEI CE SE 
FORMEAZĂ ÎN PLUS, TOT LA SUBŢIORILE FRUNZELOR: ÎN 
DREAPTA ORI ÎN STÂNGA, PE AMBELE PĂRŢI SAU MAI JOS 
DE MUGURELE PRINCIPAL (FIG. 2) . ADESEA, MUGUR1'1' 
STIPULARI SUNT FLORIFERI (LA CAIS, PIERSIC). 

D) Mugurii dorminzi SAU latenţi SUNT MUGURI 
SLABI, SITUAŢI DE REGULĂ LA BAZA RAMURILOR ŞI CARE 
„DORM", ADICĂ NU PORNESC SĂ CREASCĂ MAI MULŢI ANI. 
SE MAI ÎNTREBUINŢEAZĂ NOŢIUNEA DE „ochi dormind" 
LA ALTOIRILE ÎN OCULAŢIE* SE SPUNE „altoire în ochi 
dormind" LA OCULAŢIA DIN LUNA AUGUST, PENTRUCĂ ÎN 

ACEST CAZ OCHII (DEVENIŢI MUGURI) 
PORNESC ABIA ÎN PRIMĂVARA ANU
LUI URMĂTOR, SPRE DEOSEBIRE DE 
ALTOIRILE ÎN OCHI CRESCÂND, CARE 
SE FAC ÎN LUNA MAI ŞI LA CARE OCHII 
PORNESC 
VARĂ. 

E) Mugiu 
"I 

CREASCĂ IN ACEEAŞI 

gu 
adveniivi 

ASCUNŞI Fig. 1 -
a — m u g u r e 

t e r m i n a l , 
b — m u g u r e 

lateral 

* 2 -
a) m u g u r e 

pr inc ipai 
b) m u g u r e 

s t ipu la r 

ÎN FAŞĂ, 
SAU CHIAR ÎN LEMNUL 
CARE SE TREZESC NUMAI 

SUNT MU-
SUB COAJĂ 

RAMURILOR ŞI 
ATUNCI CÂND 

POMUL ŞL-A PIERDUT CEILALŢI MUGURI, 
F) Muguri vegetativi SAU DE 

CREŞTERE SUNT ACEI MUGURI DIN CARE 
REZULTĂ O RAMURĂ CU FRUNZE. ACEŞTI MUGURI SUNT DE REGULĂ MAI MICI 
ŞI MAI SLABI, AVÂND LĂŢIMEA CEA MAI MARE LA BAZĂ (FIG. 3-A). UNII 
AUTORI ÎMPART MUGURII VEGETATIVI ÎN muguri de lemn SI muguri de 
foi. 

ACEST LUCRU NU ESTE JUST, PENTRUCĂ NICIODATĂ UN MUGURE vege-
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Fig. 3. — 
a) m u g u r e v e g e t a t i v 
b) mugure florifer 

tativ nu dă numai frunze sau numai lemn, ci întotdeauna produce 
si lemn si frunze. 

g) Mugurii floriferi, sunt muguri purtători de flori. Ei sunt 
mai umflaţi, având lăţimea mai mare la 
mijloc (fig. 3-b). Dintr 'un mugure florifer 
poate rezulta o singură floare, cum este 
cazul la cais, la piersic, la porumbar şi la 
corcoduş, sau mai multe flori, cum este 
cazul la măr, păr, cireş, vişin şi prun. La 
unele specii pomicole (măr, păr) mugurii 
floriferi produc, odată cu florile şi frunze; 
deaceea se numesc şi muguri micşti. In 
fine, sunt specii la care dintr 'un mugure 
florifer creşte întâi un mie lăstar şî apoi se 
formează florile. Aşa este cazul la gutui, la 
smeur, la viţa de vie. 

Ramuri le din cuprinsul unei coroane se împart în : ramuri de 
schelet sau ramuri de susţinere, şi ramuri roditoare, adică ramur i 
care îmbracă scheletul, care fac frunze, flori şi fructe. Inafară de 
ramuri le coroanei, partea aer iană a pomului mai cuprinde şi trun
chiul sau tulpina, care este partea pomului dela colet până la 
prima ramură a coroanei (fig. 4-a) . 

1. Ramurile de schelet sunt ramuri lungi, groase şi solide, cu 
ţesutul lemnos tare, pentrucă conţin multe săruri minerale. Aceste 
ramuri au o durată de viaţă lungă, de multe ori cât a pomului 
însuşi. 

Ele se numesc şi se clasifică astfel : 
a) Axul coroanei, care este prelungirea trunchiului, dela pr ima 

ramură a coroanei până la săgeată (fig. 4-b); 
b) Săgeată se numeşte prelungirea din ultimul an a axului 

coroanei, adică lăstarul sau ramura de un an c& prelungeşte axul 
(vârful). 

c )Ramuri de ordinul I sau ramuri principale sunt cele mai 
groase ramuri de schelet, care pleacă direct din axul pomului 
(fig- 4-1). 

d) Ramuri de ordinul II, III, eventual IV sunt: ramuri le de 
schelet care pleacă din ramuri le de ordinul I, respectiv II sau III 
(fig. 4—II, III, IV) . 

8 



Afară de aceste cunoştinţe, mai avem nevoie de câteva, care 
se referă la rolul ramurilor. Astfel, deosebim : 

e) Axul unei ramuri asemănător cu axul coroanei, care se for
mează din toate prelungirile ramurii principale, a unei ramuri de 
ordinul II sau III ; 

Fig. 4. — a) trunchiul coroanei 
b) axul I, II, III, IV — ramuri de ordinul I, II, III, IV 

f) Şarpantă — se numeşte orice ramură de schelet garnisită 
cu ramuri roditoare. 

g) Braţ sau cracă se numeşte o ramură principală cu toate ra
mificaţiile ei şi cu toată vegetaţia care o poartă, inclusiv frunzele, 
florile, fructele. 

h) Ramură mamă este orice ramură din care au crescut alte 

9 



ramuri . Acestea din urmă, faţă de ramura-mamă, sunt ramuri fiice, 
iar între ele ramuri surori. 

După poziţie faţă de ramura mamă şi după timpul de desvol-
tare, deosebim următoarele ramuri de schelet: 

a) Ramura terminală sau ramura de prelungire, adică aceea 
care s'a desvoltat dintr 'un mugure terminal. 

b) Ramura laterală 

eundară de prelungire, pentrucă, la nevoie, cân.d ramura de 
prelungire piere sau este prea slabă, ramura concurentă poate 
servi pentru prelungirea axului. 

d) Ramuri precoce sau anticipate se numesc ramurile fiice care 
se formează dintr'o ramură mamă în acelaş an în care s'a format 
şi ramura mamă (fig. 6-a). Când aceste ramuri sunt foarte scurte, 
cum este la prunul Tuleu Gras, ele se numesc tulei (fig. 6-b). 

e) Ramuri lacome sau flămânde se numesc acelea care dau 
din ramurile groase de schelet, dela baza coroanei sau din trun
chiul unui pom bătrân. Aceste ramuri cresc drepte ca nişte lumâ-

sau ramura care s'a des
voltat dintr 'un mugure la
teral. 

Ramurile terminale şi 
cele laterale sunt ramuri 
cu desvoltare normală, o-
bişnuită. 

Fig. 5. — a) r a m u r ă de p r e l u n g i r e 
b) r a m u r ă c o n c u r e n t ă 

c) Ramură concurentă 
sau ramură secundară de 
prelungire se numeşte a 
doua ramură dela vârf, de 
regulă crescută dintr 'un 
mugure axilar interior (a-
dică cu faţa spre centrul 
coroanei; (fig, 5) . Ramu-
va concurentă creşte mai 
•dreaptă, deci mai viguroa
să, furând seva dela ra
mura de prelungire, pe 
care o concurează, o slă
beşte şi, deaceea, se nu
meşte ramură concurentă. 
I se mai zice ramură se-

10 



nări, sunt foarte puternice, au ochii rari şi mici, iar pernuţele ochi
lor sunt cu totul reduse. 

Ca să terminăm denumirile legate de scheletul coroanei, tre-
bue să -adăugăm la cunoaşterea ramurilor scheletului şi cunoaşte-

Fig. 6 — a) r a m u r i an t i c ipa te 
b) tulei 

rea unghiurilor, a .distantelor de ramificare si altor elemente. Ast
fel : 

a) Unghi de ramificare se numeşte unghiul pe care o ramură 
principală li face în plan vertical cu axul coroanei, o ramură de 
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ordinul II cu ramura principală şi orice ramură fiică cu ramura 
mamă (fig. 7-a). 

b) Unghi de deschidere se numeşte unghiul pe care-1 fac în 
plan orizontal două ramuri principale vecine aşezate pe aceeaşi 
parte a coroanei (fig. 8 ) . 

c) Distanţa de ramificare este depărtarea pe şarpantă a ra 
murii de ordinul I, socotită dela tulpină, până la prima ramură 
de ordinul II, apoi de aci până la a doua ramură de ordinul I ş. a. 
m. d. Tot aşa, distanţa socotită pe şarpanta unei ramuri de ordi-

Fig. 7. — a) u n g h i u r i de r a m i f i c a r e Fig. 8.-a) b) c) u n g h i u r i 
b) d i s t a n t e de r a m i f i c a r e de d e s c h i d e r e 

nul II, dela baza acesteia până la prima ramură de ordinul III 
ş. a. m. d. (fig. 7-b). 

d) Grosimea de ramificare este grosimea unei ramuri de u n 
an (mai rar de 2—3 an i ) , în punctul unde vrem să facem tăierea 
pentru ramificare a acelei ramuri în ramuri de ordin mai mic. 

2. Ramurile roditoare, spre deosebire de cele de schelet, sunt 
scurte şi subţiri, ramificate sau nu. Ele au o poziţie aproape per
pendiculară faţă de ramuri le de schelet pe care şed. Ţesuturile lor 
sunt fărâmicioase, pentrucă conţin mai puţine săruri minerale şi 
mai multe substanţe de rezervă (amidonoase). Durata vieţii lor 
este mai scurtă : 2—8 ani, după specie şi după felul ramurii . 

Ramurile roditoare nu sunt întotdeauna pur tă toare de flori ş i 
de fructe. Unele din ele devin florifere chiar din primul an al vieţii 
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lor, altele rămân 1—2 sau mai mulţi ani vegetative şi abia după 
aceasta devin fiorifere. Unele ramuri roditoare^ care nu au hrană 
şi lumină suficientă, nu ajung niciodată să-şi formeze muguri fio
riferi şi să rodească. 

Mărul şi părul au următoarele ramuri roditoare : 
a) Pintenul este o ramură scurtă, având 1—5 cm până la 7-8 

cm lungime, cu un mugure vegetativ la vârf, cu urme de frunze pe 
părţile laterale şi cu urme mici la bază, lăsate de solzii mugurilor 
din care a ieşit pintenul (fig. 9 ) . 

b) Ţepuşa, ramură la fel cu pintenul, la care însă mugurel e ter-
minai nu este vegetativ, ci florifer (fig. 10). 

Fig. 9. — P i n t e n Fig. 10, — a) ţ e p u ş ă simplă b) ţ e p u ş ă 
i n e l a t ă c) ţ e p u ş ă m i x t ă 

O ţepuşă ca şi un pinten poate fi simplă sau netedă, atunci 
când ramura are coaja netedă şi de regulă mai are 1—3 muguri 
laterali mici (fig. 10-a). Mai poate fi inelată, atunci când coaja ra
murii prezintă sbârcituri, urme sau cicatrice de frunze şi urme de 
solzi sub formă de inele care strangulează ramura din loc în loc. 
Ţepuşa sau pintenul inelat nu prezintă muguri laterali (fig. 10-b). 

O ţepuşă, ca şi un pinten, mai poate fi mixtă, adică să aibă 
porţiuni cu coaja netedă şi porţiuni inelate (fig. 10-c); 
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c) Spinul este un fel de pinten care poartă la vârf, în !oc de 
mugure, un ghimpe (fig. 11). II întâlnim la merii şi perii sălba
tici si la unele soiuri cu l t iva te ; 

d) Smicea, r amură roditoare, lungă de 10 — 15 până la 20—30 

Fig. 11. — Spin 

cm: subţire, cu un mugure vege
tativ mai măricel la vârf şi cu 
muguri vegetativi slabi pe toată 
lungimea ei (fig. 12-a). 

e) Nuieluşă, ramură la fel 
cu smiceaua, însă cu mugurele 
terminal florifer (fig. 12-b). 

f) Mlădiiă, ramură la fel 
cu nuieluşa, dar care, afară de 
mugurele florifer dela vârf, are 
şi câţiva muguri floriieii late
rali în. partea de sus a ramurii 
(fig. 12-c) 

Fig, 12. — a) s m i c e a 
b) n u i e l u ş e c) m l ă d i ţ ă 

g) Pungă sau bursă, vârful unei ţepuşi care a rodit. Ea este 
îngroşată din cauza rezervelor mari de substanţe amidonoase 
adunate în ţesuturi şi poartă urmele fructelor căzute. Foarte 
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adesea, o pungă mai poartă pe ea pinteni, ţepuşi, smicele ori 
nuieluşe (Vig. 13). 

h) Ramificaţie fructiferă, asociaţie de pungi, adică pungi vechi 

Fig. 14.— Ramif i ca ţ i e f ruc t i f e ră 

pe care s'au format altele 
mai tinere, iar pe acestea, al
tele şi mai tinere, până ia 
pungi de un an ? pe care şed 
pinteni sau ţepuşi (fig. 14). 

