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11..   IInnttrroodduucceerree

În constela]ia speciilor pomicole, caisul [i piersicul ocup` un loc aparte,

fiind pre]uite pentru gustul [i aroma fructelor. Este suficient s` ne

gândim la gama important` de vitamine, zaharuri, uleiuri direct asimi-

labile, substan]e minerale ale fructelor consumate în stare proasp`t`,

precum [i a produselor (gemuri, peltele, sucuri, b`uturi alcoolice etc.)

care se pot ob]ine din fructele acestor specii [i ne d`m seama de

importan]a economico-alimentar` a acestora.

Din p`cate, produc]ia de fructe a sc`zut la piersic de la 52,9 mii tone la

49,7 mii tone în perioada 1990-1993, a cunoscut o oarecare cre[tere în

anul 1993, dup` care curba descendent` a continuat pân` în anul

2001 (fig. 1.1), în timp ce produc]ia de caise (fig. 1.2) a sc`zut [i ea

de la 48 mii tone în anul 1990 la 15,3 mii tone în 1995, a cunoscut o

minim` cre[tere în anul 1996, dup` care a continuat s` scad` constant

pân` în anul 2001.

Factorul determinant în diminuarea produc]iei de fructe la aceste dou`

specii pomicole îl reprezint`, f`r` doar [i poate, sc`derea drastic` a

suprafe]elor ocupate cu aceste specii dup` anul 1989, nu mai pu]in

folosirea tot mai redus` a surselor fertilizante (organice sau minerale)

în tehnologiile de cultivare ale speciilor pomicole datorit` situa]iei

economice deficitare în perioada de tranzi]ie c`tre economia de pia]`,

[i nu în ultimul rând condi]iile climatice nefavorabile derulate în spe-

cial prim`vara la pornirea în vegeta]ie a pomilor (în special brumele
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Figura 1.1

Evolu]ia cantitativ` a

produc]iei de piersici

în perioada 1990 -

2001 (Anuarul Statis-
tic al României, 2002)



[i înghe]urile târzii care afecteaz` înfloritul [i legarea fructelor: trei

ani din zece în zona de sud a Câmpiei Române).

Dat` fiind aceast` situa]ie, apare imperios necesar` rentabilizarea cultu-

rii caisului [i piersicului prin introducerea în cultur` a soiurilor nou

create [i omologate la SCDP B`neasa, cu rezisten]` sporit` la factorii

de clim`, la gerurile de revenire din prim`var`, la boli [i d`un`tori [i

cu nivel productiv ridicat.

Indiferent la ce nivel [i în ce scop se înfiin]eaz` [i se exploateaz` o plan-

ta]ie de piersic sau cais (comercial, familial sau ca mijloc de relaxare

[i agrement), este necesar ca produc`torii de fructe s` de]in` cuno[-

tin]e teoretice [i practice despre factorii care pot fi dirija]i în scopul

interven]iei asupra cre[terii cantitative [i calitative a produc]iei de

fructe la aceste dou` specii.

Unul dintre ace[ti factori îl reprezint` solul, ca parte a ecosistemului în

care speciile pomicole î[i duc via]a. Acesta are implica]ii semnificative

de ordin fizic, chimic [i biologic asupra cre[terii, dezvolt`rii [i fructi-

fic`rii pomilor de cais [i de piersic în strâns` corela]ie cu unele ele-

mente legate de amplasarea planta]iilor, de panta terenului, tipul de

sol, fertilitatea acestuia [i bineîn]eles toate celelalte elemente tehno-

logice ale speciilor respective.

Prezenta lucrare cuprinde câteva elemente legate de cerin]ele caisului [i

piersicului fa]` de condi]iile  de sol, parte component` a interfazei

atmosfer` - sol în care aceste specii tr`iesc, ca dealtfel, toate celelalte

organisme vegetale terestre. De asemenea, este descris modul de

manifestare [i de recunoa[tere pe cale vizual` a deregl`rilor de nutri-

]ie - caren]e [i excese/toxicit`]i, ale celor dou` specii, deregl`ri bogat

ilustrate cu imagini foto originale, care permit recunoa[terea acestora

în planta]ii. Importan]` deosebit` se acord` [i managementului inte-

grat al solului în planta]iile de cais [i de piersic.

V. B`lan
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Figura 1.2

Evolu]ia cantitativ` a

produc]iei de caise în

perioada 1990 - 2001

(Anuarul Statistic al
României, 2002)



22..   CCââtteevvaa  ccoonnssiiddeerraa]] ii ii   pprraacctt iiccee
ggeenneerraallee  pprr iivviinndd  ccoonnddii]] ii ii llee  
ddee  aammppllaassaarree  [[ ii   ddee  ccrree[[tteerree  
aa  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii

În ]ara noastr` au fost stabilite cinci zone de cre[tere a caisului, fiind

specia care s-a adaptat cel mai greu la condi]iile climatice din ]ara

noastr`. Pentru fiecare zon` sunt recomandate numai anumite soiuri

func]ie de condi]iile climatice specifice fiec`rei zone. Din acest punct

de vedere trebuie avut` o grij` deosebit` la amplasarea planta]iilor.

În cadrul celor cinci zone de cultivare a caisului [i a zonelor de cultivare

a piersicului din Câmpia Român`, Dobrogea, podgoriile din Munte-

nia [i Oltenia, zona de câmpie [i colinele dealurilor din vest [i nord-

estul Transilvaniei, elementul care diferen]iaz` versan]ii din cadrul

unit`]ilor geomorfologice ale ]`rii sub raportul rela]iilor cu procesele

de cre[tere [i rodire a pomilor este altitudinea.

De[i planta]iile de cais [i de piersic au ocupat [i ocup` suprafe]e însemna-

te în zonele cu suprafe]e plane, de câmpie, totu[i pentru pomicultur`,

versan]ii au constituit [i vor constitui forma predominant` de relief.

Este lesne de în]eles c` versan]ii (înclina]ia, expozi]ia [i forma acestora)

sunt cei care influen]eaz` într-un mod diferen]iat inciden]a luminii

asupra aparatului foliar [i implicit asupra fenomenului de fotosintez`

cu rol determinant în formarea [i coacerea recoltelor.

Corelat cu aceste aspecte, solul ocup` la rândul lui un loc determinant

în reu[ita amplas`rii [i implicit a cre[terii [i rodirii planta]iilor de cais

[i piersic atât prin caracteristicile versan]ilor pe care sunt amplasate

planta]iile respective cât [i prin însu[irile agrochimice ale sale, care

sunt în strâns` corela]ie (pe lâng` condi]iile de formare [i evolu]ie) [i

cu influen]ele pe care le are expozi]ia, înclina]ia [i forma versan]ilor.

22..11..   ÎÎnnccll iinnaarreeaa  vveerrssaann]] ii lloorr

Cu cât este mai mare înclina]ia suprafe]ei terenului, coeficientul de scur-

gere a apei din precipita]ii este mai mare [i invers, cu consecin]e

grave asupra procesului de solificare [i de declan[are a fenomenului

de eroziune. Treptat, orizonturile superficiale (unde exist` maximum

de fertilitate) sunt sp`late, iar dac` procesul de eroziune continu` se

poate ajunge pân` la pierderea profilului de sol. Este clar c` prin
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modificarea profilului solului [i a regimului s`u hidric de c`tre feno-

menele de eroziune, se modific` indirect [i condi]iile de nutri]ie (de

hran`) ale pomilor. Practic, cercet`rile efectuate în ]ara noastr` (Ian-

cu, 1967, Voiculescu, 1986), precum [i în alte zone ale lumii, se men-

]ioneaz` faptul c` planta]iile de pomi nu se înfiin]eaz` pe terenuri cu

pante mai mari de 15 - 22 %.

22..22..   EExxppoozzii ]] iiaa  vveerrssaann]] ii lloorr

Expozi]ia versan]ilor exprimat` prin expunerea acestora fa]` de punctele

cardinale are un rol determinant direct (prin modul de distribuire a

regimului termic) asupra însu[irilor fizice, chimice [i biologice ale so-

lului [i indirect asupra proceselor de cre[tere [i dezvoltare a pomilor.

Sunt cunoscute deosebirile referitoare la regimul de lumin`, ap` [i

c`ldur` de pe versan]ii cu expozi]ie sudic` fa]` de cei cu expozi]ie

nordic`. Fa]` de terenul plan, numai versan]ii cu expozi]ie sudic` pri-

mesc mai mult` energie caloric`. Este clar c` aceast` diferen]iere se

r`sfrânge [i asupra regimului termic din sol cu consecin]e evidente

asupra activit`]ii fizice, chimice [i biologice din sol.

Din cercet`rile numeroase efectuate la noi în ]ar` referitor la problema

expozi]iei versan]ilor (Bordeianu [i colab., 1965, Constantinescu [i

colab., 1967, Cociu, 1968 [.a.), dar mai ales cele ale lui Voiculescu din

ultimul timp (1986), se eviden]iaz` faptul c` pe versan]ii cu înclina]ia

de pân` la 20 - 25 % la m`r [i p`r [i de pân` la 10 - 15 % la cais [i

piersic, expozi]ia nu este un factor de excludere sau de schimbare a

amplasamentului planta]iilor. Totu[i pentru ob]inerea unor produc]ii

de calitate [i a longevit`]ii [i productivit`]ii planta]iilor de cais sau de

piersic factorul expozi]ie nu trebuie neglijat. Astfel, expozi]iile opti-

me pentru planta]iile de cais [i de piersic sunt vest [i sud-vest.

22..33..   FFoorrmmaa  vveerrssaann]] ii lloorr

Fiind determinat` în general de fenomenele de eroziune [i alunec`rile

de teren, forma versan]ilor determin` neuniformit`]i în climatul ge-

neral al planta]iilor prin formarea de microreliefuri [i microclimate la

nivelul suprafe]elor de sol [i implicit la apari]ia de neuniformit`]i în

desf`[urarea proceselor fizice, chimice [i biologice din acesta, cu rol

determinant asupra cre[terii [i rodirii pomilor. Fertilitatea solului este

diferit` în cadrul aceleia[i planta]ii, iar diferen]ierile în cre[tere [i ro-

dire sunt evidente [i apar [i vetre de uscare a pomilor.
V. B`lan
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În concluzie, pentru reu[ita unor planta]ii de cais [i de piersic longevive

[i productive se recomand` evitarea unor astfel de terenuri cu in-

fluen]e neuniforme asupra cre[terii [i rodirii pomilor [i implicit a

ob]inerii de recolte sc`zute cantitativ [i calitativ. La amplasarea unor

planta]ii de cais [i de piersic pe terenuri înclinate trebuie avut` în ve-

dere o alegere [i o corelare judicioas` a tuturor celor trei caracteristici

legate de înclina]ia, expozi]ia [i forma versan]ilor. Alegerea celor mai

bune variante de amplasare a planta]iilor trebuie s` asigure un bun

regim termic, hidric [i nutritiv al pomilor.

22..44..   CCeerr iinn]]eellee  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii   ffaa]] `̀   ddee
ccoonnddii]] ii ii llee  ddee  ssooll   ccaa  mmeeddiiuu  uunniicc   ddee  ddeezzvvoollttaarree
aa  ss iisstteemmuulluuii   rraaddiiccuullaarr

Solul (mediu de cultur`, cre[tere [i dezvoltare a sistemului radicular) are

un rol foarte bine determinat în rela]iile sale cu plantele, pe lâng`

rolul de fixare [i de ancorare a pomilor în sol, având [i cea mai im-

portant` func]ie, aceea de schimb de energie [i substan]e cu organis-

mele vii. Realizarea cu succes a acestor func]ii constituie condi]ia de

baz` a unei culturi durabile.

Un sol cu un volum limitat pus la dispozi]ia sistemului radicular al po-

milor determin` o fixare slab` a acestora în sol [i prin urmare ace[tia

prezint` tendin]a de a se dezvolta apleca]i [i sunt slab înr`d`cina]i.

De asemenea, sistemul radicular are o reparti]ie defectuoas`, masa

r`d`cinilor [i suprafa]a de contact cu particulele de sol fiind redus`.

Solurile profunde care asigur` o optimizare a acestor condi]ii de

fixare [i de cre[tere a sistemului radicular sunt considerate cele cu o

grosime exploatabil` de c`tre r`d`cini mai mare de 100 cm [i super-

ficiale cele cu o grosime exploatabil` mai mic` de 50 cm adâncime

(Gautier, 1977).

Un factor important îl reprezint` de asemenea, volumul edafic de sol

exploatat de c`tre sistemul radicular, factor de care se ]ine seama

func]ie de sistemul de înr`d`cinare a combina]iei soi-portaltoi, res-

pectiv de specificul reparti]iei sistemului radicular al pomilor cultiva]i

[i de caracterul intensiv al culturii respective. Localizarea masei prin-

cipale de r`d`cini în coloana de sol pe adâncimea de 0 - 100 cm mai

este determinat` [i de propriet`]ile fizice, chimice [i biologice ale

solului. În studiile sale, Voiculescu [i colab., 1986, arat` c` în majori-

tatea solurilor, orizonturile superioare sunt mai bine structurate [i

aerisite, mai bine aprovizionate cu humus [i elemente minerale în

forme mai accesibile pomilor decât orizonturile profunde.
Calitatea solului
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Volumul edafic de sol este limitat de anumi]i factori de care trebuie ]inut

seama în alegerea locului de amplasare a unei planta]ii de cais sau de

piersic [i anume: con]inutul de schelet (pietri[uri cu diametrul mai

mare de 2 mm [i fragmente de roc` dur`), gradul de penetrare de

c`tre sistemul radicular al portaltoilor a diferitelor materiale parentale

dure sau moi, gleizarea [i pseudogleizarea, hardpanul, diferen]ierea

textural` la valori mari, con]inutul de aluminiu schimbabil, carbona-

tul de calciu activ [i sodiu schimbabil la valori peste limita de tole-

ran]`, etc. Cu excep]ia carbonatului de calciu activ, to]i ceilal]i factori

pot fi ameliora]i, efectul limitativ al acestora asupra rela]iei volum

edafic - dezvoltare sistem radicular, diminuîndu-se. Prin urmare,

acolo unde nu pot fi evita]i ace[ti factori limitativi în alegerea locului

de amplasare a planta]iilor de piersic [i cais, devine obligatorie luarea

m`surilor de ameliorare (optimizare) a acestora.

În unele condi]ii (care se întâlnesc pe solurile aluviale din lunci, pe pro-

tosolurile aluviale [.a.), con]inutul de schelet în sol, repartizat în cea

mai mare parte la baza orizonturilor exploatate de sistemul radicular,

poate avea efect benefic, func]ionând ca strat drenant.

M`rimea con]inutului de schelet [i modul s`u de reparti]ie pe profilul

solului sunt factori care determin` modific`ri la pomi în ceea ce

prive[te starea de vegeta]ie, grosimea trunchiului pomilor, reparti]ia

[i modificarea r`d`cinilor (Voiculescu, 1999). Acela[i autor arat` c`

atunci când ponderea scheletului în profilul de sol explorat de siste-

mul radicular dep`[e[te 20 %, procesul de uscare a pomilor se inten-

sific`, procentul de goluri în planta]ie crescând de la 6 % pe soluri

pseudogleizate, la 9 % pe solurile litice.

22..44..11..   RReeggiimmuull   hhiiddrr iicc   aall   ssoolluulluuii

Comparativ cu celelalte specii sâmburoase, caisul [i piersicul reac]ionea-

z` mult mai intens la stresul determinat de excesul de umiditate, prin

apari]ia manifest`rilor vizibile pe frunze [i l`stari. Sc`derea produc-

]iei de fructe [i uscarea pomilor are loc într-un ritm mai rapid. Între

condi]iile de alegere a terenului pentru cultura acestor specii, solurile

hidromorfe, indiferent de originea excesului de umiditate (datorat

nivelului apei freatice, acumul`rii [i stagn`rii apei din precipita]ii pe

orizonturi slab permeabile [i irig`rii cu norme de ap` în esces etc.),

constituie factor de excludere a terenului (Gautier, 1975, 1982; Voicu-

lescu [i Popescu, 1983; Voiculescu, 1986 [.a.).

Func]ie de sensibilitatea speciei de portaltoi la excesul de umiditate din

sol [i de textura acestuia, se stabile[te [i adâncimea minim` critic` a
V. B`lan
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apei freatice pentru aceste specii. În tabelul nr. 1 sunt prezentate date

referitoare la adâncimea minim` a apei freatice pentru cais [i piersic

în func]ie de textura solului [i tipul portaltoiului.

Excesul de umiditate în primii 100 cm adâncime, are drept consecin]` (în

cele mai dese din cazuri), asfixierea unei p`r]i a sistemului radicular

[i reorientarea masei principale de r`d`cini c`tre orizonturile super-

ficiale, ceea ce sl`be[te ancorarea pomului în sol [i bineîn]eles o ex-

ploatare a unui volum edafic mai redus, cu consecin]e negative în

asimilarea elementelor nutritive din sol [i implicit a reducerii pro-

ceselor de cre[tere [i de rodire.

Tabelul 1
Adâncimea minim` a apei freatice pentru cais [i piersic \n func]ie de textura

solului [i portaltoi (dup` Voiculescu, 1999)

Textura solului

Adâncimea minim` a apei freatice
(cm)

cais/portaltoi piersic/portaltoi

prun,
corcodu[

zarz`r corcodu[ franc
migdal

Sol nisipos:

- argil` (< 0,002 mm) < 20 %

- praf (0,002 - 0,02 mm) < 32 %

- nisip (0,02 - 2 mm) > 68 %

100 150 100 80

Sol lutos:

- argil` (< 0,002 mm) 21 - 45 %

- praf (0,002 - 0,02 mm) 0 - 100 %

- nisip (0,02 - 2 mm) 0 - 100 %

160 180 160 140

Sol argilos:

- argil` > 46 %

170 250 170 150



33..   CCeerr iinn]]eellee  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii   
ffaa]] `̀   ddee  \\nnssuu[[ii rr ii llee  aaggrroocchhiimmiiccee  
aallee  ssoolluulluuii

33..11..   CCeerr iinn]]eellee  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii   
ffaa]] `̀   ddee  rreeaacc]] iiaa  ssoolluulluuii

Reac]ia solului reprezint` unul din factorii cei mai importan]i care condi-

]ioneaz` buna dezvoltare a speciilor pomicole, aceast` însu[ire chi-

mic` a solului având un rol determinant în desf`[urarea celorlalte pro-

cese chimice - mobilitatea unor macro [i microelemente cu rol esen]ial

în dezvoltarea pomilor [.a., [i biologice din sol - condi]ioneaz` activi-

tatea microorganismelor, în general, [i a microflorei în special.

Din punct de vedere al pH-ului [i al gradului de satura]ie cu baze al

solului, VAh, pentru cais [i piersic - ca de altfel pentru toate speciile

pomicole, au fost stabilite atât domeniile optime (tabelul 2) cât [i li-

mitele de toleran]` pentru aciditate [i alcalinitate. Între VAh, [i pH-ul

solului exist` o corela]ie pozitiv` (fig. 3.1). Ecua]ia din fig. 3.1 poate

servi pentru estimarea VAh optim pe baza pH-ului optim necesar

V. B`lan
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Figura 3.1

Corela]ia dintre gra-

dul de satura]ie cu

baze al solului (VAh)

[i pHH2O (dup` Budoi
[i colab, 2000)



unei specii de plante, VAh-ul optim intrând în formula pentru calcu-

lul dozelor de amendamente calcaroase necesare pentru corectarea

reac]iei acide a solului (Budoi, 2000). Alegerea necorespunz`toare a

solurilor pentru înfiin]area planta]iilor, f`r` a ]ine cont de cerin]ele

pomilor fa]` de reac]ia solului, sau neîntreprinderea de m`suri pen-

tru optimizarea acestei însu[iri, face ca reu[ita unei planta]ii pomicole

de cais sau de piersic s` fie redus` din start. 

Cerin]ele caisului [i piersicului fa]` de reac]ia (pH) solului sunt plasate

în domeniul neutru spre alcalin, cu un interval mai larg de varia]ie în

ceea ce prive[te piersicul altoit pe corcodu[ cu interval al pH-ului

între 6,0 - 8,5 (pH optim între 7 - 8) [i cu toleran]` foarte redus` a

caisului fa]` de varia]ia pH-ului (domeniu optim 6,6 - 7,6). Caisul

este, de altfel, specia cea mai sensibil` la domeniul de reac]ie acid.

Unele studii atât din ]ara noastr` cât [i din str`in`tate includ reac]ia

acid` a solului între cauzele care declan[eaz` [i agraveaz` pieirea pre-

matur` a caisului (Voiculescu, 1999). Tot Voiculescu (1983) prin stu-

diile efectuate în planta]ii de cais în Dobrogea [i Teleorman, precum

[i în alte zone a demonstrat faptul c` pe solurile cu pH de 8,2 - 8,3

[i CaCO3 3,4 - 3,5 % (pe adâncimea de 0 - 60 cm) fenomenul de

apoplexie nu este prezent, în timp ce pe solurile acide cu pH de 5,6

- 6,5 (soluri desfundate tipice, soluri brun ro[cate), fenomenul de

apoplexie a afectat 18 % din pomi. Când ponderea r`d`cinilor moarte

dep`[e[te 20 % apar manifest`rile cunoscute la partea aerian`. 

Exist` o corela]ie între varia]ia intervalului de pH [i textura solurilor cu

implica]ii practic pentru toate speciile. Intervalul de pH [i domeniul

optim sunt înguste pe solurile u[oare [i mai largi pe solurile grele,

permi]ând cultivarea speciilor de pomi într-un interval de reac]ie mai

larg. Aceasta se explic` prin capacitatea de tamponare a solului atât

fa]` de aciditate cât [i fa]` de alcalinitate, capacitate care cre[te o dat`

cu cre[terea con]inutului de argil` din sol.
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Tabelul 2
Domeniile optime ale pH-ului [i gradului de satura]ie cu baze (VAh) a solului

cerute de c`tre principalele specii pomicole (dup` Budoi [.a., 2000)

* Dup` M. Popescu, 1993

Nr. crt. Specia pomicol` pH \n H2O VAh (%)

1 Cais 6,6 - 7,6 93 - 100

2 Piersic 7,0 - 8,0* 97 - 100



Un rol determinant îl are men]inerea la parametrii optimi a reac]iei

solului, ceru]i de c`tre aceste dou` specii de pomi, prin m`suri de

amendare periodic` precum [i printr-o folosire judicioas` a celorlal]i

factori tehnologici (lucr`rile solului, aplicarea îngr`[`mintelor, iriga]ia

etc.) care într-o m`sur` sau alta influen]eaz` varia]iile acestei însu[iri.

Din acest punct de vedere, studiile efectuate în ultimii trei ani pe so-

lurile din perimetrul Sta]iunii de Cercetare [i Produc]ie Pomicol` B`-

neasa (tabelul 3) arat` c`, fa]` de ultima cartare agrochimic`, acestea

au cunoscut o u[oar` acidifiere, situându-se în domeniul slab acid,

V. B`lan
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Tabelul 3
Rezultate privind reac]ia solului (pH \n H2O) din arealul SCDP B`neasa, 2000

Specia Parcela Adâncimea (cm) pH

Cais IV 647
0-20 5,45

20-40 5,80

Cais IV

674a1 0-20 5,75

674a2
0-20 5,72

20-40 5,62

Cais III 675
0-20 6,20

20-40 6,12

Piersic pe rod 676
0-20 5,90

20-40 5,72

Piersic III 684
0-20 6,20

20-40 5,95

Piersic pe rod 686
0-20 5,50

20-40 5,65

Piersic lot demonstr. 689
0-20 6,30

20-40 6,45

Cais IV 702
0-20 6,25

20-40 6,25

Cais II 703
0-20 6,45

20-40 6,25

Piersic II 704
0-20 6,40

20-40 6,70



cu excep]ia solurilor reprezentate de parcelele 647, 674a1, 674a2, 676

(orizontul 20 - 40 cm) [i 686, a c`ror reac]ie este moderat acid`.

Unele dintre aceste soluri au un pH care tinde spre limita minim` a in-

tervalului ce încadreaz` aceast` clas`, ceea ce impune luarea de m`-

suri de corectare a reac]iei în special pentru pomii care nu tolereaz`

acest nivel al pH-ului.

În concluzie, reac]ia solului reprezint` un factor major în abordarea

elementelor de nutri]ie sau a favorabilit`]ii terenului pentru o specie

sau alta, îns` luarea în considerare doar a pH-ului nu este corect`,

trebuie avute în vedere [i alte propriet`]i ale solului, fizice [i chimice

(textura, con]inutul de aluminiu schimbabil, de carbonat de calciu

total, sodiul schimbabil etc.).

Men]inerea domeniului optim de pH reclamat de c`tre speciile de pomi,

în general, [i de cais [i piersic în special, devine oricum o condi]ie

necesar` în reu[ita unei dezvolt`ri normale a culturilor respective [i

implicit în ob]inerea unor produc]ii ridicate din punct de vedere

cantitativ [i calitativ.

33..11..11..   TTooxxiicc ii ttaatteeaa  ddee  aalluummiinniiuu  ddiinn  ssooll   

Comparativ cu alte specii pomicole, care cresc bine pe soluri cu reac]ie

de la moderat acid` la neutr` (m`rul, vi[inul), cele de cais [i de pier-

sic, care necesit` un pH neutru - slab alcalin, au manifestat un grad

înalt de toxicitate la prezen]a aluminiului chiar în cantit`]i reduse pe

adâncimea de 100 cm a profilului de sol (Voiculescu, 1999). Sistemul

radicular fiind cel care ia contact cu mediul toxic creat de aluminiu

este [i primul organ la care apar fenomenele de toxicitate. Aceasta,

ducând la o dereglare a asimil`rii elementelor nutritive pe termen

lung de c`tre pomi din solu]ia solului, determin` încetinirea proce-

selor de cre[tere [i în special reducerea ratei anuale de cre[tere a trun-

chiului în grosime, urmat` în urm`torii 3 - 6 ani de uscarea pomilor.