Gutuiul nu face pinteni 
şi ţepuşi. Mugurii săi fiori -
feri se desvoîtă direct pe ra
muri obişnuite de un an, atât 
la vârf, cât şi iateral, la 

In anul , următor, din aceşti 
muguri cresc întâi lăstari verzi de 5—6 sau 7—8 cm, iar pe vârful 
lo" apare câte o floare (fig. 16). Aceşti lăstari se desvoîtă odată cu 
fructele, îngroşându-se mai mult la vârf, iar după ce cad frunzele 
rămâne un fel de pungă, numită măciulie, pentrucă are forma de 
măciucă. La vârf măciulia poaită urmele fructului, mai jos de a-
cesta 1—2 muguri florifed şi apoi 2—4 muguri vegetativi (fig. 17). 

In anul următor, mugurii floriferi dela vârf rodesc în aceîaş 
fel, rezultând încă o măciulie sau două, aşezate pe vechea măciu
lie şi aşa mai departe. 

După cum vedem, oricare ar fi ramurile roditoare la măr, pâr 

Fig. 13. — a) b u r s ă p r o v e n i t ă 
d i n t r ' o ţ e p u ş ă s implă , b) b u r s ă 

p r o v e n i t ă d i n t r ' o ţ e p u ş ă ine la tă 

subţiorile frunzelor (fig. 15) 
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şi gutui, mugurii floriferi se formează întotdeauna pe vârful sau în 
partea de sus a ramurilor, iar cei vegetativi în partea de jos. 

Dimpotrivă, la cireş şi vişin, la prun, cais şi piersic, adică la 
pomii ale căror iructe au sâmburi, toate 
ramurile roditoare au muguri floriferi la
terali, iar la vârf un mugure vegetativ. 

La pomi» sâmburoşi, ramurile roditoare 
sunt următoarele: 

a) Pinten — asemănător celui de măr 
şi păr, dar care se găseşte, de regulă, nu
mai la pomiii nepuşi pe rod; 

b) Ramura-buchet sau buchetul de 
Mai — o ramură scurtă de 1—2 sau 3—4 
cm, cu 3—4 sau 5—6 muguri floriferi în 
jur şi un mugure vegetativ la vârf (fig. 
18). La pruni, afară de mugurele terminal, 
mai pot fi încă 1—2 muguri vegetativi în 
pariea de sus. 

Mugurii floriferi care se formează în 
a doua jumăta te a verii înfloresc şi dau 
fructe în anul următor. In acelaş timp, 
mugurele vegetativ dela vârf formează o 
rozetă de frunze şi mai târziu dă o altă 
ramură buchet în prelungirea celei vechi 
ş. a. m. d., formând astfel o ramură buchet 
inelată (fig. 18-a). 

La cireş şi vişin, la piersic şi de regulă 
la cais, buchetele sunt neramificate, pe 
când la prun ele pot fi ramificate din cauza 

celor doi muguri vegetativi dela vârf (fig. 18-a). 
c)* Spin — ramură asemănătoare cu ramura buchet, însă cu 

un ghimpe, în loc de mugure vegetativ, la vârf. 
d) Ramura mijlocie estet lungă de 5—6 până la 10—12 cm şi 

cu muguri i floriferi tot la bază, însă deşiraţi , iar spre vârf poate 
avea, afară de mugurele terminal, încă 1—2 mugur i vegetativi 
(Hg. 19). 

e) Ramura mixtă este o ramură roditoare lungă, putând a-
junge la 60—70 cm, care are şi muguri floriferi şi muguri vegeta
tivi. Aşezarea muguri lor este puţin deosebită la cireş, la vişin, la 
piersic, dar de regulă, mugurii floriferi sunt în par tea de jos, iar 
cei vegetativi în partea de sus (fig. 20-a, b, c ) . 

Fig. 15, — R a m u r i 
de gu tu i cu 

m u g u r i f loriferi 
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P Salbă sau sifon — este o ramură de piersic destul de lungă, 
ubţire şi slabă, la care aproape toţi mugurii sunt fioriferi. Vege-

Fig. 16. — L ă s t a r i de g u t u i 
cu flori pe vâr f 

tativi nu sunt decât mugurele ter
minal şi câteodată primul, even
tual al doilea mugure delà bază 
.<«g- 21) , 

g) Plete — sunt ramuri go
laşe (degarnisi te) , care se întâl
nesc mai ales la vişin. Ele sunt 
lungi şi subţiri, fiind în primul an 
lăstari lungi, la care toţi mugurii 
delà subţiorile frunzelor devin 
floriferi şi numai cel delà vârf, cu 
încă 1—2 de pe margini, rămân 
vegetativi. In anul următor, mu
gurii floriferi înfloresc, rodesc, iar 
după ce fructele sunt culese, ramura 
rămâne golaşe pe toată lungi
mea, afară de vârf şi de punctele 
unde au fost muguri vegetativi. 
Această golire a ramurii repetân-
du-se din an în an, rezultă ramuri 
până la 1 m , fără frunze şi rod ne 
ele, denumite plete (fig. 22). 

Fig. 17. — Măciulii de gutui 

Fig. 18. — Ramuri buchet 
a) de c ireş , b) de cais , 
c) de piersic , d) de prun 

2. — Tăierea pomifc*. 
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V. FORME DE COROANA 

Principalele forme de coroană sunt : 
1. Piramida etajată cu 5 ramuri în etaj, cunoscută sub numele 

de piramidă franceză Gaucher (a se 
citi Goşe) . La această formă, coroana 
circ un ax, iar pe ax sunt aşezate ra
murile de ordinul I, în etaje depărtate 
între ele cu 30-40 cm, mai rar 50-60 
cm. Fiecare etaj are 5 ramura cres
cute din 5 muguri succesivi. Ramurile 
principale, de regulă, nu se ramifică 
mai departe (fig. 23) . 

2. Piramida etajată modificată. 
Se deosebeşte de cea dintâi prin aceea 
că are etajele depărtate la 60—75 pâ-

Fig. 19.— Ramuri roditoare mijlocii : 
a) la c ireş , b) la cais, c) la piersic 

Fig. 20.— Ramuri rodi 
toare mixte mai l u n g i : 
a) la c ireş , b) la cais , 

c) Ia piersic 
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nă la 
Ramur 

100—150 cm şi are numai 3—4 ramuri în tiecare etaj. 
ile nu pleacă din muguri succesivi, ci din muguri depăr

taţi la 8—10 cm unii de alţii. Aceste 
ramuri se ramifică mai departe în ra
muri de ordinul II, III eventual IV 
(flg- 24). 

3. Piramida neetajată, cunoscută 
sub numele de formă leader (a se citi 
lider) are deasemenea un ax, însă ra
murile principale nu se aşează pe ax 
în etaje, ci câte una. Distanţele între 
ramuri sunt de 18—20 şi până la 23 
cm (fiig. 25) . 

4) Piramida neetajată modificată 
sau leader modificat este la fel ca cea 
precedentă, cu deosebire că vârful 
axului coroanei nu se lasă, ci se su
primă după ce ultima ramură princi
pală (a 6-a — 8-a) ajunge la vârsta 
de 2—3 ani şi-şi fixează poziţia. 

Fig. 21. Fig. 22. 
Ramură Ramură ple-
sifon la toasă de 

piersic v i ş in 
Fig. 23. — Piramidă 

etajată 
Fig. 24. — Piramidă 

etajată modif icată 
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5. Piramida mixtă, o piramidă care are la bază 3—4 ramuri 
aşezate în etaj, iar toate celelalte ramuri sunt aşezate neetajat, 
adică câte una (Vig. 26) . 

6. Vas — este forma de coroană fără ax. Are 3—4 ramuri 
principale, crescute 
din muguri depăr
taţi între ei la 8— 
10 cm. Axul se su
primă deasupra ul
timului mugure. 

Ramurile prin
cipale ale vasului 
se ramifică mai de
parte în ramuri de 
ordinul II, acestea, 
în ramuri de ordi
nul III ş. a. m. d. 
(fig. 27) . 

Dintre aceste 
forme de coroană, 
cele mai bune pen
tru pomii noştri 
sunt piramida eta
ja tă modificată 
(fig. 24) şi în rare 
cazuri vasul . Mo
dul de formare a 

acestor coroane îl vom descrie mai jos. înainte de aceasta, să 
vedem care sunt operaţiile tehnice şi principiile sau regulile ge
nerale de tăiere a pomilor. 

Fig. 25. 
Piramidă neetajată 

Fig. 26. 
Piramidă mixtă 

VI. OPERAŢII TEHNICE DE TAIERE A POMILOR 

1. Tăierea ramurilor. Ca tehnică, tăierea ramurilor poate fi: 
a) Tăiere oarbă, când nu se ţine seamă de poziţia mugurelul 

care devine terminal, adică rămâne la vârf. 
b) Tăierea deasupra unui mugure; ramura se taie oblic, în

cepând din dreptul (partea opusă) bazei ochimlui şi terminând în 
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Fig. 27. — F o r m a de vas 

dreptul vârfului ochiului. Dacă tăietura coboară mai jos, ochiul se 
zice că „se răsuflă" şi dă un lăstar slab. Când se lasă un cep mai 
mare, rana nu se poate în
chide, din cauză că vârful 

se usucă (fig.28-a, b, c ) ; 
c) Tăierea de la bază 

sau la inel, când ramura 
se suprimă cu totul. In 
acest caz se taîe imediat 
deasupra inelului de coajă 
care se găseşte la baza 
oricărei ramuri. Tăietura se 
netezeşte perfect cu cosorul 
şi se unge cu mastic (ceară 
de altoit). 

Tăietura unjei ramuri 
poate fi de mai multe fe
luri şi după gradul de 
scurtare, legat la rândul 
său de scopul urmărit prin 
scurtare. Din acest punct de vedere, deosebim: 

a) Scurtarea prelungirilor sau a lăstarilor-de un an, în care 
caz se taie în lemn de un an. 

b) Keducţia, când scurtarea este mai mare şi se operează în 
lemn de 2—3 ani; 

c) Substituirea sau în
locuirea, când se scurtează 
ramuri de 6—8 ani, în 
scopul înlocuirii loi; 

d) Retezarea, când se 
taie, fie crăcile groase ale 
coroanei, Fie tulpina pomu
lui, în scopul refaceri: a-
cestora. 

Analizând operaţiile 
tehnice descrise, constatăm 
că ele se reduc la două o-
peraţii principale, şi anu

me: scurtaiea ramurilor şi rărirea ramurilor. Tăierea oarbă, 
tăierea deasupra unui mugure, scurtarea prelungirilor, reducţia şi 

Fig. 28. — Tă ie rea 
d e a s u p r a unui m u g u r e : 

a) b ine , b) şi c) r ă u 
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chiar substituirea sunt toate operaţii tehnice de scurtare a ramu
rilor. Prin rărire se înţelege numai îndepărtarea unui număr de 
ramuri . Ea se aplică, atât la schelet (rărirea coroanei), cât şi 
la ramurile roditoare (rărirea rodului) . Operaţia tehnică folosita 
la rărire este tăierea la inel. 

2. Crestarea este o tăietură transversală dreaptă, în formă 
de semilună sau de „V" răs turnat , care se face în coajă şi în lemn, 
deasupra sau dedesubtul unui mugure sau unei ramuri . Deasupra 
se face atunci când vrem să trezim un mugure dormind sau să 
întărim creşterea unei ramuri , iar dedesubt se crestează când vrem 
să slăbim creşterea unei ramuri . 

3. Incizia este o operaţie care se aplică numai asupra 
coajei, fie prin uşoare răniri , fie prin scoaterea unor porţiuni mici 
de coajă. 

Incizia poate fi: transversală, Longitudinală şi inelară: 
a) Incizia transversală se aplică mai rar şi mai mult oblic, 

prin rănirea coajei în jurul unui mugure dormind, care în felul a-
cesta se trezeşte. 

b) Incizia longitudinală sau brăzdarea se lace numai în epi
derma (pieliţa subţire dela suprafaţa coajei), rărindu-se uşor şi 
partea verde a coajei. Cu vârful unui briceag foarte bine ascuţit se 
taie epiderma de-a-lungul tulpinei sau a ramurilor, când acestea 
sunt de 3—6 ani. Operaţia se aplică în lima Mai şi ajută la îngro
parea tulpinei. Inafară de aceasta, inciziile longitudinale aplicate 
la pomii sâmburoşi preîntâmpină boala scurgerilor gomoase (boa
la cleiului) sau chiar ajută la vindecarea acestei boli. 

c) Incizia inelară constă în scoaterea unui inel de coajă lat 
de 5—10 mm: se aplică pe tulpine la baza coroanei, ca să gră
bească punerea pomului pe rod. Se mai aplică pe ramuri izolate, 
obţinându-se în acest fel fructe excepţional de mari şi frumoase pe 
ramura inelată. Inelarea se aplică în a -doua jumăta te a lunii Iunie. 

4. Plivitul este operaţia răririi lăstari lor crescuţi în n u m ă r 
mai mare într 'un loc. Din numărul mare de lăstari se lasă unul sau 
doi, iar restul se plivesc. 

5. Ciupirea sau ciupitul este una din operaţiile tăierii în ver
de, care se aplică mai cu seamă la piersic, la păr şi la celelalte 
specii de pomi cultivaţi în forme artistice. Cu unghia, cu briceagul 
sau cu foarfecele se ciupeşte vârful unui lăstar în creştere, în 
scopul de a-i opri creşterea în lungime şi a ajuta îngroşarea lui 
şi desvoltarea mugurilor. 

6. Copilitul este tăierea şi scoaterea cu totul, adică dela bază, 
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3 lăstarilor verzi crescuţi delà subţioara frunzelor unuî alt lăstar 
şi care, la viţa de vie, se numesc copiii, iar la pomi, ramuri anti
cipate. 

7. Ruperea este o operaţie care se aplică la lăstarii verzi care 
cresc prea puternic, din pricină că n'au fost ciupiţi la timp şi pe 
care nu avem timp să-i tăiem. In Ioc de rupere se mai pot aplica : 
frângerea lăstarilor, sugrumarea lor cu un cleşte, strangularea cu 
-o sârmă sau răsucirea ( torsiunea). In cazurile din urmă, capetele 
lăstarilor se lasă să atârne sau se întorc, legând vârful de baza lăs
tarului. 