Efectul optim al lucr`rii de ameliorare a solului (deci [i a diminu`rii

toxicit`]ii de aluminiu) prin amendare calcic` la plantele erbacee

anuale are loc numai în primii 2 - 3 ani (Borlan [i colab., 1969).

}inând cont de aceast` însu[ire a unor soluri, inclusiv de faptul c`

ameliorarea acesteia prin amendarea calcic` la pomii fructiferi care

trebuie f`cut` pe o adâncime de aproximativ 100 cm (sol explorat de

peste 70 % din masa total` de r`d`cini a pomilor) [i pe o durat` mai

lung` (10 - 15 ani), ac]iune dificil sau chiar imposibil de realizat, este

recomandabil ca speciile de cais [i de piersic s` nu fie amplasate pe

astfel de soluri.
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33..22..   TToolleerraann]]aa  ssppeeccii ii lloorr   ddee  ccaaiiss   [[ ii   ddee  ppiieerrss iicc   
llaa  ttooxxiicc ii ttaatteeaa  ccaallcc iiuulluuii   aacctt iivv  ddiinn  ssooll

Calciul nu poate fi înlocuit în metabolismul plantelor de nici un element,

el fiind necesar [i implicat în multe dintre procesele fiziologice de

cre[tere [i dezvoltare ale speciilor pomicole: diviziunea cloroplastelor,

formarea perilor radiculari (Peterfi [i S`l`geanu, 1972, cita]i de Voicu-

lescu 1999), reglarea acidit`]ii ]esuturilor, participarea la construirea

pere]ilor celulari sub form` de pectat acid de calciu, men]inerea în

plant` (împreun` cu al]i ioni - potasiu, magneziu, bor) a echilibrului

fiziologic.

Prin propriet`]ile sale, determinate de adâncimea la care apar carbona]ii

[i con]inutul de CaCO3 al orizontului cu carbona]i, solul poate pro-

duce modific`ri în compozi]ia mineral` a frunzelor de cais, cel mai

sc`zut con]inut înregistrându-se la pomii cultiva]i pe solurile care nu

au sau au un con]inut mai redus de carbonat de calciu, cum sunt

cernoziomurile cambice [i solul brun-ro[cat mollic.

Caren]e de calciu la speciile de cais [i piersic (ca de altfel la toate speciile

pomicole) nu prea s-au observat în România, având în vedere c` majo-

ritatea solurilor sunt asigurate cu calciu, excep]ie f`când solurile acide,

unde, în asociere cu alte elemente, lipsa calciului poate produce o dez-

voltare redus` a pomilor, uscare vârfurilor ramurilor, frunze clorotice

sau necrozate, organele tinere fiind cele care sufer` cel mai mult.

Excesul de calciu din sol poate determina multiple simptome, în func]ie

de tipul de sol, adâncimea la care apare orizontul cu carbona]i, con]i-

nutul de CaCO3 activ [i de argil` [i de particularit`]ile soiului [i

portaltoiului (Voiculescu 1999).

Cercet`rile efectuate dup` 1980 au pus în eviden]` faptul c`, pentru cais,

solurile cu un con]inut de argil` de 25 - 45 % [i CaCO3 de maxim 11%

prezint` condi]ii optime de cre[tere [i dezvoltare pentru aceast`

specie.

Declan[area clorozei ferice la aceast` specie, pe lâng` cre[terea pH-ului

[i a con]inutului de carbonat de calciu, este determinat` [i de sc`de-

rea con]inutului de humus pân` la 0,6 %, a con]inutului de cupru

mobil pân` la 1,6 ppm, a raportului K/Mg [i Ca/Mg (Voiculescu [i

colab., 1981).

Specia cea mai sensibil` la prezen]a carbonatului de calciu din sol o re-

prezint` piersicul, specie la care, pe m`sur` ce r`d`cinile vin în

contact cu orizontul ce con]ine carbonat de calciu activ peste limita

de toleran]` a portaltoiului, are loc declan[area clorozei fero-calcice,

manifestat` pe frunze [i cu repercursiuni negative asupra produc]iei

de fructe.
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La amplasarea [i între]inerea planta]iilor de cais [i de piersic trebuie

]inut cont de faptul c` o serie de soluri din ]ara noastr` este avizat`

la cloroza feric` [i anume: solurile b`lane (tipice [i vermice), cerno-

ziomurile (tipice, vermice, rendzinice [i pseudorendzinice), rendzi-

nele [i pseudorendzinele tipice, erodisolurile [i regosolurile tipice,

rendzinice [i pseudorendzinice.

33..33..   CCeerr iinn]]eellee  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii   ffaa]] `̀   
ddee  rreeggiimmuull   nnuuttrr ii tt iivv  aall   ssoolluulluuii

Datorit` caracterului policarpic, a particularit`]ilor sistemului radicular [i

a caracterului intensiv al tehnologiilor aplicate, repetate [i pe o pe-

rioad` mai lung`, cu implica]ii accentuate asupra propriet`]ilor solu-

lui [i conserv`rii mediului înconjur`tor, speciile pomicole reclam` de-

osebiri în regimul de nutri]ie mineral` comparativ cu plantele anuale.

Aceste specii implic` un consum diferit de elemente minerale, atât din

punct de vedere cantitativ cât [i calitativ, datorit` faptului c` rodesc

de mai multe ori în decursul vie]ii, precum [i prin aceea c` în decur-

sul unui an are loc o suprapunere (în special în perioada activ`) a mai

multor procese biologice [i fiziologice (cre[terea vegetativ`, fecunda-

rea florilor, legarea [i formarea fructelor, diferen]ierea mugurilor

etc.), fiecare în parte implicând un consum specific de elemente

nutritive.

Un rol important îl are acumularea de substan]e de rezerv` din anul pre-

cedent pe seama c`rora se desf`[oar` înfloritul [i legarea fructelor,

procese care se desf`[oar` (spre deosebire de plantele anuale, la care

înfloritul [i legarea fructelor are loc dup` parcurgerea celorlalte faze

vegetative) în absen]a frunzelor, principalul „buc`tar“ în asigurarea

hranei pentru toate procesele din plant`.

De asemenea, soiurile de mare productivitate necesit` un consum mult

mai mare de elemente nutritive, ceea ce adânce[te rela]iile de concu-

ren]` pentru asimilate între procesul cre[terii fructelor (care de obicei

sunt mai mari comparativ cu cele la soiurile clasice, cu productivitate

mai mic`) [i cel al diferen]ierii mugurilor de rod, care asigur`, de

fapt, recolta anului viitor. Aceste rela]ii implic` un schimb energetic

mai intens [i f`r` restric]ii cu mediul înconjur`tor.

Am amintit doar câteva elemente care demonstreaz` diferen]ieri cantita-

tive [i calitative majore în asigurarea unui regim optim de nutri]ie al

speciilor pomicole comparativ cu speciile anuale [i care impune apli-

carea unor cantit`]i mai mari de hran` [i de calitate superioar` la

aceste specii, pentru ob]inerea de produc]ii cantitativ [i calitativ
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superioare, în condi]iile conserv`rii [i îmbun`t`]irii st`rii de fertilitate

a solului [i de protec]ie ecologic` a mediului ambiant (sol, ap`, aer).

Cre[terea fertilit`]ii solurilor prin folosirea unui complex de m`suri agri-

culturale (lucr`rile solului, aplicarea îngr`[`mintelor, irigarea cultu-

rilor [.a.) reprezint` una dintre pârghiile importante ale agrotehnicii

superioare pentru realizarea de nivele m`rite ale produc]iei plantelor

horti-viticole.

Aplicarea ra]ional` [i eficient` din punct de vedere economic [i ecologic

a mijloacelor de fertilizare se poate realiza numai pe baza cunoa[terii

detaliate a condi]iilor fizico-chimice ale solului, ca substrat pentru

cre[terea plantelor.

33..33..11  AAcccceessiibbii ll ii ttaatteeaa  rreezzeerrvveelloorr   ddee  eelleemmeennttee
nnuuttrr ii tt iivvee  ddiinn  ssooll   ppeennttrruu  ssppeeccii ii llee  
ddee  ccaaiiss   [[ ii   ppiieerrss iicc

33..33..11..11..   RReezzeerrvveellee  ddee  hhuummuuss  ddiinn  ssooll

F`r` doar [i poate, humusul este unul dintre cei mai importan]i indica-

tori de fertilitate ai solului. Con]inutul de humus este mai mare pe

solurile cu un con]inut mai mare de argil` [i înaintat saturate în baze

(este favorizat` formarea complexelor argilo humice, protejând astfel

humusul împotriva descompunerii rapide, iar pe de alt` parte are loc

biosinteza [i acumularea de substan]e humice saturate cu Ca [i Mg),

comparativ cu solurile u[oare [i acide. 

Prin exploatarea în cultur` a terenurilor [i neaplicarea de îngr`[`minte

organice [i minerale conforme cu tehnologiile de cultur` ale speciilor

de cais [i de piersic (ale speciilor pomicole în general), are loc o dez-

echilibrare a balan]ei humusului în sol, cu repercursiuni severe

asupra dezvolt`rii [i fructific`rii pomilor.

În fig. 3.2 (Gavrilu]` [i colab., 2003) este redat` evolu]ia în declin pe o

perioad` de 9 ani, a st`rii de asigurare cu humus a solului, ca urmare

a sistemului deficitar [i defectuos de fertilizare.

Humusul intr`, de altfel (dup` sistemul agrochimic român), în formula

de calcul a indicelui azot (al`turi de gradul de satura]ie cu baze), indi-

cator important cu ajutorul c`ruia se calculeaz` starea poten]ial` de

asigurare cu azot pentru culturile de câmp, pomii [i arbu[tii fructiferi

[i vi]a de vie.

Limitele de apreciere a con]inutului de humus din sol se diferen]iaz` în

func]ie de textura solului (tabelul 4).
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33..33..11..22  AAcccceessiibbii ll ii ttaatteeaa  rreezzeerrvveelloorr   ddee  aazzoott   ddiinn  ssooll

Azotul reprezint` elementul cu rol major în nutri]ia caisului [i piersi-

cului, fiind considerat elementul principal al cre[terii. Cea mai mare

parte din azotul total al solului este sub form` organic` (peste 90 %)

[i se afl` în materia organic` a acestuia, care sufer` mereu transfor-

m`ri de mineralizare [i de reorganizare sub ac]iunea activit`]ii micro-

biologice din sol, punând la dispozi]ia plantelor azotul sub formele

sale minerale (nitric` [i amoniacal`). În tabelul 5 sunt date limitele de

interpretare a st`rii de aprovizionare a solului cu azot poten]ial acce-

sibil, apreciat` pe baza indicelui de azot, IN.

Transformarea par]ial` a azotului din materia organic` a solului [i

punerea acestuia la dispozi]ia sistemului radicular depinde de o serie

de factori de natur` edafic` [i tehnologic`.

Unii factori, cum sunt temperatura sc`zut` a solului, excesul de umiditate,

reac]ia acid`, sau unele toxine chiar (eliberate de r`d`cinile pomilor),

reprezint` factori de inhibare a activit`]ii microbiologice, cu rol determi-

nant în procesele de transformare a materiei organice din sol [i implicit

a eliber`rii formelor minerale de azot necesare nutri]iei pomilor.
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Figura 3.2
Dinamica evolu]iei însu[irilor agrochimice (valori medii ale adâmcimilor de

0 - 20 [i 20 - 40 cm)* ale solului brun ro[cat de la SCPP B`neasa în planta]iile

de piersic, cire[ [i vi[in timp de 8 ani (1993 - 2001)

*Pentru anul 1993 valorile medii sunt pe adâncimile de 0 - 30 [i 30 - 60 cm
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Tabelul 4
Aprecierea st`rii de asigurare cu humus a solului (dup` ICPA, 1987, Metodo-
logie, vol. 2, citat de Budoi, 2000)

Denumire

Limite (%) pentru diferite clase texturale

Nisipoas` Nisipo-
lutoas`

Luto-
nisipoas`

Lutoas` Luto-
argiloas`

Argiloas`

Material mineral

Material mineral propriu-zis cu con]inut de humus

Extrem de mic ≤ 2,0 ≤ 0,4 ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,8 ≤ 1,0

Foarte mic 0,3 - 0,5 0,5 - 0,8 0,6 - 1,2 0,7 - 1,3 0,9 - 1,5 1,1 - 2,0

Mic 0,6 - 0,1 0,9 - 1,7 1,2 - 2,2 1,4 - 3,0 1,6 - 3,5 2,1 - 5,0

Mijlociu 1,1 - 1,2 1,8 - 4,0 2,3 - 5,5 3,1 - 6,5 3,6 - 8,0 5,1 - 10,0

Mare 2,1 - 5,0 4,1 - 7,0 5,6 - 8,5 6,6 - 10,5 8,1 - 12,5 10,1 - 16,0

Material organo-mineral cu con]inut de humus

Foarte mare 5,1 - 8,7 7,1 - 10,2 8,6 - 11,9 10,6 - 13,9 12,6 - 16,7 16,1 - 21,0

Extrem de mare 8,8 - 20,0 10,3 - 22,0 12,0 - 24,0 14,0 - 26,5 16,8 - 30,0 21,1 - 35,0

Excesiv de mare ≥ 20,1 ≥ 22,1 ≥ 24,1 ≥ 26,6 ≥ 30,1 ≥ 35,1

Material organic

Material

suborganic

20,1 - 35,0 22,1 - 39,0 24,1 - 43,0 26,6 - 48,0 30,1 - 55,0 35,1 - 65,0

Material organic

propriu-zis

≥ 35,1 ≥ 39,1 ≥ 43,1 ≥ 48,1 ≥ 55,1 ≥ 65,1

Tabelul 5
Interpretarea indicelui de azot a solurilor (dup` Borlan [.a, 1967, 1981, cita]i
de Budoi, 2000)

IN Clase de aprovizionare

≤ 2,0 Slab`

2,1 - 4,0 Mijlocie

4,1 - 6,0 Bun`

> 6,0 Foarte bun`



Dintre factorii tehnologici care pot deveni limitativi în asigurarea cu azot

accesibil a speciilor pomicole pot fi enumera]i: aplicarea de îngr`[`-

minte organice nefermentate cu un raport de C/N mai mare de 30;

mulcirea solului cu paie, men]inerea în stare înierbat` a intervalelor

între rândurile de pomi f`r` luarea de m`suri de fertilizare cu îngr`-

[`minte cu azot; alegerea necorespunz`toare a tipului de sol la am-

plasarea planta]iilor de cais [i de piersic în vederea asigur`rii exploa-

t`rii de c`tre r`d`cinile pomilor a unui volum edafic de sol cât mai

mare (cu cât sistemul radicular al pomilor exploreaz` un volum mai

mare de sol, cu atât probabilitatea de interceptare a unui nivel ma-

xim de nitra]i care se deplaseaz` în adâncime este mai mare, Voicu-

lescu, 2001); stabilirea [i aplicarea nejudicioas` a normelor de ap`

folosite la irigarea planta]iilor pomicole (utilizarea unor norme exce-

sive de ap`  duce la sp`larea în profunzime a azotului mineral, în

afara zonei de explorare a sistemului radicular.

Men]inerea echilibrului balan]ei humusului din sol se realizeaz` prin

fertiliz`ri periodice cu îngr`[`minte organice [i anuale cu îngr`[`-

minte minerale - diferen]iate pe faze de vegeta]ie. Pentru reu[ita unei

dezvolt`ri vegetative [i a ob]inerii unor produc]ii mari de fructe [i de

calitate superioar`, în condi]iile îmbun`t`]irii [i conserv`rii st`rii de

fertilitate cu azot a solurilor cultivate cu specii pomicole, aceste ferti-

liz`ri se fac numai pe baza argument`rilor [tiin]ifice [i a aplic`rii sur-

selor de azot (organice [i minerale, în completare) având la baz`

analize de sol [i de plant`.

În condi]ii de neaplicare a tehnologiilor de fertilizare consecvent` cu

surse de azot, pe baze riguros [tiin]ifice, folosind toate sursele de

care se dispune la ora actual` (fertilizare la sol cu îngr`[`minte orga-

nice [i minerale, fertilizare suplimentar` foliar` [.a), regimul nutritiv

al solului intr` în declin, cu repercursiuni severe asupra dezvolt`rii

pomilor [i, desigur, produc]ia de fructe va fi depreciat` cantitativ [i

calitativ. Acest efect se poate observa în planta]iile de cais [i de pier-

sic de la SCDP B`neasa, Poroschia [i Moara Domneasc` (Gavrilu]` [i

colab., 2003) unde analizele principalilor indicatori agrochimici în

ultimii doi ani scot în eviden]` o sc`dere a valorilor acestora, corelat`

desigur, cu produc]ii pe m`sur` (fig. 1.2).

33..33..11..33..   AAcccceessiibbii ll ii ttaatteeaa  rreezzeerrvveelloorr   ddee  ffoossffoorr   ddiinn  ssooll

Rolul fosforului în cre[terea [i dezvoltarea pomilor este cunoscut prin

efectele benefice pe care acesta le are în procesele de cre[tere a r`d`-

cinilor, de înflorire, legare [i de coacere a fructelor. O optimizare
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corect` a nutri]iei cu fosfor în nutri]ia speciilor pomicole duce la îm-

bun`t`]irea capacit`]ii de p`strare a fructelor. Cercet`rile întreprinse

de Voiculescu (1974) au pus în eviden]` rolul fosforului în procesul

de diferen]iere a mugurilor de rod.

Davidescu [i colab., 1974, men]ioneaz` c` 50 - 70 % din fosforul total al

solului este reprezentat de fosfa]ii minerali, iar 30 - 50 % de cei de

natur` organic`, fosfa]ii minerali provenind din alterarea mineralelor

primare fosfatice prin activitatea microbiologic` a solului. Con]inutul

de fosfor mobil (extractabil în acetat lactat de amoniu) este cel care

semnific` starea de aprovizionare a solului în leg`tur` cu nutri]ia

plantelor. Cel mai activ în alimentarea solu]iei solului cu fosfor este

fosforul neoclus, asociat cu aluminiul (Borlan [i Hera, 1990). Absorb-

]ia fosforului din sol de c`tre sistemul radicular al pomilor este

condi]ionat` de o serie de factori: textura, temperatura, umiditatea,

reac]ia solului. Cu cât con]inutul de argil` al solului cre[te, cu atât

concentra]ia ionilor fosfat în solu]ia solului scade.

Con]inutul de fosfor cre[te propor]ional cu temperatura pe solurile f`r`

carbona]i, ceea ce face prezen]a simptomelor de caren]` în prim`ve-

rile reci. Pe solurile cu carbona]i exist` o corela]ie invers`, concentra-

]ia fosforului în solu]ia solului crescând la temperaturi sc`zute

(Voiculescu, 2001). Umiditatea optim` a solului are consecin]e favo-

rabile asupra concentra]iei în fosfor a solu]iei solului.
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Tabelul 6
Aprecierea st`rii de aprovizionare cu fosfor mobil (PAL

*) a solului din planta-

]iile de pomi fructiferi (dup` Borlan [.a., 1981, 1983, cita]i de Budoi, 2000)

*) determinat prin metoda AL (Egner-Riehm-Domingo, extrac]ie 

cu acetat-lactat de amoniu)                    

**) la sol uscat la aer

Planta]ii clasice de pomi fructiferi Planta]ii intensive de pomi fructiferi

ppm P**) Starea de aprovizionare ppm P**) Starea de aprovizionare

≤ 8,0 foarte slab` ≤ 36,0 foarte slab`

8,1 - 18,0 slab` 36,1 - 72,0 slab`

18,1 - 36,0 mijlocie 72,1 - 108,0 mijlocie

36,1 - 72,0 bun` 108,1 - 144,0 bun`

> 72,0 foarte bun`, excesiv`

pentru unele culturi

> 144,0 foarte bun`



În ce prive[te reac]ia solului, intervalul optim de pH pentru mobilizarea

ionului fosfat este cuprins` între 5,8 [i 6,2. În condi]iile acidifierii so-

lului (corelat` cu cre[terea con]inutului de aluminiu schimbabil), sau

alcaliniz`rii acestuia (cre[terea con]inutului de s`ruri [i de calciu),

concentra]ia ionului fosfat în solu]ia solului scade.

Fosforul reprezint` un factor limitativ al produc]iei de fructe la pomii

fructiferi, inclusiv cei de cais [i piersic. De aceea este imperios nece-

sar` optimizarea con]inutului de fosfor din sol [i armonizarea rapor-

turilor cu celelalte elemente nutritive necesare în nutri]ia plantelor,

f`r` de care echilibrul balan]ei acestui element cunoa[te un declin

rapid, atât datorit` epuiz`rii prin exportul cu recoltele ob]inute, dar

mai ales prin procesele de imobilizare în forme insolubile prin a[a-

numitul fenomen de „retrogradare“ a fosforului în sol. Cercet`rile

din ultimii ani (Borlan [i colab., 1996, Gavrilu]` [i colab., 2000) arat`

c` pentru ob]inerea unor recolte durabile, atât pentru speciile pomi-

cole, cât [i pentru celelalte culturi agricole, aplicarea fosforului în sol

(din toate sursele) trebuie s` se fac` în doze optime pentru stabiliza-

rea agrochimic` a solului [i a recoltelor (DOSARS), care pe lâng`

compensarea exportului de fosfor cu recoltele trebuie s` asigure [i

compensarea pierderilor prin procesele de imobilizare a acestuia în

sol în forme insolubile. Tot în cadrul SCDP B`neasa, precum [i în

cazul fermelor care apar]in de aceasta, analizele efectuate de Gavri-

lu]` [i colaboratorii în ultimii 2 ani demonstreaz` o sc`dere conside-

rabil` a con]inutului de fosfor mobil în stratul de sol de 0 - 40 cm (fig.

3.2), fiind necesar un program riguros de fertilizare. În tabelul 6 sunt

prezentate limitele de interpretare a con]inuturilor de fosfor mobil

din sol pentru planta]iile de pomi fructiferi.

33..33..11..44..   AAcccceessiibbii ll ii ttaatteeaa  rreezzeerrvveelloorr   ddee  ppoottaassiiuu  
ddiinn  ssooll

Potasiul influen]eaz` o serie de procese vitale ale plantelor, având rol de

activator general al metabolismului, rol în balan]a acido-bazic` [i în

hidratarea coloizilor, activator enzimatic al transferului de asimilate,

diviziunea celular` etc. (Voiculescu, 2001), precum [i rol în asigurarea

capacit`]ii de p`strare a fructelor.

Ca [i fosforul, în sol, potasiul provine în urma proceselor de alterare a

mineralelor primare sub ac]iunea activit`]ii microbiologice. Accesibili-

tatea acestui element pentru speciile pomicole este strâns legat` de

propriet`]ile de re]inere a solurilor (Davidescu, 1979). Ca [i în cazul

fosforului prezen]a potasiului în solu]ia solului [i accesibilitatea
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acestuia pentru plante este condi]ionat` de o serie de factori, cum ar

fi: textura solului (con]inutul de argil` al solului), regimul hidroter-

mic al solului (umiditate optim` - con]inut bun de potasiu accesibil,

exces de umiditate - con]inut redus de potasiu accesibil), re]inerea

biologic` a potasiului (con]inut mare de materie organic` în sol -

fixarea potasiului sub forme mai greu asimilabile de c`tre r`d`cinile

pomilor).

Din punct de vedere al st`rii de aprovizionare cu potasiu mobil a

solurilor analizate din cadrul SCDP B`neasa [i a fermelor aferente,

aceasta se poate aprecia ca fiind mijlocie spre bun` (fig. 3.2) [i aceasta

nu atât datorit` aplic`rii optime a tehnologiilor de fertilizare, cât mai

mult datorit` st`rii naturale de aprovizionare a solurilor brun ro[cate.

Analizat din punct de vedere al raporturilor dintre con]inuturile elemen-

telor nutritive (N, P [i K) din solurile cultivate cu cais [i piersic, anali-

zele din ultimii 2 ani arat` c` echilibrul acestora este total nesatisf`-

c`tor. Prin sistemul integrat de fertilizare care a început s` fie practi-

cat în timpul care a urmat, se observ` o optimizare a con]inuturilor

în elemente nutritive în aceste soluri, o oarecare apropiere de valorile

normale ale raporturilor dintre acestea, corelate [i cu produc]ii îmbu-

n`t`]ite din punct de vedere cantitativ [i calitativ.

În tabelul 7 sunt prezentate limitele de interpretare a aprovizion`rii cu

potasiu mobil a solurilor cultivate cu pomi fructiferi.

V. B`lan
I. Gavrilu]`
Gh. Budoi
M. Dogaru

24

Tabelul 7
Aprecierea st`rii de aprovizionare cu potasiu mobil (KAL

*) a solului din plan-

ta]iile de pomi fructiferi (dup` Borlan [.a., 1981, 1983, cita]i de Budoi, 2000)

Planta]ii clasice de pomi fructiferi Planta]ii intensive de pomi fructiferi

ppm K**) Starea de
aprovizionare

ppm K**) Starea de
aprovizionare

≤ 66,0 slab` ≤ 132,0 slab`

66,0 - 132,0 mijlocie 133,0 - 265,0 mijlocie

133,0 - 200,0 bun` 266,0 - 400,0 bun`

> 200,0 foarte bun` > 400,0 foarte bun`

*) determinat prin metoda AL (Egner-Riehm-Domingo, 

extrac]ie cu acetat-lactat de amoniu)

**) la sol uscat la aer



33..33..11..55  AAcccceessiibbii ll ii ttaatteeaa  mmiiccrrooeelleemmeenntteelloorr   ddiinn  ssooll   

Prin natura [i func]iile pe care le au în metabolismul plantelor (cu impli-

ca]ii directe în procesele de cre[tere, de fotosintez`, respira]ie, în

alc`tuirea unor enzime cu rol catalitic sau de transportori de asimi-

late [.a.), macroelementele secundare (Ca, Mg, S) [i microelementele

(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), prezint` o importan]` deosebit` pentru

speciile pomicole cultivate pe solurile din ]ara noastr`. Unele dintre

ele (Ca, Fe, B [.a.) au o influen]` pozitiv` asupra p`str`rii [i trans-

portului fructelor, imprimându-le în acest fel o calitate comercial`

deosebit`.