8. Orbirea este operaţia de suprimare a unei părţi din muguri . 
Ea se aplică la proiectarea coroanei pentru prevenirea ramurilor 
concurente şi în alte cazuri. Orbirea sei execută primăvara, în ca
drul tăierilor în uscat. 

9. Suprimarea frunzelor (totală sau în parte) este operaţia 
care se aplică, de pildă, la altoaie, pentru a împiedica ofilirea lor 
la butăşirea în verde, la tăierea în verde a piersicului şi în- alte 
cazuri. La altoi se suprimă limbul frunzei, lăsându-se numai peţio-
lul; la butăşirea în verde frunzele mari se laie de tot, cel^ inijlo:ii 
pe jumătate. 

10. Rărirea sau suprimarea totală a florilor sau a fructelor se 
aplică în cazurile când se urmăreşte întărirea pomilor sau obţi
nerea unor fructe frumoase. Pr in rărirea mugurilor floriferi se 
poate ajuta şi rodirea regulată a pomilor. 

11. Scurtarea rădăcinilor se aplică cu ocazia plantării, în 
scopul de a stimula punerea pomului pe rod. Savantul sovietic P. 
Şitt recomandă scurtarea rădăcinilor mai alqs la cais. 

Inafară de toate aceste operaţii, mai sunt o serie de operaţii 
ajutătoare, ca : 

12. Arcuirea ramurilor roditoare de un an sau a lăstarilor 
în creştere din care urmează să se desvolte ramuri roditoare, a-
vând ca ţel să se forţeze formarea mugurilor floriferi. 

13. Dresarea (ridicarea) ramurilor aplecate, spre a le ajuta 
creşterea, sau aplecarea ramurilor prea puternice spre a le încetini 
creşterea. * 

14. Dirijarea sau conducerea ramurilor prin palisare (legare 
de tutori sau şipci), prin aplicarea de căluşi (furcuţe de lemn 
care se pun între două ramuri, depărtându-le una de alta) prin 
ancorare, prin legarea unor ramuri de altele şi prin alté mijloace, 
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In scopul de a da ramurilor poziţia sau direcţia de creştere do
rită de cultivator. 

15. Proptirea ori suspendarea ramurilor încărcate cu fructe. 
Proptirea se face cu proptele, iar suspendarea cu sârma care plea-

Fig. 29. — S u s p e n d a r e a r a m u r i l o r la un p o m cu rod î m b e l ş u g a t 

că sub formă de umbrelă din vârful axului coroanei, întărit cu un 
par. Ramuri le aplecate se leagă de sârme (fig. 29). 

16. Suspendarea fructelor; este operaţia care se aplică la 
fructele foarte grele, ameninţate să se rupă sau la fructele foarte 
preţioase, cum sunt cele hibride, ameninţa te să fie date jos de vân-
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iuri . Suspendarea se face cu săculeţe sau cu policioare mici pr inse 
de cracă. 

17. Ancorarea tulpinelor se aplică pomilor aplecaţi sau ame
ninţaţi de vânturi . Ancorele se fac dintr 'o piatră sau o buturugă 
legată cu o sârmă şi îngropată în pământ. 

18. Zidirea scorburilor *s aplică pomilor bătrâni, dar încă vi-
guro.şi, în scopul de a opri mărirea scorburii. 

VIL ANOTIMPUL CÂND SE FAC TĂIERILE LA POMI 

Operaţiile de tăiere se pot aplica, a tâ t în timpul repausului 
de iarnă, cât şi în timpul vegetaţiei. In primul caz, tăierile se 
numesc tăieri de iarnă sau în uscat, iar în cazul al doilea, tăieri 
în verde. 

Tăierile In uscat pot fi executate începând cu momentul că
derii frunzelor şi «până la pornirea vegetaţiei, însă pentrucă po
mii netăiaţi rezistă mai bine la ger, se recomandă ca tăierile în 
uscat să se facă Ia sfârşitul iernii. 

Dacă suntem nevoiţi să tăiem pomii iarna, atunci este bine 
să nu se taie definitiv, ci provizoriu, adică ceva mai isus, u rmând 
ca tăietura definitivă să fie executată pr imăvara . 

Tăierile în verde se execută începând din a doua jumăta te 
a lunii Mai şi până la mijlocul lui August. 

VIII. CÂTEVA CUNOŞTINŢE DE BIOLOGIE POMICOLĂ 

.Ce sunt tăierile şi pe ce caractere biologice ale pomilor s e 
bazează ele ? 

Tăierile la pomi sunt operaţii chirurgicale de schimbarea po
ziţiei relative a ramurilor în coroană şi a mugurilor pe ramuri, a-
vând ca scop să dirijeze desvoltarea şi rodirea pomilor în cadrul 
legilor biologice de creştere şi desvoltare. 

Zicem operaţii chirurgicale pentrucă tăierile produc răni şi 
necesită suprimarea unor părţi vegetative şi organe ale pomului. 

Zicem poziţie relativa a ramuri lor şi a mugurilor, pentrucă 
prin tăieri poziţia absolută a acestora nu se schimbă. Orice ramură 
şi orice mugure de pe porţiunea netăiată rămân pe loc, însă po
ziţia lor relativă se schimbă prin îndepărtarea porţiunii tăiate. 

Se ştie că ramurile şi mugurii se desvoltă într 'un fel sau al-
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tul, după cum sunt aşezaţi în coroană, respectiv pe ramura ma
mă. De pildă, un lăstar de prelungire, pe vârful coroanei creşte 
mai puternic decât unul pe marginea coroanei sau la baza ei. Un 
mugure de pe vârful unei ramuri de! un an dă un lăstar lung 
până la 60—70 cm; un alt mugure, frate cu cel de sus, dar situat 
la mijlocul ramuri i , dă o rămurică lungă numai de câţiva centi
metri, cu- o rozetă de frunze, iar un al treilea mugure frate, aşezat 
la baza ramurii , r ă m â n e dormind, adică nici nu porneşte să 

-crească. 
Dacă la această ramură de un an se taie vârful cu 6 muguri , 

atunci al 7-lea mugure — socotind delà vârf în jos — devine ter
minal, al 8-lea devine al 2-lea delà vârf, al 9-lea — al 3-lea 
ş.a.m.d. Deci, toţi mugurii rămaşi şi-au schimbat poziţia relativă 
şi din această cauză ei vor da naştere la alte producţii, la alte or
gane decât cele ce ar fi rezultat dacă ramura ar fi! r ămas netăiatâ 
(fig. 30) . 

Asemănător se petrec lucrurile şi cu poziţia ramurilor în co
roană. Dacă pe o ramură cu mai multe ramuri fiice suprimăm 
pe cele de sus, cele dei jos, deşi rămân pe loc, se mută spre 
\ârf. Dacă la o coroană suprimăm ramurile marginale;, atunci 
ramurile interioare vecine devin marginale şi se comportă ca 
a t a m 

IX. 'SCOPURILE CE URMĂRIM PRIN TĂIEREA POMILOR 

Prin aplicarea tăierilor Ia un pom, urmăr im ; 
1. Să construim un schelet solid, cu ramurile principale cât 

mal groase la bază, bine sudate cu trunchiul şi ramificate mai 
departe, astfel încât coroana să fie suficielnt de luminată şi aeri
sită. 

2. Să garnisim, adică să îmbrăcăm ramuri le de schelet cu 
ramuri roditoare, de jos până sus, ca să nu avem porţiuni de sche
let golaşei, neproductive. 

3. Să menţinem în viaţă cât mai mulţi ani ramurile roditoare 
şi să le obligăm să rodească în fiecare an. 

4. Să asigurăm întregului pom o viaţă cât mai lungă, reîn-
tinerindu-1 la nevoie. 

In legătură cu aceasta, în faţa tăietorului se pun câteva pro-
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bleme, câteva întrebări precise, la care el trebue să răspundă 
înainte de a pune foarfecă pe ramură. 

F / g . 30. — S c h i m b a r e a pozi ţ ie i r e l a t i v e a m u g u r i l o r pe o r a m u r ă 
a p roduc ţ i i l o r ce r e z u l t ă din m u g u r i în func ţ i e de poz i ţ i a pe r a m u r ă 

Cele dintâi din aceste întrebări sunt : 
a) Câte ramuri da schelet de ordinul I, I I t III ş. a. m. d. t re-
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bue să aibă un pom dintr o specie dată, la o vârs tă dată, pe un 
portaltoi dat şi în condiţii de cultură date ? 

b) Ce dimensiuni, adică cât de lungi şi de groase trebue să 
fie acele ramuri? 

c) Cum trebue să fie repart izate (aşezate) acele ramuri în 
spaţiul cuprins de coroană, încât ramuri le roditoare să pr imească 
lumina şi hrana necesară? 

Răspunsurile la aceste întrebări, ca şi la toate celelalte, le 
vom găsi în cele ce urmează. 

X. REGULI GENERALE DE TAIERE A POMILOR 

1. Este mai binje a conduce pomul în timpul vegetaţiei, decât 
c-i apHca tăieri mari în uscat. 

Idealul es te să nu se taie pomul deloc şi totuşi el să-şt 
formeze coroana, s'o garnisească cu ramuri de rod şi să rodească 
după planul cultivatorului. Acest ideal se poate a t inge dacă 
pr imăvara şi vara, în timpul vegetaţiei, prin ciupiri repetate şi 
prin dirijarea ramurilor, facem ca fiecare r amură să se formeze 
acolo unde trebue, să crească şi să se desvolte atât cât trebue. 
In acest caz, la tăierile de iarnă rămâne să se facă numai mici 
scurtări de vârfuri. 

In practică, mai ales în cultura mare, este greu să se revină 
des asupra fiecărui pom şi a fiecărui organ cu ciupiri, torsiuni^ 
frângeri, dresări sau aplecări. 

Totuşi, aceste operaţii sunt foarte recomandabile, pentrucă 
altfel pomul este lăsat să crească în voia lui, să pompeze seva, 
să formeze ţesuturi şi să depună materii de rezervă în ramuri , 
care cresc ne la locul lor, ea apoi să vină cultivatorul şi să a run
ce prin tăieri kilograme; întregi de material care ar fi putut să 
fie condus spre ramuri le ce rămân. 

Deci, în concepţia actuală despre tăierea pomilor se poate 
punte la bază acest principiu: Cât mai multe tăieri de vară şi cât 
mai puţine de iarnă. Cum tăierile de vară se reduc la uşoare ciu
piri ale vârfurilor de ramuri , ele apar ca un mod de dirijare, de 
conducere a pomului. 

Academicianul T. D. Lâsenco ne învaţă că: „Orice problemă 
începe şi se termină cu partea economică"; deaceea, problema 
formării pomilor t rebue rezolvată, atât din punct de vedere teh
nic, cât şi sub raportul economic. 
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Cu gândul de a îndemna pe specialiştii noştri să experi
menteze şi să aplice metoda dirijării pomilor, aoi introdus-o aici 
înainte de a se fi cules date experimentale, pentrucă ea este justă 
şi aplicabilă oriunde condiţiile permit. 

2. Prin tăieri trebue să stimulăm, să ajutăm răcele funcţii 
ale pomului care sunt mai slab îndeplinite de organism la vârs ta 
şi în condiţiile date. Şi invers, să nu ajutam, să nu stimulăm 

funcţiile intensive, caracteristice vârstei pomului. De pildă în pe
rioada de tinereţe pomul creşte viguros, adică îndeplineşte foarte 
bine funcţia de creştere vegetativă, dar nu rodeşte; deaceea, po
milor tineri nu trebue să le aplicăm tăieri scurte, pentrucă aces
tea încurajează, intensifică şi mai mult creşterea vegetativă. 
Dimpotrivă, pomii maturi , pe măsură ce se apropie de bătrâneţe, 
rodesc mult şi dau puţină producţie vegetativă (lăstari noi) . A-
cestor pomi trebue să li se aplice tăieri mai scurte, pentru a mic
şora puţin rodirea şi a ajuta creşterea de ramuri noi. 

3. Aproape nicio tăiere nu se face numai prin operaţia ră
ririi sau numai prin aceea a scurtării, c i prin ambele operaţii. 
Insă, cu cât rărirea este mai radicală, cu atât ramurile rămase 
se lasă mai lungi, adică se scurtează mai puţin, şi invers, cu 
cât rărirea se face mai slab, cu atât ramurile se scurtează mai 
mult. Această regulă, însă, nu se aplică orbeşte, după şablon, 
ci întotdeauna combinată cu celelalte reguli şi în raport cu si
tuaţia pomului. Ştiinţa tăierii pomilor, în aplicarea ei practică, 
cere o foarte justă apreciere a fiecărui caz în parte, prin prisma 
regulilor generale. 

Dacă o coroană de pom este deasă, aceasta înseamnă că în
tâi trebue răr i tă şi abia apoi scurtată după gradul de rărire. 

In general, la pomii tineri se fac destule răriri şi scurtări , 
pentrucă ele sunt necesare pentru formarea coroanei] La pomii 
de vârs tă mijlocie se fac mai multe răriri , iar la cei bătrâni mai 
multe scurtări. 

4. Ramurile groase, situate mai spre vârf şi cu poziţia mai 
apropiată de cee verticală, se taie mai scurt, pentru a li se în
cetini creşterea în lungime şi grosime; ramurile mai slabe, situate 
mai1 jos şi aplecate, se taie mai lung, spre a li se da posibilitatea 
s a s e îngroaşe mai repede, să ajungă pe cele groase şi să echi
libreze coroana, pentrucă construirea unui schelet de coroană cât 
mai perfect presupune realizarea unui echilibru tot perfect, atât 
orizontal, cât şi vertical. 
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Echilibru orizontal înseamnă: ramuri egal desvoltate în fie
care etaj şi împărţirea egală a spaţiului între aceste ramuri. El 
se realizează dacă cele 3—4 ramuri ale fiecărui etaj se aşează 
astfel, încât împart Cercul coroanei în părţi sau în sectoare egale 

şi dacă ramurile eta
jului superior cad în 
dreptul mijlocului sec
toarelor din etajul in
ferior (fig. 31). 