Între starea de aprovizionare a solului cu microelementele esen]iale pen-

tru speciile pomicole [i con]inutul de microelemente din unele orga-

ne ale plantelor, în special în frunze, exist` o corela]ie direct`. Din

acest punct de vedere, diagnoza foliar` stabilit` prin analize la nivel

de frunze în diferite stadii de vegeta]ie a speciilor pomicole constituie

elementul de baz` în recomand`rile ce urmeaz` a se face în vederea

fertiliz`rii cu microelemente.
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44..   SSiimmppttoommeellee  vviizzuuaallee  
aallee  ddeerreeggll `̀ rr ii lloorr   ddee  nnuuttrr ii ]] iiee  
aallee  ccaaiissuulluuii   [[ ii   ppiieerrss iiccuulluuii 11

Deregl`rile de nutri]ie a plantelor sunt de dou` feluri:

a) deficien]e, numite frecvent [i caren]e, care când dep`[esc anumite

niveluri critice îmbrac` forma caren]elor vizibile; b) excese, care când

dep`[esc nivelurile critice sunt numite toxicit`]i. În cazul deregl`rilor

de nutri]ie mai întâi au loc modific`ri biochimice [i fiziologice care, de

multe ori, nu pot fi eviden]iate vizual. Aceste dou` prime etape

corespund a[a-numitelor caren]e [i toxicit`]i ascunse. Dac` deregl`rile

continu` [i se accentueaz`, apar simptome vizibile cu ochiul liber pe

plant`. Modul în care se manifest` [i se extind pe plant` deregl`rile de

nutri]ie depinde de rolul specific al fiec`rui element, iar în cazul

caren]ei [i de mobilitatea lui în plant` (tab. 8) [i posibilitatea re-

transloc`rii din ]esuturile sau organele mature, cu un con]inut mai

ridicat, în ]esuturile sau organele tinere, mai s`race în acel element. 

În principiu, în cazul elementelor cu mobilitate mare în plant` (N, P, K,

Mg), care pot fi retranslocate spre vârfurile de cre[tere, caren]ele apar
mai întâi pe frunzele de la baza plantei sau l`starilor [i se extind acro-

petal, de la baz` spre vârf. Trebuie observat c` primele patru macro-

elemente esen]iale, N, P, K [i Mg, care fac de regul` obiectul inter-

ven]iilor agrochimice, sunt mobile în plant`.

La elementele cu mobilitate foarte redus`, considerate practic imobile (Ca,

B, Fe, Mn), caren]ele apar întâi pe frunzele tinere [i vârfurile de cre[tere,
fiind de regul` localizate, [i se extind treptat bazipetal, spre frunzele

de la baza plantei.

Dintre toate elementele, cele mai r`spândite caren]e la piersic [i cais sunt

cele de azot [i de magneziu.
Caisul are o predispozi]ie mare la caren]a de fier [i mangan, moderat` la zinc

[i cupru, [i slab` la molibden, în timp ce piersicul are o predispozi]ie

mare la caren]a de fier, mangan [i zinc, moderat` la B [i Cu, [i slab` la

Mo. Atât caisul cât [i piersicul au o sensibilitate mare la toxicitatea de B.

Diagnoza st`rii de nutri]ie a plantelor dup` semne vizuale. 
Este cea mai pu]in costisitoare [i cea mai rapid` metod` de diagnoz` a

deregl`rilor de nutri]ie, iar pentru un profesionist [i cea mai simpl`,

ea permi]ând luarea imediat` de m`suri de corectare a st`rilor

negative. 
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Semnele exterioare privind starea negativ` de nutri]ie a plantelor se pot

manifesta pe r`d`cini, pe tulpini, l`stari sau ramuri, pe muguri sau

frunze, pe inflorescen]e, semin]e sau fructe, de multe ori fiind

vizibile pe mai multe organe în forme specifice de manifestare.

Identificarea elementului nutritiv care a determinat starea de caren]` sau

de exces nu este totdeauna un lucru u[or, cerând uneori un înalt pro-

fesionalism, o gândire inginereasc` în stare s` fac` conexiuni multiple.

Cauzele care pot duce la confundarea simptomelor vizuale produse de dere-

glarea nutri]iei unui element cu cele produse de cea a altui element,

sau cu simptome produse de al]i factori decât elementele nutritive, [i

cum pot fi evitate aceste confuzii, au fost prezentate pe larg de

Budoi, Budoi [.a. (2000, 2001, 2002, 2003).

Ori de câte ori diagnosticul deregl`rilor de nutri]ie nu se poate pune cu

certitudine pe baza simptomelor vizuale, se va recurge la analiza chi-

mic` a plantei (diagnoza foliar`) [i, dac` e cazul, la analiza solului.
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Tabelul 8
Modul de absorb]ie [i mobilitatea elementelor nutritive în plant` (posibilita-

tea de retranslocare), locul pe plant` unde apare întâi caren]a [i modul de

extindere a acesteia pe plant`

* În general în fazele tinere, mai ales la Brasicaceae; mai târziu noile

frunze pot s` nu mai manifeste simptome, care r`mân îns` pe frunzele

acum mature;

** La leguminoase, datorit` fix`rii reduse a N, iar la alte culturi dac` e

asociat` cu fertilizare liberal` cu N (exces de nitra]i)
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Imaginile ilustrative prezentate în acest capitol au fost alese în prin-

cipiu astfel încât s` fie tipice iar simptomele s` nu aib` alte cauze.

Regula de aur a diagnozei vizuale: nu se judec` un pom dup` o frunz`.
Chiar dac` se observ` simptome foliare care seam`n` perfect cu cele

tipice unei anumite deregl`ri de nutri]ie, nu se pune diagnosticul

decât dac` simptomele se manifest` sistematic pe l`starii pomului,

nu pe o frunz` izolat`. În cadrul unei planta]ii pot fi îns` pomi indivi-

duali care s` manifeste deregl`ri datorit` unor condi]ii locale, în timp

ce ceilal]i nu prezint` simptome.

În Agrochimie I - Solul [i planta, Budoi (2000) a publicat cheia 3 B (Borlan-

Bergman-Budoi) de identificare a deregl`rilor de nutri]ie dup` semne

vizuale, foarte util` în practic`.

Descrierea care urmeaz` privind simptomele vizuale ale deregl`rilor de

nutri]ie se bazeaz` atât pe experien]a autorului acestui capitol (Gh.

Budoi), cât [i pe lucr`ri [i tratate de specialitate în domeniu, între

care un loc însemnat îl ocup` cele publicate de Bergman (1992), Bor-

lan [.a. (1992, 1994), Budoi [.a. (2001, 2002, 2003, 2004), Burzo [.a.

(1999-2000), Chapman (1966), Epstein (1972), Follet [.a. (1981),

Hewitt (1963), Jones Jr. [.a. (1991), Marschner (1993), Mengel [i

Kirkby (1987), Reuter [.a. (1986), Scaife (1995), Sprague (1964),

Tisdale [.a. (1975, 1993), Wallace (1961), [.a.

Adesea în acest capitol se vor folosi simbolurile elementelor chimice, care

au urm`toarea semnifica]ie: N = azot; P = fosfor; K = potasiu; Ca =

calciu; Mg = magneziu; S = sulf; B = bor; Cu = cupru; Fe = fier; Mn

= mangan; Mo = molibden; Zn = zinc.

44..11..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  aazzoott

Caren]a. Caren]a de azot determin` dezmugurirea mai rapid` a pomilor.

Datorit` mobilit`]ii mari a N în plant` [i posibilit`]ii de retranslocare,

simptomele vizuale ale caren]ei apar întâi pe frunzele mature de la baza

l`starilor [i se extind spre cele din vârf în caz de persisten]` a caren]ei

(fig. 4.6 [i 4.7). Mugurii terminali (apexurile) ai l`starilor continu` s`

creasc`.

Frunzele de cais (fig. 4.1, 4.2, 4.3) [i de piersic (fig. 4.6 [i 4.7) la început

se clorozeaz`, se îng`lbenesc, relativ uniform pe limb. În func]ie de

soi, la piersic frunzele pot trece prin fazele verde-g`lbui, galben-

verzui, galben (fig. 4.6 [i 4.7), sau verde-oranj, galben-oranj, ro[u-

oranj (fig. 4.8), devenind chiar ro[ii, dar, spre deosebire de fosfor,

color`rile ro[ietice sunt totdeauna înso]ite de nuan]e verde pal sau

g`lbui ale întregii plante. Modul de evolu]ie [i r`spândire a culorilor
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ro[cate pe frunz` depinde de soi. La unele soiuri culorile ro[cate

p`trund printre nervurile principale ale frunzelor de piersic dinspre

marginile limbului spre nervura median`, nervurile [i eventual o

zon` de-a lungul lor r`mânând înc` oranj, galbene sau chiar verzui.

La alte soiuri nuan]ele ro[cate progreseaz` uniform pe frunz`, din-

spre marginile limbului spre nervura median`.

Caren]a de N nu trebuie confundat` cu simptomele produse de b`ltirea

apei, când de asemenea frunzele se îng`lbenesc în prima faz`. Sim-

pla observare a terenului arat` dac` este vorba de b`ltire sau nu, iar

dac` apa nu b`lte[te, atunci este caren]` de N.

În caz de caren]` de azot are loc o defoliere prematur` a l`starilor, începând

de la baza lor, în special la piersic. Defolierea la piersic începe din faza

în care frunzele devin oranj, când se desprind u[or de pe l`starii anuali

[i de pe ramuri, îndeosebi sub ac]iunea mecanic` a vântului [i a ploii.

Înflorirea pomilor este slab`, se scurteaz` perioada de înflorit, se reduce

procentul de legare a florilor.

Fructele sunt pu]ine [i mici, de calitate slab`. Adesea, fructele sunt mai

bine colorate.
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Figura 4.1
Caren]` de azot la cais: frunze de la baza l`starilor; stânga - caren]`, dreapta

- frunz` normal` (© Gh. Budoi)



Pe de o parte, caren]a de N determin` rate reduse de cre[tere, concreti-

zate în cantit`]i mici de biomas` [i de recolt`, pe de alt` parte deter-

min` scurtarea perioadei de vegeta]ie în detrimentul produc]iei. Parcur-

gerea mai rapid` a fazelor de vegeta]ie, îndeosebi a celor vegetative,

constituie o adaptare a plantei la condi]ii limitate de aprovizionare cu

N, în încercarea de a fructifica [i a ajunge la sâmbure, fie [i unul

singur, care s` asigure perpetuarea speciei. Dezmugurirea mai rapid`

a pomilor poate fi interpretat` în acela[i sens.

R`d`cinile primare sunt lungi, dar cu pu]ine r`d`cini secundare. Are loc

lignificarea timpurie a r`d`cinilor [i brunificarea lor.

Culorile de toamn`, fire[ti, ale frunzelor nu trebuie confundate cu simpto-

mele produse de caren]a de azot. Astfel, toamna, frunzele de cais în-

g`lbenesc din ce în ce mai mult (fig. 4.4), ceea e nu înseamn` caren]`

de N. La piersic, toamna frunzele devin verde-oranj, apoi oranj [i

ro[u-oranj (fig. 4.10), ca la caren]a de N, numai c` deficien]a de N se

manifest` vara sau prim`vara. Toamna, dac` caren]a de N exist`,

peste ea se suprapun culorile normale specifice toamnei. Niciodat`,

pentru nici un element, la pomi nu se pune diagnosticul nutri]iei pe

baza simptomelor vizuale observate toamna pe frunze.
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Figura 4.2
Caren]` de azot la cais: l`star cu cloroz`; stânga l`star normal (© Gh. Budoi)
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Figura 4.3
Caren]` de azot la cais:

plant`; dreapta - l`star nor-

mal de la alt pom (© Gh.

Budoi)

Figura 4.4

Culori de toamn` la cais: a

nu se confunda cu caren]a

de azot (© Gh. Budoi)
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Figura 4.5
Piersic optim aprovizionat cu elemente nutritive (© Gh. Budoi)

Figura 4.6
Caren]` de azot la piersic: cloroz` pe frunzele bazale ale l`starului (© Gh. Budoi)
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Figura 4.7
Caren]` de azot la piersic,

accentuat` de îmburuie-

nare: cloroz` pe frunzele

bazale (© Gh. Budoi)

Figura 4.8

Caren]` de azot la piersic:

culori ro[ii-oranj ale frun-

zelor de la baza l`starilor

(© Gh. Budoi)
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Figura 4.9
Exces de azot la piersic: fruct cr`pat; cr`parea

este favorizat` de ploi abundente dup` o pe-

rioad` de secet` (© Gh. Budoi)

Figura 4.10
Culori de toamn` (1 noiembrie 2002) la piersic, oranj-verzui [i ro[u-oranj,

asem`n`toare simptomelor caren]ei de azot, cu care nu trebuie confundate 

(© Gh. Budoi)



Excesul. La un  exces moderat de azot, netoxic, frunzele au culoare verde

intens, l`starii anuali se alungesc excesiv, foliajul se dezvolt` puternic,

plantele au colora]ie general` verde intens [i întârzie în vegeta]ie
(tradivizare), este întârziat` înflorirea, sunt mai pu]ine flori pe plant`

decât normal, fructificarea [i coacerea fructelor sunt de asemenea

întârziate, lemnul nu se matureaz` suficient, acumuleaz` pu]ine glucide

solubile [i con]ine înc` prea mult` ap`, plantele intr` nepreg`tite în

iarn`, au o mare sensibilitate [i vulnerabilitate la ger, pot s` apar`

cr`p`turi pe lungimea trunchiului, pomii pot s` degere [i s` piar`.

Fructele sunt mai mari, dar au calit`]i gustative mai slabe, sunt mai fade,
mai pu]in aromate; scade fermitatea pulpei [i, prin urmare, fructele

sunt mai pu]in rezistente la transport [i la depozitare. Datorit` excesului

de azot nitric, fructele crap` în pom (fig. 4.9), mai ales dac` dup` o pe-

rioad` de secet` relativ` urmeaz` o perioad` cu ploi abundente, care fa-

vorizeaz` cre[terea rapid` a ]esutului fructelor. Plantele sunt predis-

puse la bolile foliare, îndeosebi la f`inare, dar [i la rugin` [i viru[i.

În caz de fitotoxicitate de N-NO3, simptomele apar la început pe frun-
zele mature de la baza l`starilor, ca [i la caren]`. Frunzele au culoare

galben-verzuie, î[i pierd turgescen]a [i cap`t` aspect de „op`rit“;

apar arsuri pe vârful [i marginile frunzelor.

R`d`cinile au aspect coraloid, peri[orii radiculari pier.

Fitotoxicitatea de N-NH4. În general, N-NH4 nu se acumuleaz` în con-

centra]ii în exces în plant` pentru c` el este repede nitrificat în sol [i

rapid metabolizat în plant`. Dac` îns` se acumuleaz`, este de a[tep-

tat s` produc` arsuri ale ]esuturilor, începând de la vârful [i marginea

frunzelor, unde ele sunt mai sensibile. Simptomele apar mai întâi pe
frunzele bazale ale l`starilor. Excesul de N-NH4 nemetabolizat în plante

poate fi indus de caren]a de Cu.

R`d`cinile se brunific` datorit` amoniacului (NH3) din sol.

44..22..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  ffoossffoorr

Caren]a. Pe l`stari, caren]a se manifest` acropetal, de la baz` spre vârf.

Simptomele vizuale apar întâi pe frunzele de la baza l`starilor [i se extind

spre cele din vârf (fig. 4.13). Mugurii terminali ai l`starilor (apexurile)
continu` s` creasc`. La pomi, frunzele se închid la culoare, au nuan]e

de verde murdar, apoi pot deveni bronzii sau purpuriu mohorât.

La piersic, frunzele cap`t` reflexe violacee, ro[ietice sau ro[ii-purpurii (fig.

4.11-4.14) datorit` acumul`rii antocianilor, în primul rând pe pe]iol [i

pe nervuri, mai ales pe fa]a inferioar` a frunzei, începând de la vârful

[i marginile limbului.
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Piersicul [i caisul rareori manifest` vizual deficien]` de fosfor, fiind dou`

specii eficiente în extragerea P [i din formele mai greu accesibile din

solurile s`race în P mobil.

Culorile ro[cate de toamn` ale frunzelor (fig. 4.15) nu trebuie confundate cu
simptomele caren]ei de fosfor.

Înflorirea este întârziat` [i slab`; caren]a sever` de fosfor poate chiar

inhiba înflorirea. Legarea [i fructificarea este [i ea slab`. Fructele sunt

mici [i de calitate mediocr`; coacerea întârzie. Ramificarea ramurilor

este redus`.

Spore[te sensibilitatea fructelor (caiselor [i piersicilor) la unele deregl`ri

fiziologice: brunificarea intern` de supramaturare („sensescence break-

down“) [i brunificarea intern` la temperaturi sc`zute, între 0-2°C

(vezi caren]a de calciu). 

Brunificarea de supramaturare a caiselor [i piersicilor începe în zona p`r]ii

dinspre floare sau în zona apropiat` liniei de sutur` (Burzo, 1987).

Sistemul radicular este slab dezvoltat, pu]in ramificat, r`d`cinile secun-

dare sunt pu]ine [i scurte. 

Excesul. Excesul de P determin` caren]e secundare, induse, de Zn [i Fe. 

Toxicitatea de P este rar întâlnit` în câmp, fiind facilitat` de o nutri]ie foar-

te deficitar` cu Zn. Excesul de P determin` fenomenul de timpuriezare.
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Figura 4.11
Caren]` de fosfor la piersic: puiet Springcrest/mirobolan; culori violacee pe

frunzele bazale ale l`starilor anuali (© Gh. Budoi)



Calitatea solului
[i nutri]ia 
caisului 
[i piersicului

37
Figura 4.13
Caren]` sever` de fosfor la piersic: detaliu l`stari anuali; nuan]ele violacee

cele mai intense sunt pe frunzele bazale (© Gh. Budoi)

Figura 4.12
Caren]` sever` de fosfor la piersic: culori violacee pe frunzele bazale ale

l`starilor (© Gh. Budoi)
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Figura 4.14
Caren]` sever` de fosfor la

piersic: detaliu frunze de la

baza l`starilor (© Gh. Budoi)

Figura 4.15

Culori de toamn` la piersic

(1 noiembrie), asem`n`toa-

re caren]ei de fosfor (© Gh.

Budoi)
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Caren]a. Deficien]a de K nu se manifest` imediat prin simptome vizibile.

Caren]a apare întâi pe frunzele de la baza l`starilor (fig. 4.16) [i înainteaz`

spre cele din vârf, dar mugurii terminali (apexurile) continu` s` creasc`;
aceasta se datoreaz` marii mobilit`]i a K+ în plante [i posibilit`]ii de

migrare u[oar` din frunzele b`trâne spre cele tinere în vederea reuti-

liz`rii lui de c`tre acestea. Plantele au o rezisten]` sc`zut` la secet`. 

Frunzele sunt mai mici decât normal [i pot avea aspect de ofilit, datorit`

pierderii turgescen]ei. Pe frunz` apare cloroza la vârful [i pe margi-

nile ei [i înainteaz`

spre nervura princi-

pal` [i spre baza

frunzei, urmat`

repede de necroze

brune, brun-ro[cate

(fig. 4.17) pân` la

brun închis. Zona

înc` verde a limbu-

lui este delimitat`

de regul` destul de

net de cea necro-

zat`; uneori necro-

zele apar direct, f`r`

cloroze prealabile

sesizabile. 

La piersic frunzele

î[i roluiesc margi-

nile spre fa]a supe-

rioar` [i se curbeaz`

spre exterior de-a

lungul nervurii me-

diane, c`p`tând

aspect de „semi-

lun`“ (Budoi, 2004).

În cele din urm`

frunzele se usuc`,

având culori brun-

g`lbui pân` la bru-

ne, iar la piersic

devin brun-ro[cate

sau ruginii.
Calitatea solului
[i nutri]ia 
caisului 
[i piersicului

39

Figura 4.16
Caren]` moderat` de potasiu la piersic, pe fondul

unei u[oare caren]e de azot: necroze pe frunzele

bazale, frunzele cu marginile „adunate“ (apropiate),

[i chiar roluite spre fa]a superioar` (© Gh. Budoi)



Înflorirea este slab`, mai ales la cais, florile r`mân sterile sau are loc doar

o legare par]ial`. Cre[te procentul de c`dere a florilor fa]` de normal.

La cais, în caz de caren]` de potasiu florile se g`sesc mai mult pe vâr-

ful ramurilor, în timp ce la plantele bine aprovizionate cu K ramurile

sunt garnisite cu flori pe toat` lungimea lor.

Fructele sunt mici, con]in mai pu]ine zaharuri [i sunt mai pu]in dulci,

sunt mai moi [i mai sensibile la lovire în timpul transportului decât

fructele de la plante cu nutri]ie optim` cu potasiu.

Excesul. Determin` caren]e secundare, induse, de Ca, Mg [i alte ele-

mente. Toxicitatea direct` de potasiu este foarte rar întâlnit`. Când se

aplic` doze mult prea exagerate, se manifest` efectul salin asupra

plantelor, cu necroze specifice începând de la marginile limbului

foliar (vezi 4.13). Necrozele vor fi mai accentuate dac` în loc de sulfat

de potasiu, cum este recomandabil, se aplic` sare potasic`, care con-

]ine clor [i sodiu. Au loc întârzieri în cre[tere [i defolieri premature.
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Figura 4.17
Caren]` moderat` spre sever` de potasiu la piersic: frunz` cu necroze

marginale brun-ro[cate, cu marginile „adunate“ (© Gh. Budoi)
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Caren]a. Dup` cea de N, caren]a de Mg este cea mai r`spândit` la pomi.

Datorit` mobilit`]ii mari a magneziului în plant`, caren]a se mani-

fest` întâi pe frunzele de la baza l`starilor [i înainteaz` spre cele din vârf

(fig. 4.18 [i 4.20, 4.23, 4.26); mugurii terminali (apexurile) ai l`starilor

continu` s` creasc`.
Pe frunze, datorit` descompunerii clorofilei, apar cloroze (îng`lbeniri)

începând de la marginea limbului, care p`trund printre nervurile

principale spre nervura median`, cloroze urmate de necrozarea

brun` sau brun-ro[cat` a ]esutului în zona de decolorare. Nervurile
principale [i cea median` [i o fâ[ie de-a lungul lor, mai lat` spre baza

nervurilor [i mai

îngust` spre vârf,

r`mân verzi mult timp

de la apari]ia clorozei

(fig. 4.18, 4.19, 4.21,

4.24). La cais, la înce-

putul manifest`rii

simptomelor, datorit`

clorozelor frunzele

par franjurate pe

margini (fig. 4.19).

La piersic, datorit`

faptului c` frunza

este lung` [i îngust`,

necrozele progre-

seaz` aproape uni-

form de la marginile

limbului spre nervura

median`, cu u[oare

incizii mai avansate

(fig. 4.20, 4.22, 4.24,

4.25).

Are loc desfrunzirea
prematur` a bazei

l`starilor anuali (fig.

4.27), numit` [i „boala
în penson“ datorit`

smocului de câteva

frunze tinere care r`-

mân ultimele în
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Figura 4.18
Caren]` moderat` de magneziu la cais: l`star

anual. Cloroze internervuriene începând cu

frunzele bazale, pe care sunt cele mai avansate

(© Gh. Budoi)
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Figura 4.19
Caren]` de magneziu la cais: cloroze internervuriene pe frunze bazale. A -

caren]` vizual` incipient`, frunza pare „franjurat`“; B [i C - caren]` moderat`,

cloroza p`trunde printre nervuri, care ramân verzi împreun` cu o zon` de-a

lungul lor, mai lat` spre baza nervurii (© Gh. Budoi)

A

C

B

vârful l`starului (la caren]ele de B, Cu [i Zn se desfrunze[te vârful

l`starilor); sunt predispu[i mai ales pomii b`trâni, intra]i în declin.

Piersicul este mai sensibil decât caisul la caren]a de magneziu, soiul

Red Heaven fiind unul dintre cele mai predispuse.

Fructele cad prematur.

Excesul. Excesul de magneziu determin` caren]e secundare, induse, de

K, Ca, Mn, cu simptome vizuale caracteristice.
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Caren]a. Spre deosebire de exces, caren]a de Ca se manifest` prin efecte

vizibile directe asupra plantelor. Ea este mult mai rar întâlnit` decât

caren]a de N, Mg, K, Fe, Zn.

Are loc pieirea mugurilor terminali în caz de caren]` sever`, înmuierea,

brunificarea [i pr`bu[irea ]esuturilor tinere din vârful l`starilor.
Brunificarea este dat` de regul` de oxidarea compu[ilor fenolici dup`

degradarea pere]ilor [i membranelor celulare [i invadarea con]inutu-

lui citoplasmei [i vacuolei în spa]iile intersti]iale. Mugurii terminali

pot s` piar` [i la caren]` de B [i de Cu [i la toxicitate de Mo.

Fructele sunt mici. Piersicile sunt slab colorate, r`mân verzui.

Excesul de N, K [i Mg accentueaz` caren]a de Ca. Tesuturile cu caren]`

de Ca sunt invadate rapid de ciuperci, cum este Gleosporium, care ac-

celereaz` fenomenul de putrezire a fructelor cu pulp` în depozit.
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Figura 4.20
Caren]` de magneziu la piersic, soiul Red Heaven: l`star la sfâr[it de iulie;

simptomele cele mai accentuate sunt pe frunzele mature, de la baza l`starului

(© Gh. Budoi)



V. B`lan
I. Gavrilu]`
Gh. Budoi
M. Dogaru

44

Figura 4.21
Caren]` moderat` de magneziu la

piersic, soiul Red Heaven: frunze

cu cloroze (© Gh. Budoi)

Figura 4.22
Caren]` sever` de magneziu la

piersic, soiul Red Heaven: frunze

cu necroze (© Gh. Budoi)

Figura 4.23
Caren]` de magneziu la piersic, soiul Red Heaven, la sfâr[it de iulie (© Gh. Budoi)



Brunificarea intern` a pulpei caiselor [i piersicilor la temperaturi sc`zute,

apropiate de 0°C, este o dereglare fiziologic` postrecolt` cu atât mai

accentuat` cu cât con]inutul de Ca este mai sc`zut (Burzo [.a., 1999).