Inafară de a-
ceasta, echilibrul ori
zontal se realizează 
dacă toate ramuri le 
unui etaj se desvoltă 
egal şi se ramifică în 
acelaş fel, adică au 
acelaş număr de ra
muri de ordinul II şi 
pe cât posibil sunt 
dirijate în aceleaşi 

Fig. 31.— A ş e z a r e a r a m u r i l o r din direcţii, adică toate 
e ta j e l e I si II în v e d e r e a rea l i ză r i i spre dreapta sau toate 

echi l ibrului o r i zon ta l spre s tânga. 
Cand ramurile 

unui etaj nu sunt egale, atunci, la tăiere, lăsăm pe cele mai 
subţiri mai lungi, iar pe cele groase le tăiem mai scurt. Dece? 
Pentrucă ramurile subţiri, fiind lăsate mai lungi, deci cu mai 
mulţi muguri , vor da mai mulţi lăstari , vor avea mai multe 
frunze, adică vor fi hrăni te mai bine. In consecinţă, se vor 
îngroşa mai repede şi vor ajunge pe cele mai groase, care 
vor creşte în grosime mai încet, pentrucă li s'au lăsat mai 
puţini muguri . 

Principiul de a tăia ramura slabă mai lungă, în cadrul echili
brării coroanei trebue deosebit de principiul tăierii tuturor ra
murilor slabe, scurt. Acest din urmă principiu se aplică la pomii 
slăbiţi la care ramuri le s labe se taie scurt toate deodată, pen
trucă pomul şi rădăcinile nu pot aproviziona bine toate punctele 
de creştere. 

Mai trebue deosebit acest principiu de un altul, care se aplică 
la tăierile de fructificaţie, unde, dimpotrivă, ramura roditoare rnai 
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subţire şi mai slabă se taie mai scurt, iar cea mai groasă se t a ' s 
mai lung. Această din urmă regulă se va explica mai departe,, 
la locul cuvenit (pag. 58, alin. 6 ) . 

5. Echilibrul vertical înseamnă subordonarea ca înălţ ime 
a ramurilor din etajul I, faţă de ramuri le din etajul II, ale aces
tora, faţă de cele din etajul al III-lea şi subordonarea ramuri lor 
din ultimul etaj (cel mai su
perior), faţă de vârful axu
lui. Această subordonare se 
realizează prin scurtarea ra
murilor oricărui etaj cu 20— 
25 cm mai jos faţă de ramu
rile etajului superior (fig. 32). 

Deasemenea, în cuprin
sul, unui braţ cu toate rami
ficaţiile lui, prima ramură de 
ordinul II trebue să fie su
bordonată celeil de a doua ra
muri de ordinul II, aceasta 
celei de a treia ş. a. m. d. 
Subordonarea aceasta se rea
lizează prin scurtarea ramu
rilor subordonate cu 15—20 
cm mai jos faţă de ramurile 
superioare. 

Tot în scopul realizării 
echilibrului vertical, se apli
că un alt principiu, după 
care nu se formează un etaj 
superior până când nu s'a 
desvoltat suficient etajul in
ferior, pentrucâ^ altfel etajul 
de sus se desvoltă pe socoteala celui de jos şi-l înnăbuşe-

6. Unghiurile de ramificare mai mari asigură ramurilor c 
tiezistenţă mai mare la desbinarea lor in punctele de ramificare 
şi o rezistenţă mai mare la ruperea ramurilor în punctele de în
doire. 

Desbinarea ramurilor principale de pe trunchî depinde de 
sudura dintre ax şi cracă şi de greutatea cu care a târnă craca, 
apăsând asupra punctului de rezistenţă. 

Sudura dintre ax si o ramură este cu atât mai solidă, cu cât 

Fîg. 32. — S u b o r d o n a r e a e t a j e lo r 
în v e d e r e a echi l ibrului v e r t i c a l 
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unghiul de ramificare este mai mare şi cu cât craca este mai bine 
subordonată axului. O cracă care face unghi mare cu axul este 
legată de acesta mai solid, pentrucă fibrele lemnoase din ax se 
prelungesc în ramură fără întrerupere şi chiar inelele de lemn, în 
partea de sus, a sudurii, sunt mai groase (fig. 34-a) . In cazul 

unui unghi ascuţit, fibrele 
lemnoase din ax şi din ra
mură, pe lângă faptul că 
merg aproape paralel, dar 
mai sunt şi întrerupte, din 
cauză că între ax şi cracă 
rămâne prinsă coaja şi cu 
timpul se formează aci un 
focar de putreziciune (fig. 
34—b). In felul acesta, craca 
rămâne sudată cu axul nu
mai în partea de jos a bazei 
şi nesudată tocmai în partea 
de sus, la punctul de bifurca-
ţie de unde începe desbina-
rea. 

Prin subordonare, în ce 
priveşte grosimea, se înţe
lege raportul între grosimea 
axului şi aceea a ramurii. Cu 
cât grosimea axului este mai 
mare decât aceea a ramurii , 
cu atât ramura este mai bine 
concrescută (sudată) cu axul. 

După autorii sovietici (P . S. Gelfandbein) grosimea unei crăci 
la baza ei nu trebue să fie mai mare decât 0,6 din grosimea 
axului sau a ramuri i mamă. 

In ce priveşte rezistenţa ramurilor la rupere, în punctele 
de îndoire, aceasta depinde de unghiul de ramificare, afară de 
faptul că mai depinde şi de calitatea lemnului. O ramură se în
doaie sub greutatea fructelor, a gheţei da polei sau a zăpezii 
cel mult până când vârful ei ajunge în poziţie verticală. Ori, 
mai repede ajunge îm această poziţie o r amură orizontală decât 
una mai ridicată, mai apropiată de poziţia verticală. In acest 
caz, gradul de îndoire la o ramură crescută sub un unghi mai 

Fig. 33. — S u b o r d o n a r e a 
r a m u r i l o r în c a d r u l unui b r a t 
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mare este mai mic decât la una crescută sub un unghi mai mic 
(fig. 35-a, b, c) şi deaceea este mai rezistentă cea dintâi. 

In judecarea problemei unghiului de ramificare t rebue să mai 
adăugăm că pentru aceeaşi greutate proprie a unei crăci (cu toate 
ramificaţiile ei, cu frunzişul şi cu fructele) ea va atârna cu atât 
mai greu şi va t r age cu atât mai tare în punctul de rezistenţă, 
cu cât unghiul de ramificare va fi mai mare (fig. 36-a, b.). 

Fig. 34. — S u d u r a î n t r e ax şi r a m u r ă în func ţ i e de u n g h i u l 
de r a m i f i c a r e : a) s u d u r ă b u n ă b) s u d u r ă s l abă 

Din cele expuse rezultă, că: 
a) Unghiul de ramificare mare prezintă un avantaj în ce pri

veşte sudura ramurii cu axul, deci în ce priveşte rezistenţa ra
murilor la desbinare. 

b) Unghiul de! ramificare mare prezintă un alt avantaj în ce 
priveşte ruperea ramurilor la îndoire. 

c) Totodată însă, unghiul de ramificare mare prezintă şi | | 
un neajuns în ce priveşte greutatea cu care atârnă o cracă. 

Cum avantajele unghiului mare de ramificare sunt mult mai 
însemnate, rămâne ca la tăierea de formare a pomilor să fi0 evi
tate unghiurile de ramificare mici. Ca regulă, nu trebue să lă
săm unghiuri de ramificare mai mici de 45°. 

3. — Tăierea pomilor . — C. 342 
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Fig. 35. — G r a d u l de î n d o i r e a 
r a m u r i l o r în func ţ i e de u n g h i u l 

de r a m i f i c a r e : 
a) u n g h i u l mai m a r e , î n d o i r e a ma i mică ; 
b) ungh iu l mai mic , î n d o i r e a mai m a r e 

De altfd, în practica .pomicolă există multe dovezi asupra 
dezastrului ce aduc pomilor unghiurile mici. Prin livezi se pot 

vedea sute de mii de 
pomi, mai ales la prunul 
Tuleu Gras , cu ramu
rile desbinate ori rupte 
în punctele de îndoire, 
încât adesea nu rămân 
decât cioturile trunchiu-
rilor sau coiroanei, pe 
jumăta te , pe trei sfer
turi ori cu totul distruse. 
Unghiurile mici de ra
mificare sunt un adevă
rat bici al livezilor de 
pomi şi dacă ştiinţa şi 
agrotehnica pomicolă a 
regimurilor trecute n'au 
rezolvat această proble
mă, cum n'au rezolvat 
atâtea altele, noi sun

tem datori s'o rezolvăm acum, când păşim la construirea pomi-
culturii socialiste. 

După experienţele 
/acute în Uniunea 
Sovietică şi la Secţia 
horticolă a Institutu
lui nostru de cerce
tări agronomice, evi
tarea unghiurilor de 
ramificare mici se 
poate obţine la for
marea coroan-ei în 
mai multe feluri. 

a) La speciile şi 
varietăţi le care for
mează lăstari anti
cipaţi în primul an 
de creştere a altoiului (câmpul II din pepiniera de altoit) se 
lasă 10—12 din aceşti lăstari (fig. 37 a) la înălţ imea 

Fig. 36. — a) u n g h i u l de r a m i f i c a r e fiind 
mai m a r e , r a m u r a a t â r n ă mai "greu 

b) u n g h i u l de r a m i f i c a r e fiind mai mic , 
r a m u r a a t â r n ă mai u ş o r 
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unde se formează coroana (pe porţiunea a, b), iar vârful lăsta
rului principal (al altoiului) se ciupeşte la 25—30 cm deasupra 
ultimului lăstar anticipat (m punctul c). 

Lăstarii anticipaţi pe porţiunea b c vor creşte sub unghiuri 
maî mici, fiind mai aproape de vârf, cei pe porţiunea a b v*>r creşte 
sub unghiuri mai 
mari, fiind mai de
parte de vârf. 

In primăvara anu
lui următor se taie în 
punctul bt aruncân-
du-se toată porţiunea 
b-c, iar coroana <=e 
proiectează din ra
murile anticipate si
tuate pe porţiunea 
a-b care devine ax al 
coroanei. 

b) La speciile şi 
soiurile care formea
ză tulei (lăstari anti
cipaţi scurţi) cum 
este cazul la prunul 
Tuleu Gras, coroana 
se formează în acelaş 
fel ca şi în cazul pre
cedent, însă din tu
lei, pentrucă aceştia 
cresc sub un unghi de 
ramificare mare (fig. 
37 b) . 

c) La speciile şi 
soiurile la care alto
iul, în primul an de 
creştere, nu for
mează decât o tijă (mladă) fără lăstari anticipaţi, aceştia din 
urmă pot fi provocaţi, dacă la începutul luni i . Iulie ciupim 
vârful lăstarului principal cu 25—30 cm deasupra punctului 
de tăiere pentru formarea coroanei. In primăvara următoare 
se procedează ca şi în cazul a. 

Fig. 37 — a) P r e g ă t i r e a unui p u i e t p e n t r u 
p r o i e c t a r e a co roane i din r a m u r i a n t i c i p a t e 

b) U n pu ie t cu tulei din ca r e se va forma c o r o a n a 
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La pomii la care după ciupire nu pornesc decât puţini mu
guri dela vârf trebue să folosim lăstarii anticipaţi dela vârf, fără 
să aruncăm nimic, in acest caz, însă, trebue să dirijăm lăstarii 
anticipaţi să crească sub un unghi mai mare . Pentru aceasta, au
torii sovietici recomandă ca ciupirea să se aplice lăstarului anti
cipat, când este foarte mic (dei 3—4 cm) şi să fie prins, cu un 
ghimpe sau cu un ac de lemn de frunza la a cărei subţioară creşte, 

d) Dacă pomul n'a fost pregătit din vara primului an de 

coroanei după procedeul obişnuit şi apoi dirijarea lăstarilor 
principali ai coroanei prin căluşi făcuţi din lemn moale (salcie, 
Plop) • 

7. Cu cât unghiurile de deschidere sunt mai mici, cu atât 
distanţele întrp ramuri pe ax se lasă mai mari. 

Coroanele care au scheletul cu ax sunt cele mai solide. Dc-
aceea, nu numai că trebue să construim majoritatea coroanelor 
cu ax, dar este bine >să ajutăm axul coroanei să se desvolte şi să 
fie mai gros. Faţă de cea mai groasă ramură principală, axul 

38). 

creştere a altoiului şi suntem 
nevoiţi să proiectăm coroana 
din muguri axilari, atunci 
evitarea unghiurilor mici se 
face în felul următor: în
tâi se taie mai lung cu 
25—30 cm; după ce au por
nit toţi lăstarii, se suprimă 
vârful de 25—30 cm lăsat în 

Fig. 38. — D i r i j a r e a c r e ş t e r i i 
unui l ă s t a r a n t i c i p a t pr in p r inde rea 

Iui de f runze în v e d e r e a măr i r i i 
u n g h i u l u i de r a m i f i c a r e 

plus, cu lăstarii de pe el cres
cuţi sub unghiuri mai mici, 
iar coroana se formează din 
lăstarii mai de jos, crescuţi 
sub unghiuri mai mari. Sis
temul acesta cere multă aten
ţie şi executarea lucrărilor la 
timp, spre a nu întârzia creş
terea lăstarilor principali. 