Brunificarea se manifest` în zona din apropierea endocarpului (sâmbu-

relui), de unde se extinde spre periferia fructului.

R`d`cinile sunt scurte, de culoare brun închis` pân` la negricioas`, cu

aspect aspru, ]epos; vârful r`d`cinilor este umflat [i gelatinos.

Excesul de Ca. Spre deosebire de alte elemente, excesul de Ca nu are

efecte fitotoxice directe asupra plantelor.

Totu[i, el determin` perturbarea nutri]iei cu alte elemente, inducând ca-

ren]e secundare de B, Fe, Mn, Zn, K, Mg etc. [i simptome vizuale

caracteristice acestora. Cloroza ferocalcic` este cel mai cunoscut efect

pe solurile carbonatice.
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Figura 4.24
Caren]` de magneziu în diverse intensit`]i la piersic, soiul Red Heaven. De la

stânga la dreapta: frunz` normal`; caren]` u[oar`; caren]` moderat`; caren]`

foarte sever`, cu necroze accentuate (© Gh. Budoi)
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Figura 4.26
Caren]` de magneziu la piersic,

soiul Red Heaven, la sfâr[it de

iulie: pom b`trân, aflat în declin

(© Gh. Budoi)

Figura 4.27
Caren]` de magneziu la piersic,

soiul Red Heaven: defoliere prema-

tur` a l`starilor anuali (sfâr[it de

septembrie), sau „boala în penson“

(© Gh. Budoi)

Figura 4.25
Caren]` foarte sever` de magneziu la piersic, soiul Red Heaven: frunz` bazal`,

cu necroze marginale avansate (© Gh. Budoi)
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Caren]a. Simptomele vizuale seam`n` mult cu cele ale caren]ei de N.

Datorit` mobilit`]ii reduse în plant` [i faptului c` S nu este retranslo-

cat din frunzele mature, de la baza l`starilor, în frunzele tinere,

dinspre vârf, acestea fiind dependente de absorb]ia radicular`,

simptomele caren]ei apar întâi pe vârfurile de cre[tere [i pe frunzele
tinere [i se extind treptat spre baza l`starilor, invers fa]` de N. Mugu-

rii terminali ai l`starilor (apexurile) continu` s` creasc`.
Datorit` inhib`rii sintezei proteice, apare cloroza uniform` a frunzelor,

verde g`lbuie sau galben`; de obicei cloroza cuprinde chiar [i

nervurile principale, nervurile fiind uneori mai galbene decât limbul,

ceea ce la azot nu se întâmpl`; de regul` la caren]a de S nu apar
necroze foliare; plantele nu pierd prematur frunzele, în timp ce la N le

pierd; l`starii sunt sub]iri.

Excesul [i toxicitatea. Plantele nu sunt, în general, sensibile la excesul

de ioni SO4
2- în solu]ia solului decât la concentra]ii foarte mari, întâl-

nite pe solurile saline, efectul negativ asupra cre[terii datorându-se

efectului salin. La concentra]ii egale în sol, ionii SO4
2- au efecte fito-

toxice cu mult mai reduse decât cei de Cl-.

În schimb, concentra]iile ridicate de SO2 în atmosfer` pot fi toxice pentru

plante; nivelul critic este de 0,06 mg SO2/m
3 (Saalbach, 1984).

Toxicitatea de SO2 se manifest` prin necroze pe frunze. Datorit` ploilor

acide în care sunt dizolva]i oxizi de S (SOx), pot ap`rea arsuri pe frunze.

44..77..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  bboorr

Caren]a. Piersicul are o predispozi]ie moderat` la caren]a de bor. Simpto-
mele vizuale apar mai întâi pe vârfurile de cre[tere [i frunzele tinere, pe

de o parte datorit` imobilit`]ii B în plante [i faptului c`, în caz de de-

ficien]`, nu poate fi retranslocat din ]esuturile mature spre cele

tinere, pe de alt` parte pentru c` la vârfurile de cre[tere ajunge nu-

mai pasiv, cu fluxul de ap`, iar acestea transpir` cantitativ mult mai

pu]in decât frunzele mature, datorit` suprafe]ei lor mai mici. Mobili-

tatea foarte sc`zut` a B în plant` se datoreaz` [i faptului c` el se g`-

se[te în cea mai mare parte integrat în compu[i organici [i doar foarte

pu]in în forme solubile. 

Mugurii terminali se decoloreaz`, se brunific` sau se înnegresc [i pier.
Datorit` pieirii mugurilor apicali au loc ramific`ri secundare multiple

în partea superioar` a l`starilor anuali, iar internodiile sunt scurte,

ceea ce duce la aspectul de „m`tur` de vr`jitoare“ („witches-broom“).
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Acest aspect se întâlne[te [i în cazul caren]ei de Cu [i al toxicit`]ii de

Mn [i de Mo, cu care caren]a de B nu trebuie confundat`. Scurt-
nodarea este tipic` caren]ei de Zn, dar la Zn nu piere mugurele de

cre[tere a l`starului [i, deci, nu au loc ramific`ri secundare ale

l`starului, fapt ce deosebe[te caren]a de Zn de cea de B.

Frunzele tinere din vârful l`starilor sunt afectate primele. Ele se opresc

din cre[tere, se deformeaz`, se încre]esc, uneori se r`sucesc [i se

chircesc, devin fragile, apar cloroze neregulate între nervuri [i, în

cele din urm`, se brunific` sau se înnegresc. Pe]iolul frunzelor poate

prezenta erup]ii, rupturi, ]esut spongios datorit` pierderii stabilit`]ii

pere]ilor celulari.

Are loc desfrunzirea prematur` a vârfului l`starilor anuali, care r`mân

gola[i în partea superioar`; acela[i lucru se întâmpl` [i la caren]a de

Cu, de Fe [i de Zn (la caren]a de Mg se desfrunze[te baza l`starilor).

Înflorirea este inhibat`, iar în caz de caren]` sever` chiar împiedicat`. Are

loc adesea sterilitatea stigmatelor [i a polenului, lipsa fecund`rii, mai

ales în condi]ii de secet` în sol [i de ar[i]` în aer. Num`rul de flori

este redus. Poate avea loc c`derea bobocilor florali, a florilor [i a fruc-

telor în cre[tere. 

Fructele sunt mici. La fructe pot s` apar` pic`turi gomoase (cleioase) pe

epiderm` sau în pulp`, adesea înso]ite de pete brune în pulp` [i de

deformarea [i cr`parea fructelor. Calitatea acestora poate fi serios

afectat`. La cais [i piersic are loc brunificarea intern` în pete a pulpei
fructelor, iar uneori fructele crap`; coacerea este neregulat`.

R`d`cinile sunt rare, cu cre[tere deficitar`, cre[tere anormal` a num`ru-

lui de r`d`cini laterale, cu aspect aspru, ]epos, al r`d`cinilor; nume-

roase radicele au vârful îngro[at la cap`t în form` de m`ciuc` [i de

culoare brunie, necrotic`.

Toxicitatea. Atât piersicul cât [i caisul au o sensibilitate mare la toxicitatea
de bor. Aceasta apare mai întâi pe frunzele mature de la baza l`starilor

[i se extinde spre cele tinere, invers fa]` de caren]`. Ea se manifest`

întâi pe vârful [i marginea frunzelor, care transpir` cel mai mult [i,

prin urmare, concentreaz` cel mai mult borul, ap`rând cloroze în
puncte, dungi sau pete, urmate de necroze; în caz de toxicitate sever`

apar direct necroze, f`r` clorozare prealabil`. Clorozele [i necrozele

înainteaz` printre nervurile laterale spre cea median` (Borlan [.a.,

1992); în final, frunzele cap`t` aspect de ars [i cad prematur. Sunt

inhibate cre[terile anuale ale pomilor, iar l`starii anuali mor.
Fructificarea pomilor este slab`.

Au loc leziuni [i cr`p`turi cu secre]ii gomoase (de clei) pe trunchi [i pe

l`starii de 2-3 ani (la fel ca la toxicitatea de mangan [i la caren]a de

cupru). Nu trebuie confundate aceste simptome cu cele produse de
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cancerul determinat de Leucostoma persoonii (cancerul Leucostoma al

sâmburoaselor), la care în faze avansate au loc erup]ii severe ale ]esu-

tului ramurii, care devine spongios, negricios, cancerul „mâncând“

efectiv lemnul.

44..88..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  ccuupprruu

Caren]a. Caisul [i piersicul au o predispozi]ie moderat` la caren]a de cupru.

Simptomele vizuale apar întâi pe vârful l`starilor [i de la vârful frunzelor;

meristemul apical (vârful l`starului) de obicei se necrozeaz` [i piere; are loc

oprirea din cre[tere, distorsionarea, contorsionarea (r`sucirea) [i albirea

frunzelor tinere, începând cu partea din vârf. De asemenea, are loc:

- îndoirea, r`sucirea sau frângerea vârfului l`starilor anuali ai pomilor

fructiferi, l`stari care atârn` [i iau aspect de pendul`; moartea l`starilor
începând de la vârf spre baz` („tip dieback“), numit` [i moartea din

var` începând de la vârf („summer dieback“); 
- formarea de l`stari laterali ca urmare a pieirii vârfului de cre[tere (apexu-

lui), care duce la ramificarea p`r]ii superioare a plantei sau l`starilor,

dând aspect de m`tur` de vr`jitoare (poate fi îns` [i caren]` de B sau

exces de Mn ori de Mo); aceste cre[teri vegetative se fac în detrimen-

tul produc]iei de fructe;

- întârzierea înfloririi, flori pu]ine, care se deschid greu sau deloc; sterili-
tatea florilor, îndeosebi a celor din vârful l`starilor; flori diforme; întâr-
zierea matur`rii fructelor formate;

- desfrunzirea prematur` a vârfului l`starilor anuali, ca la caren]ele de B,

Fe [i Zn.

La pomii fructiferi coaja este adesea rugoas`, cu umfl`turi cr`pate, cu

erup]ii [i exuda]ii gomoase (de clei) prin fisuri - „exanthema“ scoar]ei

(Epstein, 1972), simptome care pot s` apar` îns` [i în cazul toxicit`]ii

de B [i a celei de Mn. Secre]ii de clei sunt produse [i de cancerul

Leucostoma al sâmburoaselor, determinat de Leucostoma persoonii.
Cre[terea r`d`cinilor este stânjenit` moderat de caren]`, acestea au radi-

cele lungi, sub]iri [i albe.

Toxicitatea. Toxicitatea de cupru este rar întâlnit` în câmp. Se manifest`

de cele mai multe ori prin cloroz` asem`n`toare celei indus` de caren]a
de Fe. Spre deosebire de Fe, la care cloroza apare întâi pe frunzele din

vârf, la toxicitatea de Cu apare pe întâi pe frunzele mature, de la baza

l`starilor, iar adesea cloroza are loc numai pe o parte a frunzei.

Cloroza este urmat` treptat de leziuni necrotice brun-ro[cate înce-

pând de la vârf [i margini, care înainteaz` centripet spre nervura me-

dian`. În final, frunzele se usuc` [i mor.
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Pot s` apar` caren]e secundare, induse, de Mn [i de Zn, datorit` antago-

nismului în procesul de absorb]ie dintre Cu [i aceste dou` elemente. 

Toxicitatea de cupru determin` inhibarea cre[terii r`d`cinilor, înaintea inhi-

b`rii cre[terilor aeriene; r`d`cinile fine se brunific` [i mor. Ea este

destul de rar manifest` vizual datorit` capacit`]ii mari pe care ami-

noacizii [i proteinele din plant` (a[a-numitele metalothioneine,

bogate în cistein`) o au de a complexa ionii de Cu2+ [i de a-i imobiliza

astfel în mare m`sur`; sechestrarea Cu2+ se face în cea mai mare

m`sur` la nivelul citoplasmei [i al vacuolei.

Toxicitatea poate fi întâlnit` la înfiin]area de planta]ii de cais [i piersic pe

terenuri în care au fost planta]ii de hamei sau de vi]` de vie, în care

se folosesc mult pesticide pe baz` de Cu. Ea se poate întâlni [i în plan-

ta]ii fertilizate cu n`moluri [i alte materiale reziduale bogate în cupru.

44..99..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  ff iieerr

Caren]a. Caisul [i piersicul au o predispozi]ie mare la caren]a de fier. Mo-
bilitatea Fe în plant` este redus`, el neputând practic s` fie reutilizat

din frunzele mature în caz de deficien]` [i de aceea simptomele vizuale
apar întâi pe frunzele tinere [i pe p`r]ile din vârf ale l`starilor (fig. 4.28,

4.30). Mugurii terminali (apexurile) în general continu` s` creasc`. Ca-

ren]a de Fe determin` cloroza nedeformant` a frunzelor.