O altă variantă de aplicat 
în cazul d este proiectarea 
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trebue să fie cu cel puţin 40% mai gros, căci numai de un ast
fel de ax se pot lega solid ramurile principale ale coroanei. 

Dacă ramurile principale dela baza axului sunt aşezate a-
proape unele de altele, lăsând unghiuri de deschidere mici, atunci 
loazele lor se unesc şi nu mai lasă sevei drum liber ispre ax (fig. 
39). In acest caz. axul este concurat de ramuri , înnăbuşit şi ră
mâne subţire, slăbind şi rezistenţa scheletului. Când unghiul 
de deschidere între două ramuri vecine (situate pe aceeaşi parte 

Fig. 39. — D r u m u l sevei . F i g . 40.— D r u m u l seve i 
sp re ax e s t e î n c h i s , axul s u b ţ i r e s p r e ax d e s c h i s , axul g r o s 

a coroanei şi apropiate pe verticală) este cel puţin de 90°, atunci 
între bazele lor rămâne o fâşie liberă, drum deschis pentru sevă 
spre ax (fig. 40) . 

Când unghiul de deschidere între aceleaşi ramuri vecine 
este de 70°, atunci bazele acestor ramuri se ating fără să se je
neze una pe alta, dar şi fără să lase între ele drum liber sevei 
spre ax. In acest caz trebue lăsate fâşii libere pe partea cea
laltă a fiecărei ramuri , adică trebue lăsate unghiuri de deschi
dere mai mari cu celelalte ramuri vecine. Ca regulă, nu trebue 
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lăsate unghiuri de deschidere mai mici de 70° şi nîci maî multe 
unghiuri de 7 0 ^ . # ^ 1 

Având aceste cunoştinţe despre chestiunea unghiului de 
deschidere, rezolvăm problema formării pomilor construind eta
jele din mai puţ ine ramuri şi mărind distanţele, atât între ra
murile fiecărui etaj, cât şi între etaje. Iată dece s'a ajuns dela 
vechea piramidă etajată cu 5 ramuri crescute din muguri suc
cesivi, deci apropiate la 2—4 cm, la piramida etajată modificată, 
cu 3 ramuri în etaj, crescute din muguri depărtaţi la 8—10 cm. 
La aceste forme, ramuri le fiind depărtate pe verticală, nu se 
ating cu bazele lor. 

8. înălţimea trunchiurilor trebue să fie redusă, iar prima 
ramură principală să fie plasată în partea dinspre miazăzi. 

Foloasele trunchiului mic sunt multe şi indiscutabile. Pomii 
cu trunchiul mic sunt mai solizi, pentrucă trunchiul fiind mai 
mic este hrănit mai bine şi se îngroaşă mai mult. Aceşti pomi 
rezistă mai bine vânturilor, fiind cu trunchiul mai gros şi cu co
roana mai aproape de pământ . Pomii cu trunchiul mic cresc mai 
viguros pentrucă drumul sevei dela rădăcinile lor până la frun
ze, şi invers, este mai scurt. Aceşti pomi se tem mai puţin de 
buruieni, pentrucă buruienile sunt înnăbuşite mai ta re de co
roana joasă. Punerea pe rod a pomilor cu trunchiul mic are loc 
mai devreme, decât a celor cu trunchiul înalt. îngrijirea po
milor cu trunchiul mic (tăierile, stropirile, culesul fructelor) se 
fac mai repede, mai uşor şi mai puţin costisitor. 

Dar trunchiul mic, cu aşezarea primei ramuri principale 
spre miazăzi, mai rezolvă o problemă gravă : problema apărări i 
pomilor împotriva degeraturilor ce survin în u rma încălzirii 
trunchiului pe timp de iarnă. Intr 'un articol recent publicat în 
revista „Sad i Ogorod" (Livada şi Grăd ina) , învăţatul sovietic 
prof. A Z). Cuziurin conchide: „Cauza principală a pieirii in 
masă a pomilor fructiferi în perioada de rodire nu este frigul, ci 
încălzirile şi supraîncălzirile de iarnă". Aceste concluzii, ca şi 
faptul că mai toate plăgile în scoarţa pomilor se produc pe par
tea de Sud şi Sud-Vest a tulpinei, dovedesc că nu gerul mare 
în sine dăunează pomilor, ci încălzirea trunchiului în timpul zi-
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lelor însorite de iarnă sau de sfârşit de iarnă, care trezeşte seva 
şi micşorează rezistenţa ţesuturilor într 'atât , încât ele cad pradă 
chiar unor geruri mici. 

Ori, cu cât o tulpină este mai înaltă, cu atât şi ţinta raze
lor solare este mai mare. Deaceea, o tulpină mică, umbrită de 
ramurile primului braţ ce a târnă în partea dinspre miazăzi, este 
pusă la adăpost de oscilaţiile temperaturii de iarnă şi ferită de 
degeraturi . 

După standardul de stat (stass 989—50) înălţimile de 
trunchi admise pentru pomii altoiţi în Republica noastră s u n t : 

Trunchi pitic, cu înălţimea trunchiului de 30—60 cm, se 
aplică la merii altoiţi pe paradis şi tipurile E.M., la perii altoiţi 
pe gutui sau pe tipurile E. M., şi la vişinul altoit pe mahaleb. 

Forme palisate, cu înălţimea trunchiului de 20—60 cm, se 
aplică la pomii altoiţi numai pe portaltoi pitic, având partea in
ferioară şi laterală a braţelor bine îmbrăcate cu ramuri rodi
toare. 

Trunchi mijlociu (semitrunchi), cu înălţimea trunchiului de 
80—120 cm, se aplică la pomii altoiţi pe portaltoi sălbatic sau 
franc şi la merii altoiţi pe dusen. 

Trunchi înalt, cu înălţimea trunchiului de 150—200 cm, se 
aplică la pomii altoiţi pe portaltoi sălbatic. 

Pe baza rezultatelor pozitive obţinute la pomii cu trunchiul 
mai mic, atât la noi, cât mai ales în Uniunea Sovietică, Minis
terul Agriculturii a luat măsuri ca, începând cu anul 1950, ma
joritatea pomilor noştri altoiţi să fie formaţi cu trunchiul pitic 
şi mijlociu. 

Ordinul nr. 250.371 din 9 Februarie 1950 al Direcţiei viti
culturii, pomiculturii şi legumiculturii prevede că tot materialul 
existent în pepfyiierâ să fie format astfel; 

I. Tufă : t o ţ i p iers ic i i 

II . Pitic : 

1. Tot ce e s t e a l to i t pe p a r a d i s 
2. Tot ce e s t e a l to i t pe g u t u i 
3 . To t ce e s t e a l to i t pe t i pu r i l e E. M. ( m ă r şi g u t u i ) 
4. J u m ă t a t e din ce e s t e a l to i t pe d u s e n 
5. T o t i viş ini i , a f a r ă de v a r i e t ă ţ i l e p l e t o a s e 
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I I I . Trunchi mijlociu 

1. R e s t u l de 5 0 % din m a t e r i a l u l a l to i t pe d u s e n 
2 . 8 0 % din cel a l t o i t pe s ă l b a t i c 
3. Toţ i c i reş i i , p run i i şi caiş i i , p r e c u m şi v a r i e t ă ţ i l e 

p l e t o a s e de v i ş in . 
IV. Trunchi înalt: r e s t u l de 2 0 % din m a t e r i a l u l a l to i t p e 

s ă l b a t i c . 

Cu alte cuvinte, începând cu anii 1951 —1952 în livezile 
socialiste din Republica noastră nu se va mai planta material 
săditor cu trunchiul înalt, decât 5—10%, adică o parte clin cei 
20% altoiţi pe sălbatic, din care restul va merge pentru plantarea 
dte şosele, drumuri şi alee. 

9. Ramificarea ramurilor principale (sau de ordinul I) în ra
muri de ordinul II şi a acestora în ramuri de ordinul III se face 
după două sisteme, şi anume : 

a) Ramificarea bilateral-alternât care se aplică la formele 
de coroană piramidală şi chiar la formele de vas, şi 

b) Bifurcarea, care trebue aplicată foarte rar , şi anume : la 
acele forme de vas la care nu există pericol de desbinare, fie 
datorită lemnului mai tare, fie că pomul este cu coroana mică. 

Ramificarea bilaterală alternă constă în prelungirea dela 
un an la altul a axului ramuri i mamă şi formarea ramurilor de 
ordinul II pe ambele părţi (bilateral) ale axului ramurii de or
dinul I, dar nu opus, adică faţă în faţă, ci succesiv (a l tern) . La 
rândul lor, ramuri le de ordinul II 'se ramifică după aceeaşi re
gulă (fig. 41) . 

La bifurcare, axul ramurii mamă se suprimă şi se lasă sâ 
crească din doi muguri situaţi la vârf, faţă în faţă, două ramuri 
fiice egale între ele. Operaţ ia se repetă de două, trei ori, până 
când coroana at inge volumul său cel mai mare (fig. 42). 

La ambele si.steme, distanţele de ramificare trebue să fie 
de cel puţin 45 cm la pomii mai mici şi de 60—75 cm la pomii 
mari , iar grosimea de ramificare să fie de cel puţin 6 mm. De 
bună seamă, dacă ramurile se ramifică la dis tanţe mai mici, 
începând ichiar lângă trunchi, coroana pomului se îndeseşte prea 
mult. Tot aşa, dacă în punctul unde tăiem pentru ramificare, 
grosimea ramuri i mamă este mai mică de 6 mm, acea r amură 
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nu mai are putere să dea o prelungire şi o ramificaţie şi totodată 
să se îmbrace pe toată lungimea ei cu ramuri roditoare. 

10. Ramura concurentă trebue împiedicată să se formeze, 
iar dacă s'a format, t rebue ţinută pe loc. 

împiedicarea formării ramurii concurente se face prin înde
părtarea mugurelui din care porneşte, în momentul când s'a 
făcut tăierea. De regulă, acel mugure este al doilea dela vârf şi 
situat pe partea dinăuntru a ramurii mamă. Ţinerea pe loc a ra

murii concurente, adică nelăsarea ei să crească prea viguros 
şi transformarea ei în ramură de rod se face prin 2—3 ciupiri 
în cursul verii. 

Inafară de aceste reguli principale, mai sunt o serie de re
guli secundare care deasemenea trebue respectate la tăierea po
milor, de pildă : 

11. Pe axul unei coroane nu trebue să apară ramuri una 
sub alta. 

12. Din două ramuri paralele şi apropiate una de alta, una 
se suprimă sau se transformă în ramură roditoare. 

13. Transformarea unei ramuri vegetative într 'una rodi
toare nu se poate face dacă este mai groasă ca 10—15 mm. 

14. Dacă două ramuri se încrucişează, una se scoate sau 
amândouă se scurtează sub punctul de încrucişare, lăsându-li-se 

Fig.41. — Rami f i ca r ea 
b i l a t e r a l - a l t e r n ă 

Fig. 42.— Rami f i ca rea 
pr in b i fu rcare 
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mugurii terminali în poziţii opuse, încât lăstarii ce vor creşte 
să se Îndepărteze unul de altul. 

15. Mugurele terminal pentru prelungire se lasă înafara. 
Dacă, însă, ramura mamă este prea aplecată, mugurele terminal 
se lasă înăuntru (adică deasupra) . In cazul când vrem să abatem 
prelungirea ramurii spre dreapta sau spre s tânga, atunci mu
gurele terminal se lasă în par tea respectivă. 

16. La soiurile cu creştere dreaptă (piramidală) ajutăm să 

Fig.43. — C i u p i r e la 3 f runze Fig. 44. — Ciup i r e la 5 f runze 

se desvolte ramuri le laterale şi înfrânăm axul ; la cele cu creştere 
răsfirată, dimpotrivă, ajutăm axul şi ţinem pe loc ramuri le . 

17. Când avem ramuri golaşe (degarnis i te) , pe care voim să 
le garnisim din nou, le aplicăm tăieri scurte. 

La tăierile în verde, care se aplică pomilor tineri pentru 
conducerea formări} coroanei şi pomilor pe rod pentru as igurarea 
rodului v deasemenea trebue respectate unele reguli, şi anume ; 

18. Lăstari i în creştere se ciupesc cu atât mai mult, cu cât 
sunt mai viguroşi. Practic, lăstarii slabi nu se ciupesc deloc sau 
se ciupesc foarte p u ţ i n ; lăstarii cu creştere mijlocie se ciupesc 
la 2—3 frunze (fig. 43) , cei cu creştere puternică la 4—5 frunze 
(fig. 44) , iar lăstarii foarte viguroşi, care au 8—10 mm în gro

sime, se taie dela bază. Prelungiri le ramurilor de schelet şi ra-

42 



mificaţiile acestora nu se ciupesc decât rareori, când au ajun? 
la peste 1 m lungime. 

19. Răsucirea ramurilor se face 'numai la măr şi păr. 
20. Tăieri în verde mai radicale se fac în cazuri speciale, de 

pildă la piersic, dacă o ramură lăsată pentru rod n'a legat, ea 
se scoate îndată după înflorire, cu lemnul de 2 ani şi cu toţi 
lăstarii noi pe ea 

XL TEHNICA TĂIERILOR DE FORMARE A COROANEI 

Piramida etajată modificată, cu 3 ramuri în etaj 
(Gaucher modificat) 

1. Proiectarea coroanei în pepinieră. Ne găsim primăvara în 
câmpul al IlI-lea al pepinierei de pomi. Avem în faţă un pom 
altoit, cu altoiul de un an, crescut înalt de 1,50—2 m. înălţi
mea trunchiului ce urmează să dăm pomilor după normele Mi
nisterului Agriculturii este, de exemplu, de 60 cm. 

Măsurăm dela pământ 60 cm şi alegem pe par tea dinspre 
Sud,un mugure pentru prima ramură principală. 

Dela acest mugure în jos orbim altoiul (scoatem mugurii) 
pe o lungime de 15—16 cm. 

Mergând în sus dela primul mugure, care va servi ca prima 
ramură, şi sărind peste 2—3 muguri , alegem încă 2 muguri în 
aşa fel, încât ramurile ce vor creşte din primul şi din aceşti doi 
muguri să împartă cercul în trei părţi egale. 

Mai sărim 2—3 muguri şi alegem al patrulea mugure, pen
tru prelungirea axului. Deasupra lui orbim o porţ iune de 6—8 
cm şi apoi t£iem ; lăsând astfel un mic cep fără muguri , de care 
se va lega provizoriu lăstarul de prelungire. 

Vom avea astfel 4 muguri aleşi şi pr int re ei alţi 7—8 mu
guri, în total 11 —12 muguri pe o lungime d£ ax de 25—35 cm 
şi o înălţime totală a altoiului de 85—95 cm (60+25—60 + 35). 

Dela primul mugure în jos vom avea un gât orbît, iar şi mai 
jos, până la punctul de altoire, tulpina va fi garnisită >cu muguri 
din care vor creşte lăstari ce vor ajuta la îngroşarea tulpinei 
(fig. 45) . Unii autori recomandă să nu se lase lăstari de îngro-
sare a tulpinei, pentru a nu produce răni prin suprimarea aces
tora. Această mică problemă poate fi experimentată în orice pe-
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pinieră prin îndepărtarea lăstarilor de îngroşare, când aceştia 
au 2—2% cm. Operaţia se execută cu mâna, t răgând lăstarii de 
sus în jos. 

Când lăstarii vor fi de 12—15 cm, 

mugure pentru prelungirea 
axului 

muguri pentru formarea 
coroanei 

armele muguri tor 
suprim aţi 

se lasă să crească mai 
departe nurqai cei 
aleşi, plus unul de 
rezervă, iar toţi cei
lalţi se vor ciupi la 
3—4 frunze. Dacă 
din vreun mugure 
ales n 'a crescut un 
lăstar sau a crescut 
unul slab, se alege 
altul în locul lui. 

Peste vară se ur
măreşte creşterea e-
gală a lăstarilor, a-
plecându-se cei prea 
viguroşi şi dresân-
du-se cei slabi. Tot 
atunci se face un al 
doilea ciupit, iar la 
sfârşitul lui Iulie ra
murile de îngroşare 
de pe tulpină se scot. 
Ramurile ciupite pe 
axul tulpinei se lasă 
să întărească pomul 
şi să se transforme 
în ramuri roditoare. 

2. La plantare: 
a) Se taie la inel 

ramura lăsată în 
plus. 

b) Din cele trei 
ramuri ale primului 
etaj se taie, la 25—50 

cm, ramura cea mai slabă, iar celelalte două ramuri se taie la 
aceeaşi înălţime. Lungimea ce se lasă ramurilor depinde de vi
goarea pomului, de lungimea totală a ramurilor înseşi, de 

muguri core 
vor vegeta 
provizoriu 

Fig. 45. — P r o i e c t a r e a co roane i 

4 4 



lungimea şi sănătatea rădăcinilor, de starea pomului şi de con
diţiile în care se face plantarea. Cu cât aceşti factori promit po
mului o prindere mai uşoară şi o creştere mai bună, cu atât ra
murile se lasă mai lungi. 

c) Săgeata se taie cu 20—25 
cm mai lungă decât ramurile late
rale. 

d) Se taie la 2—3 ochi ramurile 
de garnisire crescute pe ax (fig. 
46). 

3. In cursul vegetaţiei din pri
mul an, de regulă, nu se intervine 
cu nimic. In acest timp, scopul 
principal este ca pomul să se 
prindă şi să se întărească. 

Cum frunzişul lui ajută prinde
rea şi creşterea, nu este bine să 
tăiem în verde. Numai în cazuri 
de creştere viguroasă, când unele 
ramuri o iau înainte altora fără 
rost, se pot face mici ciupiri, pe 
lângă aplecarea sau ridicarea ra
murilor. In. Iulie se scoate cepul 
dela vârful axului. 

4. In primăvara celui de al 
doilea an putem avea trei situaţii: 

A. Pomii la plantare au fost 
tăiaţi lung (la 45—50 cm) şi au 
vegetat bine. Ei au pe fiecare ra
mură lemn de 2 ani garnisit, pre
lungirea şi câte o ramură de ordi
nul II. Cu, toate acestea, rareori a-
ceşti pomi se pot tăia pentru a 
doua ramificare. Deaceea: 

a) Prelungirile se scurtează la 
20—25 cm (65—75 cm dela tul
p ină) . ! i i ' f^$P 

b) Ramurile de ordinul II se taie cu 12—15 cm mai scurt 
decât prelungirile (se subordonează). 

Fig. 46.—"Pom f o r m a t 
în vede rea p lan tă r i i 
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c) Toate trei ramurile principale se egalează între ele, a t â t 
prin vârfurile lor, cât şi prin ramificaţiile de ordinul II. 

d) Săgeata sau prelungirea axului coroanei se taie cu 20— 
25 cm deasupra vârfurilor ramurilor principale. 

e) Ramurile roditoare se taie după normele tăierilor de ro
dire. 

B. Pomii au fost fasonaţi la plantare normal şi au vegetat 
normai Ramurile au câte o porţiune de doi ani garnisită şi câte 
o prelungire a şarpantei, dar nu au ramificaţii de ordinul II. La 
distanţe de ramificare (45—60 cm delà tulpină) prelungirea a re 
grosimea necesară pentru ramificare, adică cel puţin 6—7 mm. 

In acest caz : 
a) Ramurile principale se scurtează la 45—60 cm delà tul

pină, tăimdu-se deasupra unui mugure situat inafară. 
b) Mugurele interior — al doilea delà vârf — se suprimă 

pentru a împiedica creşterea ramurii concurente. 
c) Săgeata se taie cu 20—25 cm mai lung, alegându-se pe 

ea un mugure pentru prelungire situat pe par tea opusă cotului 
delà prima prelungire şi 3 muguri mai jos, aleşi pentru formarea 
celui de al doilea etaj, după aceleaşi norme ca şi la etajul întâi 

d) Ramuri le roditoare se fasonează (fig. 47) . 
C. Pomii au fost fasonaţi, clar au vegetat foarte slab. Ei 

nu au prelungiri suficient crescute şi ajunse la lungimea de ra
mificare. Cu atât mai mult, prelungirile nu au grosimea de ra
mificare. 

In acest caz, prelungirile se scurtează sub punctul de rami
ficare, adică la 30—35 cm delà tulpină, u rmând să producă pre
lungiri noi, puternice, în vederea ramificării în anul următor. 

Celelalte operaţii se fac ca şi în cazul precedent. 
5. In cursul vegetaţiei din al doilea an, creşterea lăstarilor 

noi se ccSnduce în raport cu planuj făcut la tăierea de primăvara, 
aplicându-se ciupiri la lăstarii care cresc prea viguros ne la 
locul lor, aplecându-se puţin lăstarii de schelet care cresc prea 
drept şi o iau înaintea altora, îndreptând pe cei ce cresc aplecaţi 
înlături şi slab ş.a.m.d. 

6. In primăvara celui âe al treilea an, pomii care au vege
tat normal şi au fost ciupiţi în cursul verii, prezintă : 

a) Prelungiri de şarpantă ale ramurilor principale, care se 
scurtează la 45—60 cm delà baza ramurilor de ord ; nul II, în
cepând cu prelungirea cea mai slabă. 
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b) Câte o ramificaţie de ordinul II care se taie cu 15—20 
cm mai scurt faţă de prelungire, subordonân.du-se celei din u rmă . 

c) Trei ramuri în eta
jul II crescute din mu
gurii aleşi în acest scop 
la distanţă de 60—75 
cm dela primul etaj şi 
la 8—10 cm între ele. 
Acestea se scurtează la 
20—25 cm mai sus faţă 
de vârfurile ramurilor 
din etajul I. 

d) O prelungire a 
axului coroanei (săgea
ta) care se taie cu 
20 — 25 cm deasupra 
vârfurilor ramurilor eta
jului II. 

e) Ramuri roditoare 
pe ăx şi pe şarpante, 
care se taie după regu
lile tăierii de rodire. 

Dacă peste vară pornii 
n 'au fost ciupiţi, ei mai 
prezintă ramuri în plus. 
In acest caz, întâi se 
face alegerea ramurilor 
de schelet care trebue 
să rămână, toate cele
lalte ramuri vegetative 
transformându-se în ra
muri roditoare, şi apoi 
se face tăierea de echi
librare în ordinea verti
cală. Operaţiile succe
sive în acest din urmă 
caz sunt următoarele: 

a) Se aleg prelungi- Fig. 47.-Tăierea de f o r m a r e 
rile ramurilor principale. în anul II ( după p l a n t a r e ) 
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b) Pe şarpantele fiecărei ramuri principale se alege câte o 
ramură de ordinul II, de preferinţă pe aceeaşi parte. In cazul 
când ramurile principale nui împart cercul în părţi egale, for-
mând unghiuri de deschidere mai mari şi mai mici de 120°, 
atunci două din ramurile de ordinul II pot să cadă în deschi
derea unghiului mai mare de 120°. 

c) Pentru formarea etajului II se aleg pe axul coroanei, la 
60—70 cm deasupra primului etaj, trei ramuri distanţate între 
ele la 8—10 cm şi dispuse în dreptul mijlocului unghiurilor de 
deschidere dela etajul I. 

d) Se alege ramura de prelungire a axului coroanei, elimi-
nându-se ramuri le concurente. 

e) Toate celelalte ramuri vegetative se t ransformă în ra
muri roditoare, iar ramuri le roditoare vechi se taie după regu
lile tăierilor de fructificaţie. 

f) Se scurtează prelungirile şarpantelor etajului I la 45—60 
cm deasupra bazei ramurilor de ordinul II, începând cu prelun
girea cea mai slabă. 

g) Se subordonează acestora ramurile de ordinul II, tăin-
du-se cu 15—20 cm mai scurt decât prelungiri le şarpantelor. 

h) Se scurtează ramuri le etajului II la 45—60 cm dela baza 
lor şi cu 20—25 cm deasupra vârfurilor ramurilor etajului I. 

i) Şe taie săgea ta cu 20—25 cm mai sus de vârfurile ramu
rilor etajului II (fig. 48) . 

Dacă în cursul verii precedente pomii au vegetat slab şi 
creşterile anuale n 'au ajuns, la grosimea necesară în punctele de 
tăiere, atunci li se aplică scurtări în vederea fortificării, iar tăie
rile de ramificare mai departe se fac în anul următor . 

7. In anul IV şi V 
Dacă pomii s'au desvoltat normal, tăierea de formare se 

încheie în anul IV prin : 
a) Lăsarea de noi prelungiri Ia toate ramurile principale 

din etajul I şi II şi la toate ramuri le de ordinul II din primul e ta j . 
b) Formarea de noi ramuri de ordinul II la ambele etaje. 
c) Formarea de ramuri de ordinul III pe ramurile de ordi

nul II ale etajului de jos, micşorând distanţele de ramificare cu 
5—10 cm. 

d) Eventual, formarea celui de al treilea etaj (la pomii vi-
guroşi) . 
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Tăierea pomilor — c. 342 

« * - Tă ie rea de f o r m a r e In a n u l III (după p l a n t a r e ) 
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e) Formarea unei prelungiri noi a axului coroanei. 
f) Tăierea ramuri lor de rod în continuare. 
La \pomii care au vegetat mai slab şi la cei foarte viguroşf, 

la care se formează etajul III, tăierile de formare vor continua 
şi în anul V, după aceleaşi principii. 

In tot timpul tăierilor de formare se va urmări garnisireae 
normală a scheletului cu ramuri roditoare şi formarea acestora. 
La măr, şi mai puţin la păr , scurtările se vor face pe cât posibil 
mai mici. 

Vas cu 3 ramuri 

Formarea vasului se face în modul următor : 
L In pepinieră; se proiectează coroana, alegându-se pe ax y 

la înălţimea de 30—60 cm, trei muguri la distanţa de 8—10 cm 
unul de altul, un mugure de rezervă, plus mugur i i situaţi î n t r e 
cei aleşi. Deasupra ultimului mugure ales (cel superior) se mai 
lasă 3—4 muguri , din care vor creşte provizoriu 3—4 lăs tar i 
lungi. Aceşti lăstari provizorii, fiind mai aproape de vârf, vor 
creşte sub unghiuri mai ascuţite faţă de verticală, în schimb lăs
tarii din mugurii aleşi, fiind mai depărtaţ i de vârf, vor c reş te 
sub unghiuri mai mari , ceeace este de dorit. 

Pe măsură ce cresc, lăstarii provizorii dela vârf se ciupesc 
odată sau de două ori, ca să nu ia puterea dela lăstari i aleşii 
situaţi mai jos. Când lăstarii aleşi ajung să fie lemnifkaţi la 
bază şi a u unghiul de ramificare stabilizat, atunci lăstarii dela 
vârf se suprimă cu porţiunea de ax deasupra ultimului l ă s ta r 
ales. înainte sau odată cu aceasta se ciupesc toţi lăstarii de gar-
nisire crescuţi din muguri i lăsaţi pr intre cei aleşi. 

2. La speciile, cum este piersicul, care formează lăstarii an
ticipaţi în primul an de creştere a altoiului (câmpul II din pe
piniera de altoit), formarea vasului se face chiar din acel an, 
folosindu-se în acest scop tocmai acei lăstari anticipaţi. 

Pent ru aceasta se aleg trei lăstari anticipaţi la înăl ţ imea 
de 30—40 cm dela pământ şi depărtaţi la 7—8 cm unul de altul. 
Lăstarii intermediari aşezaţi între cei aleşi se ciupesc. 

Spre a evita unghiurile mici de ramificare la lăstari i aleşi, 
se mai lasă 3—4 lăstari anticipaţi deasupra ultimului ales, care 
la nevoie se ciupesc puţin, spre a nu concura pe cei aleşi. I n 
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acest caz, lăstarii aleşi vor creşte mai vîguroşi ş\ sub unghiuri 
mai mari, iar când vor fi suficient de consolidaţi (la începutul 
lui Iulie), cei 3—4 lăstari provizorii dela vârf se suprimă cu 
porţiunea de ax pe care şed. In felul acesta va rezulta un vas 
cu 3 ramuri de schelet şi 
cu alte 4—5 ramuri de 
garnisire a axului. 

3. La plantare. Cele 
trei ramuri cu care pomul 
vine din. pepinieră se 
scurtează la 20—30 cm şi 
în cazul cel mai bun, la 45 
cm, iar ramura de rezervă 
se scoate (fig. 49). 

In cursul verii, din mu
gurii lor terminali vor 
creşte prelungirile şi câte 
un lăstar de rezervă, iar 
din toţi ceilalţi muguri la
terali vor creşte ramuri 
de garnisire care se vor 
ciupi numai în cazul când 
vor fi prea viguroase. 

4. In anul II, ramurile 
principale se ramifică în 
ramuri de ordinul II prin 
tăierea lor la 45—55 cm, 
lăsându-se la vârf doi mu
guri laterali opuşi, pentru 
bifurcare. Ramurile de re
zervă se suprimă, iar cele 
de garnisire se fasonează. 

In- cazul când sistemul 
de bifurcare nu asigură 
soliditatea scheletului, ramificarea se poate face după sistemul 
bilateral altern. 

5. In anul III se repetă operaţia de bifurcare >sau de ramifi
care bilaterală alternă pentru formarea celui de al treilea etaj. 

Fig. 49. 
p lan tă r i i a 

— F a s o n a r e a în v e d e r e a 
unui pom în fo rmă de vas 
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In tot timpul tăierilor de formare, ramurile vegetative de 
prisos şe suprimă sau se transformă în ramuri de garnisire, iar 
ramurile de garnisire obişnuite se taie după normele respective, 
pentru a deveni ramuri roditoare bine formate 

XII. TEHNICA TĂIERILOR DE CORECŢIE 

Cei mai mulţi pomi care necesită tăieri de corectare au co
roana mai deasă decât trebue şi ca a tare trebue rări ţ i . Sunt însă 
şi cazuri (la cais, lâ gutui, la unele soiuri de păr sau de m ă r ) , 
când coroana pomilor este prea rară, deci, trebue îndesată. 

In ambele situaţii se face analiza coroanei pomului, compa
rând coroana reală, dar defectuoasă, cu cea raţională, pe care 
o avem în mintea noastră, spre a vedea ce-i lipseşte celei dintâi. 

In cazul coroanei prea dese se procedează astfel : 
1. Din ramurile de schelet existente in primul etaj se a leg 

acele trei sau patru ramur i care -sunt aşezate cât mai bine şi sunt 
mai bine desvoltate, încât să rezulte un schelet bine format. Res
tul ramurilor de schelet se suprimă, dacă grosimea lor este de 
2 până la 5—7 cm sau se transformă în ramuri roditoare prin 
scurtare (dacă grosimea lor este mai mică de 2 c m ) . 

Dacă ramurile de suprimat sunt prea groase, adică au în 
grosime mai mult ca 7—8 cm la pomacee (pomii ale căror 
fructe sunt cu seminţe) şi 5—6 cm la sâmburoase (pomii ale că
ror fructe sunt cu sâmbur i ) , încât produc răni prea mari, atunci 
acele ramuri se lasă neatinse, a jungându-se în felul acesta la 
4—6 ramuri principale. In cazul acesta, operaţiile de răr i re se 
aplică ramurilor de ordinul II şi III şi celor din etajul II şi 
III, care sunt mai subţiri şi lasă răni mai mici. 

2. înaintând pe axul coroanei în sus, se aleg la distanţa de 
60—75 cm dela primul etaj alte trei, patru ramuri desvoltaie şi 
bine plasate pentru formarea etajului II. La nevoie, se admit şi 
ramuri mai rău plasate pe ax, cu condiţia că rămurişul lor să fie 
bine plasat în cuprinsul coroanei. 

Celeîalte ramuri de schelet din cuprinsul etajului II se su
pr imă sau se transformă în ramuri roditoare, aplicând procedeul 
descris rnai sus pentru etajul I. 

3. Dacă pomul este foarte bine desvoltat şi i se poate forma 
un al treilea etaj , se procedează la fel ca la etajul II . 
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II si4'înU!inl?e t 0 3 t e r a m U r i I e P r i n c i P a l e ale etajului T, II şi HI şi înaintând pe şarpantele lor, alegem alternativ, în 

Fjg. SC. — a) Pom ce u r m e a z ă a fi s u p u s tă ie r i lor de c o r e c ţ i e 

d r e a p t a ş i în stânga, cele mai viguroase si mai bine aşezate ra
mificaţii, care vor forma ramurile de ordinul II. Distanţele si lo
curile unde se lasă ramurile alese pentru schelet trebue să fie 
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pe cât este posibil, cele indicate la tăierea de formare a piramidei 
etajate modificate. 

Fig. 50. — b) a c e l a ş pom după t ă i e r e a de c o r e c ţ i e 

5. Tot asa procedăm cu ramurile de ordinul II, pentru ale
gerea ramurilor de ordinul III pe şarpantele celor dintâi. 

6. Toate celelalte ramificaţii mai viguroase, adică ramu-
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i i le de schelet de prisos şi rău plasate, se suprimă sau se trans
forma în ramuri roditoare. In cazul, însă, când scheletul corec
t a t rămâne slab garnisit, atunci se lasă câteva ramuri de sche
let în plus. 

7. Paralel cu aceste operaţii sau după ele se face tăierea 
ramuri lor roditoare pe întreg scheletul. 

Prin toate acestea, operaţia de rărire fiind terminată, se 
face tăierea de echilibrare a coroanei în ordinea verticală. 

Pentru aceasta : 
8. Se scurtează foarte puţin sau nu se taie deloc ramura 

principală cea mai slabă din etajul I, iar celelalte ramuri se 
scurtează la aceeaşi înălţime. Dacă ramura cea mai slabă este 
prea scurtă, atunci celelalte ramuri se lasă mai lungi decât ea. 

9. Se scurtează vârfurile ramurilor din etajul II cu 20—25 
•cm mai sus decât cele ale etajului I. 

10. Tot aşa se procedează cu etajul II faţă de etajul III. 
11. Se scurtează săgeata la 20—25 cm deasupra ultimului 

etaj . 
In cazul când avom de a face cu o coroană globuloasă şi 

dacă ultimul etaj are cel puţin doi ani, atunci săgeata se suprimă 
de tot, tăindu-se deasupra ultimei ramuri a etajului superior. 

XIII. T E H M C A TĂIERILOR DE REGENERARE 
SAU REÎNTINERIRE 

Aceste tăieri se aplică pomilor bătrâni la care scheletul a în
ceput să se usuce şi au apărut lăstari lacomi la îndoiturile ramu
rilor de schelet. Tăierile se aplică şi pomilor care au suferit ac
cidente : au fost fărâmaţi de polei, zăpadă sau furtuni, rod prea 
îmbelşugat , etc. 

La aceste t ă i e r i : 
1. Se face analiza coroanei pentru a stabili cât de mult tre-

bue scurtate ramurile coroanei. Cu cât vârfurile ramurilor din 
scheletul vechi sunt mai uscate sau mai rupte, cu atât tăierea de 
substi tuire se face mai ridicată. 

2. Practic, ramuri le principale se scurtează până la punctele 
de curbură unde au crescut lăstarii lacomi cei mai viguroşi. Tă
ierea se face deasupra unui lăstar lacom, care urmează să înlo
cuiască vârful uscat sau slăbit care se suprimă (Vig. 51). 
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3. Ramurile de ordinul II şj III se taie ceva mai scurt, su 
bordonându-se ramurilor de ordinul I, respectiv II. Şi aci tăie-
ri'le se fac deasupra unor lăstari lacomi sau chiar a unor ramuri 
roditoare mai viguroase (fig. 51). 

4. Din restul lăstarilor lacomi se aleg şi se lasă drept ra
muri de ordinul II ş i 
III cei mai viguroşi şi 
bine plasaţi , înlocuin-
du-se astfel ramurile 
pierdute. 

5. Toţi lăstarii la
comi lăsaţi pentru în
locuirea scheletului su
primat se fasonează în 
vederea ramificării mai 
departe şi garnisirii cu 
ramuri roditoare. 

6. Restul lăstari lor 
Fig.51.— T ă i e r e de r e î n t i n e r i r e lacomi Se t ransformă în 

ramuri roditoare. 
7. Ramurile roditoare bătrâne se curăţă sau se taie foarte 

scurt, pentru regenerare. 
Dacă pomul nu are suficienţi lăstari la-comi, se taie în 

punctele cu ochi dorminzi, adică la baza unei prelungiri mai 
vechi. 

Când pomii bătrâni , cu scheletul în uscare, nu au deloc lăs
tari lacomi — ceeace constitue un semn de epuizare — ei nu 
merită să li se aplice tăieri de regenerare . Astfel de pomi, în 
cazul când au trunchiul şi scheletul sănătos, trebue întâi udaţ i 
şi îngrăşaţ i puternic şi numai după ce vor da lăstari noi, viguroşi,, 
li se poate aplica tăierea de regenerare . La nevoie, se face în
cercarea cu 1—2 pomi. Scurtarea coroanei unui pom prin reîn
tinerire poate merge dela 0,75 până la 1,50 m. 

Grosimea ramurilor în punctul de tăiere nu trebue să fie 
mai mică decât 7—8 cm. 

O coroană regenerată trebue să fie cât mai echilibrată. Ir» 
acest scop, în tot timpul tăierii lucrează cel puţin doi lucrători , 
din care unul conduce de jos, iar al doilea taie. 
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XIV. TEHNICA TĂIERILOR DE RODIRE 
SAU DE FRUCTIFICARE 

Tăierile de rodire se aplică numai ramurilor roditoare. Eie 
se pot executa în uscat şi în verde, principiile fiind aceleaşi, iar 
deosebirile constând în aceea, că la tăierile în verde se operează 
numai cu lăstari în creştere, iar la tăierile în uscat se operează 
şi cu ramuri roditoare vechi. 

întrucât cele mai productive ramuri roditoare sunt cele ti
nere şi viguroase şi întrucât aceste ramuri se formează din lăs
tari anuali, una din problemele mari ale tăierii de rodire este 
să avem în fiecare an noi lăstari . 

Pe de altă parte, ştiind că ramurile care rodesc cel mai mult 
nu sunt cele dela bază şi nici dela vârful şarpantei, ci ramurile 
situate la mijlocul şarpantelor, trebue să avem grijă ca tocmai 
această parte a scheletului să fie cât mai bine garnisită. 

In al treilea rând, trebue să urmăr im ca raportul între ramu
rile roditoare vegetative (adică încă nepurtătoare de flori, ca : 
pinteni, smicele, lăstari vegetativi) şi ramurile roditoare fiori-
fere (ţepuşi, nuieluşe, mlădiţe) să fie de cel puţin 2 la 1 sau 3 
la 1, pentrucă în felul acesta, se asigură formarea de noi ra
muri florifere şi se asigură o producţie susţinută. 

Distribuirea ramurilor roditoare vegetative şi florifere pe 
şarpantă trebue făcută alternativ, adică un pinten, o ţepuşă, iar 
un pinten şi o ţepuşă ş.a.m.d, şi nu grupând separat unele şl 
altele, adică la un capăt al ramurii numai pinteni şi la altul nu
mai ţepuşi. 

Normele şl operaţiile principale în tăierile de rodire, s u n t : 
1. Desimea ramurilor roditoare pe şarpantă variază cu felul 

ramurilor roditoare şi cu vigoarea pomilor. Pintenii şi ţepuşile 
tinere, la pomacee, precum şi buchetele de Mai la sâmburoase se 
lasă în numărul lor iniţial, în care caz sunt distanţate la 3—5 
cm. Ramificaţiile fructifere se lasă la 8—10 până la 12 cm unele 
de altele. 

2. Dacă dintr 'un punct de creştere au crescut 2—3 ramuri 
roditoare, se lasă una singură şi numai în cazul când porţ iunile 
vecine de şarpantă sunt goale, se lasă două sau toate trei ra
murile. 

3 Când numărul de ţepuşi la măr şi păr este prea mare faţă 

5? 



-de numărul de pinteni, o iparta din ţepuşi se suprimă cu totul 
•sau li se suprimă muguri i florali dela vârf. 

4. Smicelele se scurtează la 2—3 muguri . Cele care au fost 
ciupite în cursul verii şi 
prezintă la vârf un mu
gure florifer, nu se taie. 

5. Nuieluşele mai lungi 
ca 15 cm se t ratează ca 
şi smicelele. Cele sub 15 
cm lungime se lasă netă
iate. In cazul când pomul 
are mai puţin rod decât 
este de dorit, atunci se 
lasă să rodească şi o parte 
din nuieluşele mai lungi 
ca 15 cm. 

6, Ramurile vegetative 
de 1 an, ce urmează a fi 
t ransformate în ramuri 

roditoare, se taie cu atât mai scurt, cu cât sunt mai slabe. 

Fig. 52. — Tă i e r ea unei 
r a m u r i r o d i t o a r e 

b 
Fig, 53, — P r o d u c ţ i i l e unei r a m u r i de un an t ă i a t ă în v e d e r e a 

fo rmăr i i m u g u r i l o r de rod 
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Practic, ele se taie astfel : 
a) Cele subţiri la 1—2 ochi ; 
b) Cele mijlocii (4—5 mm în grosime) la 3—4 ochi ; 
c) Cele groase (6—7 mm în grosime) la 4—5 ochi ; 
d) Cele foarte groase se suprimă. 
Cunoscând aceste norme de tăiere pentru rodire la poma-

eee, să urmărim un exemplu de formare a unei ramuri roditoare 
dintr 'o ramură laterală de um an cu desvoltare normală (fig. 52). 

Fig. 54. — P r o d u c ţ i i l e unei r a m u r i r o d i t o a r e de 3 ani 

In anul I se taie la 3—4 muguri , din care se poate desvolta 
o prelungire şi 2—3 pinteni sau două prelungiri ş\ 1—2 pinteni 
(fig. 53 a şi b ) . La pomii» în plină putere de rodire, în loc de pin
teni se pot forma şi ţepuşi. 

In anul II prelungirile se taie la 2—3 sau la 3—4 muguri , 
după puterea lor. Din muguri vor creşte alţi lăstari la vârf şi 
al ţ i pinteni sau ţepuşi. In cazul când puterea a slăbit, se pot des
volta şi la vârf ţepuşi în loc de prelungiri (fig. 54 a şi b) . 

In anii următori, operaţia de tăiere se repetă după aceleaşi 
regulii, până când ramura roditoare nu mai dă prelungiri , ci nu
mai pinteni şi ţepuşi, iar după rodire se garniseşte cu burse până 
la vârf (fig. 55). 

Bursele formează pe ele dela sine, alţi pinteni şi alte ţepuşi 
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Fig. 55.— Ramif icaţ ie fruct i feră 
îmbătrâni tă (obţ inută prin tăieri 
r epe ta te ) , care se pot reînt ineri 

prin tăiere în punctele arătate . 

(mai ra r smîcele şi nuie luşe) , 
încât nu este nevoie de alte 
tăieri, decât de o uşoară ciu-
pire a vârfului fiecărei burse 
(fig. 56) . 

Rezultă, în felul acesta, ra
mificaţii fructifere care se în
carcă pe an ce trece, iar 
când aceste ramificaţii îm
bătrânesc, ele se reîntineresc 
printr 'o tăiere radicală a-
proape de bază, aruncându-se 
iot lemnul bătrân şi provo
când creşterea de noi pinteni 
şi ţepuşi sau chiar de noi ra
muri (fig. 55). 

Dacă în momentul tăierii 
pentru înlăturarea lemnului 
bătrân se găseşte la baza 
ramificaţiei fructifere câte un 
pinten sau ţepuşă deja for
mate, este cu atât mai bine. 

In acest caz se taie deasupra pintenului sau deasupra ţepuşii,. 
urmând ca din ei să dea noile producţii roditoare. 

7. La gutui, tăierile de fructificaţie 
se reduc la: 

a) Scurtarea ramurilor roditoare de 
un an, în cazul când acestea sunt slabe, 
iar majoritatea sau toţi mugurii sunt 
floriferi. b) Rărirea măciuliilor prin în
depărtarea celor slabe. 

8. La sâmburoase, în genere, ramu
rile buchet nu se taie. Deasemenea ra 
murile roditoare mijlocii. 

9. La cireş şi vişin, tăierile de fruc
tificare aproape că nu sunt necesare. 
Numai la vişinii pletoşi, în cazul când 
se urmăreş te obţinerea de ramuri 
mijlocii şi ramuri-buchete, în loc de 

Fig. 56. — Ciupirea* 
unei burse 
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plete se fae tăieri în uscat, cât şi ciupiri de vară la 2—3 sau 4—5 
muguri , djupă vigoarea ramuriu 

10. La prun nu se fac ciupiri de vară, iar tăierile de rodire 
In uscat se reduc la scurtarea ramurilor roditoare care s'au Iun* 
git şi la îndepărtarea celor mai slabe. 

11. La piersic, tăierile de rodire sunt mai complicate şi ab
solut necesare. Ele constau în următoarele : 

a) Ramurile rodi
toare mai slabe şi fără 
muguri floriferi se 
taie în cepi adică la 
doi ochi (fig. 57). 

b) Ramurile mixte 
se taie la 6—8 şi chiar 
10 ochi dintre care 
la 1—2 la bază sunt 
vegetativi şi au me
nirea să dea lăstari 
de înlocuire, 4—5 
următori sunt rodi
tori sau micşti şi 
sunt meniţi să ro
dească, iar cel dela 
vârf tot vegetativ, a-
vând rolul de a asi
gura circulaţia sevei 
până la vârf (fig. 58). 

c) Ramuriile salbe sau sifon se scurtează la 3—4 muguri , cu 
condiţia ca mugurele de tăiere să fie vegetativ. Altădată ele se 
lasă întregi, însă mugurii floriferi se suprimă, afară de 1—2 
sau 3. 

Având în vedere că piersicul se degarniseşte, principala 
problemă la tăierea lui este păstrarea vegetaţiei în toate punc
tele de creştere. Acest scop poate fi atins prin tăieri regulate în 
uscat şi prin ciupiri de vară, care ţ in pe loc lăstarii de sus şi ajuta 
să se desvolte pa cei de jos. 

Dacă privim figura 57, vedem că în locul ramuri i tăiate cresc 
alte două. In anul viitor, una din ele — cea de jos — poate fi 
tăiată tot în cep, ca să dea alţi doi lăstari pentru anul al treilea, 

Fig. 57. — Tă ie rea unei r a m u r i 
r o d i t o a r e de p iers ic la doi ochi 
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iar cea de sus poate fi tăiată lung, ca să rodească şi după acee.i 
să fie suprimată cu totul. 

O altă soluţie este : r amura de sus să fie scoasă cu totul, iar 
cea de jos tăiată lung, ca în figura 58. In acest caz, iniţial, avem 

după tăiere ramura 
a, cf din care, porţiu
nea a b are rolul să 
dea doi lăstari noi 
pentru anul viitor, 
iar porţiunea b c are 
rolul să rodească şi 
apoi să fie suprimată. 

LăstarH care cresc 
din mugurii vegeta
tivi dela bază, nu se 
ciupesc, iar cei ce 
cresc din mugurele 
vegetativ terminal şi 
eventual cei ce vor 
da din alţi muguri 
vegetativi se ciupesc, 
pentrucă ei nu au ro
lul decât să hră
nească fructele şi a-
poi să fie îndepărtaţi 
odată cu ramura ve
che. 

Dacă se întâmplă ca florile de pe? porţiunea b c să nu lege 
fructe, atunci această porţ iune se scoate îndată după înflorire, 
pentrucă nu mai are rost să fie menţinută până la toamnă. 

12. La cais, tăierile obişnuite de rodire se aseamănă cu 
cele dela prun, cu deosebirea, însă, că ramurile anuale se 
scurtează mai mult. 

In ultimul timp, ştiinţa sovietică a ajuns să rezolve problema 
rodirii la cais prin tăieri de vară după metoda savantului P . Şiti> 

cărui carte scrisă în acest scop a fost premiată cu 
Prem \u\ Stalin. 

Iată c e s e bazează şi în ce constă metoda lui P . Şitt. 
Caisul nu rodeşte regulat . Sunt regiuni unde nu dă decât 

Fig. 58. — T ă i e r e a unei r a m u r i 
m i x t e Ja p i e r s i c 
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2—3 recolte în 10 ani ; de regulă, numărul recoltelor într 'un de
ceniu este 4—5 şi numai în cazurile cele mai bune 6—7 sau 8. 

Cauzele nerodirii caisului nu sunt aceleaşi, ca de exemplu 
la măr şi păr. La spefciile din urmă, nerodirea este provocată, de 
regulă, de neformarea mugurilor floriferi. La cais, dimpotrivă, 
mai în toţi anii mugurii floriferi se formează, însă pier, fie în 
timpul gerurilor mari de iarnă (ceeace se întâmplă mai r a r ) , fie 
la sfârşitul iernii, în zilele de revenire a gerurilor după o peri
oadă caldă, fie în timpul înfloritului, din cauza brumelor şi a 
îngheţurilor. 

Dece pier mugurii floriferi la cais în ultimele două cazuri ? 
Pentrucă : 

1. La cais, repausul obligatoriu (de iarnă) este scurt. Deja 
în Ianuarie caisul este în măsură să pornească vegetaţia, dacă 
se ives,c zile călduroase. Acest lucru se întâmplă în foarte mulţi 
ani, mai ales în Februarie, când instaurarea unei perioade calde 
provoacă trezirea sevei, iar revenirea gerurilor loveşte planta 
(care şi-a pierdut rezistenţa) şi omoară în primul rând mugurii 
florali. 

2. Datorită caracterelor sale biologice, formate în condiţiile 
unei clime continentale, cu veri lungi şi secetoase şi cu ierni 
geroase, caisul înfloreşte de timpuriu (înainte de înfrunziră), 
când pericolul brumelor nu este trecut. In aceste condiţii, căde
rea unei brume sau a unui îngheţ în timpul înfloritului nimiceşte 
tot rodul. 

Dacă acestea sunt cauzele rodirii neregulate a caisului, 
atunci problema care se pune este: 

a) să se prelungească perioada de repaus; 
b) să se amâne înfloritul. 
Studiind biologia caisului, P. Şitt a observat că aceasta 

specie : 
a) Este foarte precoce, a d k ă ramurile şi mugurii se des-

voltă şi se maturează foarte repede, iar pomul se pune repede 
pe rod. Ca atare, specia caisului este capabilă să dea într 'un an 
două şi câteodată trei serii de lăstari, ai căror muguri ajung 
maturi şi chiar se diferenţiază, adică se transformă în muguri 
floriferi în 3—4 săptămâni. In felul acesta, pomul îşi parcurge 
repede perioadele de vârste, ajungând să se pună pe rod, câte
odată, chiar în al treilea sau al doilea an dela răsăr i rea din 
sămânţă . 
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b) Este foarte rezistent la ger, când îşi parcurge norma! 
ioate fenofazele şi intră în iarnă călit, adică bine pregăti t pentru 
înfruntarea temperaturilor joaso. 

c) Ramurile anuale de cais, din repriza a doua sau a treia l ) 
«de creştere (lăstarii de va ră ) , rezistă mai bine la ger (în cazul 
când s'au desvoltat normal) pentrucă ele intră în repausul de 
iarnă şi-1 încheie mai târziu. 

d)' Mugurii floriferi de pe lăstarii de vară înfloresc pr imă
vara cu 5—7 zile mai târziu decât mugurii floriferi de pe lăs
tarii din prima repriză (lăstarii de p r imăvară ) . 

Constatându-se aceste însuşiri biologice ale caisului, s'a pus 
întrebarea: nu putem înlocui lăstarii de vară? 

Răspunsul a fost căutat în provocarea artificială a lăstarilor 
de vară, prin tăieri de vară în coroana scheletului. Aceste tăieri 
se fac prin următoarele operaţii: 

1. Tăierea de rărire a ramurilor schelete de ordinul IJI-iV 
(eventual şi II şi V) . Pentru această operaţie, se face întâi ana

liza coroanei, identificându-se ramurile de schelet de ordinul 
i, II, III, IV şi V. Din ramuri le de ordinul III şi IV, iar la nevoie 
şi II şi V, se a leg cele mai slabe şi rau aşezate, care se suprimă, 
împuţinarea numărului de muguri de ordinul III şi IV poate 
merge până la 15—20% din numărul lor total. 

2. Reducerea şarpantelor rămase. Această operaţie* se exe
cută prin scurtarea ramurilor de schelet rămase după rărire , tă-
mdu-se în lemnul de 2—3 ani şi mai rar de 4—5 ani. Vârsta 
lemnului se determină prin analiză, mergând dela periferie spre 
centrul coroanei. 

3. Ingrăşarea şi udatul puternic al terenului. Acestea se 
aplică pomilor ce au fost supuşi tăierilor de vară cu scopul de 
a provoca un val de creştere puternică, încât până la încheierea 
vegetaţiei lăstarii să se desvolte suficient, iar lemnul lor să se 
coacă bine. 

Operaţia se face între 1—20 Iunie. In caz de nevoie, până la 
sfârşitul perioadei de vegetaţie se mai revine cu o udătură sau 
două. 

1) Precum se ştie, creşterea pomilor într'o perioadă de vegetaţie se face 
adesea în două, iar câteodată în trei reprize. Aceasta înseamnă că lăstarii îşi 
încetează creşterea în lungime, nu odată, ci de 2-3 ori şi tot de atâtea ori îşi 
formează mugurii terminali. 

64 



XV. ÎNCHEIERE 

Am spus în treacăt că tăierea pomilor nu se poate aplftca In 
toate cazurile, după acelaş şablon. Fiecare pom sau grup de pomi 
preiziotă un caz aparte, pentrucă avem de a face cu atâtea specii 
şi soiuri deosebite, cu. pomi altoiţi pe portaltoî diferiţi, cultivaţi 
în condiţii diferite sau de vârste diferite. 

O zi'cătoare rusească spune : „Măsoară de şapte ori, însă 
taie odată". Dacă acest adevăr este valabil pentru o pânză, o 
scândură sau o vergea de fier, apoi cu atât mai mult el este va
labil pentru un pom. Iată dece am căutat să dăm în această bro
şură cât mai mult material, pe baza căruia tovarăşii noştri vor 
putea analiza şi descifra coroana oricărui pom, vor putea înţe
lege ,,graiul' 4 mut al fiecărei rămurele, vor putea gândi, judeca 
şi „măsura de şapte or i" înainte de a tăia. 

0~ greşeală în tăierea pomilor se repară greu sau nu se re, 
pară delotc. Deaceea, înainte de a tăia, trebue învăţată bine şi 
metodic teoria tăierilor. îngrij ind bine pomii, vom contribui şi 
noi pomicultorii la creşterela belşugului în Republica noastră. 

5 . - T ă i e r e a p o m i l o r . 
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