Frunzele cele mai tinere cap`t` culoare verde-g`lbuie, apoi zonele dintre

nervuri devin galben-limonii sau alb-g`lbui, nervurile principale [i cele

secundare r`mânând verzi (spre deosebire de caren]a de mangan, la

care r`mâne verde [i o zon` de-a lungul nervurilor), contrastând cu

fondul deschis la culoare al restului frunzei [i dând un aspect reticular
(fig. 4.28, 4.30, 4.31, 4.32); frunzele tinere nu sunt ofilite; cloroza se

poate generaliza pe frunz`, cuprinzând uneori chiar [i nervurile, dar

de obicei nu au loc necroze (spre deosebire de caren]a de mangan la

care, dac` deficien]a persist` [i este accentuat`, apar necroze).

Uneori clorofila este distrus` într-o asemenea m`sur` încât frunzele

tinere devin complet albicioase (cloroza „albinos“). 
Cloroza feric` este frecvent întâlnit` la pomii fructiferi, îndeosebi pe solu-

rile carbonatice. Poate avea loc defolierea l`starilor, începând din vârf, cu

men]inerea lor în stare verde o perioad` de timp, dup` care fie se

usuc`, fie dau frunze noi dac` se amelioreaz` nutri]ia cu Fe; defolie-

rea de la vârf poate fi dat` [i de caren]a de B, de Cu [i de Zn.

Pomii sunt slab dezvolta]i [i debilita]i [i are loc o fructificare slab`.

R`d`cinile devin brune, cu multe r`d`cinu]e [i vârfuri în form` de m`-

ciuc` (îngro[ate).
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Figura 4.28
Caren]` de fier la cais:

cloroze internervuriene pe

frunzele din vârful l`stari-

lor, nervurile r`mân verzi;

deasupra l`star normal de

la alt pom (© Gh. Budoi)

Figura 4.29

Culori de toamn` la cais:

prezen]a nervurilor verzi

nu trebuie confundat` cu

caren]a de fier, la care nu

sunt culori oranj-ruginii (©

Gh. Budoi)
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Figura 4.31
Caren]` de fier la piersic, la mijloc

de iulie; dreapta cloroz` u[or

albinotic` (© Gh. Budoi)

Figura 4.32
Caren]` de fier la piersic: detaliu

(© Gh. Budoi)

Figura 4.30
Caren]a de fier la piersic, la început

de iunie: cloroze începând cu

frunzele de la vârful l`starului,

nervurile ramân verzi; de regul` nu

au loc necroze (© Gh. Budoi)



Culorile normale de toamn` ale frunzelor nu trebuie confundate cu simpto-

mele produse de caren]a de fier. Astfel, toamna, datorit` transloc`rii

elementelor nutritive din frunze în lemn, la cais apar simptome de

cloroz` pe frunze, cu r`mânerea înc` verde a nervurilor (fig. 4.29),

care pot sem`na cu caren]a de fier, numai c` deficien]a de Fe se

manifest` de regul` prim`vara sau vara, iar toamna pe frunze se ma-

nifest` nuan]e oranj (fig. 4.29).

Toxicitatea. Toxicitatea de fier determin` suprimarea cre[terii r`d`cinilor

[i culori brune ale r`d`cinilor fine. Ea este pu]in întâlnit` în practic`.

Poate s` apar` pe solurile puternic acide concomitent cu toxicitatea

de aluminiu, care are efect mai nociv decât cea de fier, îndeosebi asu-

pra sistemului radicular, care devine coraloid, chircit. Fierul în exces

pe solurile acide determin` retrogradarea fosforului sub form` de

fosfa]i de fier, inducând caren]a de fosfor, cu simptomele specifice.

La toxicitate pronun]at` de fier, simptomele apar întâi pe frunzele de la

baza l`starilor, are loc suprimarea cre[terii frunzelor [i l`starilor [i us-

carea frunzelor, f`r` decolor`ri prealabile.

44..1100..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  mmaannggaann

Caren]a. Caisul [i piersicul au o predispozi]ie mare la caren]a de mangan.

Simptomele vizuale apar mai întâi pe frunzele tinere din vârf [i pe cele

de curând ajunse la maturitate (fig. 4.33) [i se extind de sus în jos,

spre baza l`starilor. Mugurele terminal continu` s` creasc`.
Pe frunze, caren]a se manifest` sub form` de cloroze internervuriene,

nervurile [i o zon` îngust`, relativ uniform` ca l`]ime (de regul`) de-a

lungul lor r`mânând verzi, clorozele dând frunzei un aspect de „schelet
de hering“ sau de „pom de Cr`ciun“.

Clorozele foliare nu trebuie confundate cu cele determinate de deficien]a
de magneziu, cu care seam`n` oarecum; la Mg acestea apar întâi pe

frunzele mature de la baza l`starilor [i se extind spre cele din vârf,

invers decât la mangan; mai mult, la Mg zona verde de-a lungul

nervurilor este mai lat` ca la mangan [i este mai lat` spre baza

nervurii, îngustându-se spre vârful ei. 

Clorozele internervuriene reticulare ale frunzelor determinate de caren]a

de mangan pot crea confuzii cu caren]a de fier; caren]a de Mn se deo-

sebe[te de aceasta prin faptul c` la Fe r`mân verzi doar nervurile [i,

în plus, la fier de regul` nu apar necroze, în timp ce la mangan apar.

Dac` deficien]a de mangan persist` [i se accentueaz`, clorozele sunt

urmate de necroze punctiforme ruginii, brune sau brune-închis, for-

mate în zonele clorozate, care se pot uneori perfora.
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Înflorirea plantelor este slab` [i are loc cu întârziere.
R`d`cinile sunt pu]in dezvoltate, adesea cu nuan]e brunii; în caz de

caren]` sever`, lipsesc r`d`cinile laterale.

Toxicitatea. Simptomele vizuale apar întâi pe frunzele b`trâne, de la baza

l`starilor, [i se r`spândesc spre cele tinere din vârf; datorit` acumu-

l`rii de MnO2 în ]esuturile superficiale, apar pete [i puncte brun-

închise pe pe]iol [i nervuri [i pe ]esutul dintre nervuri, de regul` pe-

tele fiind înconjurate de zone clorotice. Pe limb, necrozele pot fi pre-

cedate sau nu de cloroze, în func]ie de nivelul excesului de Mn; dac`

toxicitatea este pronun]at`, necrozele apar direct în ]esutul verde.

Petele [i punctele sunt mai numeroase pe nervuri decât pe limb.

Deseori frunzele î[i curbeaz` marginile spre fa]a superioar`, mai ales

la vârf, [i au marginile aspre.

Coaja pomilor fructiferi devine rugoas`, cu protuberan]e cr`pate pe trunchi

[i pe ramurile tinere. Apar excre]ii gomoase (de clei) prin pori [i cr`p`-

turile cojii, la fel ca la toxicitatea de bor [i la caren]a de cupru; secre]ii

de clei sunt produse [i de cancerul sâmburoaselor, determinat de

Leucostoma persoonii.
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Figura 4.33
Caren]` de mangan la piersic: cloroze internervuriene (© Gh. Budoi)



Are loc formarea accentuat` de l`stari axilari, care dau aspectul de m`tur`
de vr`jitoare („witches broom“), asem`n`tor ca la caren]a de B [i la cea

de Cu, [i la toxicitatea de Mo.

Pot ap`rea caren]e secundare de Fe, Zn, Mg [i Ca, induse de Mn, cu

simptome specifice acestor elemente.

44..1111..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  mmooll iibbddeenn

Caren]a. Caisul [i piersicul au o predispozi]ie redus` la caren]a de

molibden. Pe frunze, datorit` inhib`rii activit`]ii nitratreductazei, apar

cloroze asem`n`toare caren]ei de N, începând cu frunzele mature de

la baz`, dar, spre deosebire de clorozele determinate de caren]a de

N, ele sunt urmate repede de necroze (arsuri) pe vârful [i marginea

frunzelor, datorit` acumul`rii de nitra]i în exces, mai ales în cazul unei

fertiliz`ri abundente cu N; marginile frunzelor se roluiesc adesea

înspre fa]a superioar`; uneori frunzele r`mân mici.

Înflorirea este neregulat`. Caren]a determin` o stânjenire relativ` a

cre[terii r`d`cinilor.
Toxicitatea. Se manifest` bazipetal, începând cu frunzele tinere din vârful

plantei sau l`starilor, cu perturbarea cre[terii limbului foliar; frunzele

sunt malformate [i de culoare galben-aurie datorit` form`rii

molibdocatecolului în vacuole (Hecht, 1973, Marschner, 1993).

Pier mugurii apicali, are loc dezvoltarea mugurilor axilari [i formarea de
l`stari axilari. Internodiile sunt scurte.

44..1122..   CCaarreenn]]aa  [[ ii   eexxcceessuull   ddee  zz iinncc

Caren]a. Predispozi]ia la caren]a de zinc este moderat` la cais [i mare la

piersic. De[i mobilitatea Zn în plant` este mai bun` decât a B, Fe [i

Mo, ea este totu[i redus`, simptomele vizuale ale deficien]elor r`spân-

dindu-se pe plant` bazipetal, de la vârful l`starilor spre baz`.

Caren]a determin` stagnarea în cre[tere, scurtnodarea l`starilor, fapt ce

duce la dispunerea „în rozet`“ a frunzelor (fig. 4.34). Frunzele din

vârful l`starilor sunt mici [i înguste, de unde numele de „boala

frunzelor mici“ (simptomul „little leaf“), în special la piersic, datorit`

e[u`rii cre[terii normale a ]esuturilor, simptome combinate cu cloroze

foarte contrastante sau difuze; cre[terea în l`]ime a frunzei este afectat`

mai mult decât cre[terea în lungime, raportul lungime/l`]ime fiind

nefiresc, de unde simptomul de frunze înguste. De[i cre[terea în

lungime a l`starilor este afectat`, stagneaz` sau este mult redus`,
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mugurele de cre[tere (vârful l`starului) nu piere. Scurtnodarea poate

avea loc [i la caren]a de B, dar la B au loc [i ramific`ri secundare

multiple, ceea ce nu se întâmpl` în cazul caren]ei de Zn.

Pe frunze, clorozarea începe în general de la frunzele tinere din vârf [i se
extinde pe tot l`starul, dar uneori poate ap`rea mai întâi pe frunzele

mature de la baz`. Are loc p`tarea clorotic` neregulat` caracteristic`,

care poate evolua în pete necrotice de diferite m`rimi, în culori de la

alb-g`lbui ca filde[ul pân` la alb; nervurile [i o parte de-a lungul lor

r`mân verzi pe ambele p`r]i.

Caren]a de zinc determin` desfrunzirea prematur` a vârfului l`starilor
anuali (c`derea prematur` a frunzelor), la fel ca [i caren]a de B, cea

de Cu [i chiar cea de Fe (la caren]a de Mg se desfrunze[te baza l`sta-

rilor). L`starii anuali se pot usca.
Înflorirea [i legarea este slab`, boboci florali sunt pu]ini, dintre care mul]i

r`mân închi[i. Dac` deficien]a are loc în timpul înfloritului, are loc

lipsa fecund`rii [i c`derea florilor. Se formeaz` un num`r mic de fructe,
iar cele formate sunt mici; are loc reducerea drastic` a recoltei în caz

de caren]` sever`.
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Figura 4.34
Caren]` u[oar` de zinc la piersic: scurtnodarea l`starului [i dispunerea în

rozet` a frunzelor (© Gh. Budoi)



Toxicitatea. Simptomele sunt asem`n`toare caren]ei de Fe, iar uneori [i

celei de Mn, dar apar atât pe frunzele tinere de la vârf, cât [i pe cele b`-
trâne de la baz`. Are loc reducerea cre[terii foliare, urmat` de cloro-

zarea frunzelor; în stadii avansate de toxicitate apar pete brun-ro[cate

[i necroze marginale pe frunze, la fel ca [i la alte metale grele. Poate

pieri vârful de cre[tere al l`starilor. Este inhibat` alungirea r`d`cinilor.

44..1133..   TTooxxiicc ii ttaatteeaa  ddee  ss `̀ rruurr ii

Primele simptome vizuale ale toxicit`]ii de s`ruri solubile sunt cele ale lipsei
apei în sol, respectiv de ofilire, fie datorit` împiedic`rii absorb]iei apei,

fie chiar exosmozei - ie[irii apei din celulele radiculare, fenomene

generate de poten]ialul osmotic ridicat determinat de concentra]iile

mari de s`ruri în solu]ia solului.

Toxicitatea de s`ruri se manifest` prin necrozarea frunzelor - brunificare [i
uscare, necroze care se r`spândesc repede pe tot l`starul. Pe frunz`,

necroza începe de la vârf [i margini spre nervura median`. Marginile

limbului foliar se roluiesc spre fa]a superioar`, se chircesc, în special

în partea dinspre vârf, frunza luând aspect de lingur`; într-o faz` mai

avansat`, marginile dinspre vârf ajung s` se ating`. Zona necrozat`

este net delimitat` de zona înc` verde a frunzei, ceea ce arat` c`

procesul decurge rapid, f`r` cloroz`ri prealabile de durat`.
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55..   CCââtteevvaa  eelleemmeennttee  pprr iivviinndd
mmaannaaggeemmeennttuull   iinntteeggrraatt   aall   ssoolluulluuii   
\\nn  ppllaannttaa]] ii ii llee  ddee  ccaaiiss   [[ ii   ddee  ppiieerrss iicc

Este [tiut faptul c` \n evolu]ia lui, sub ac]iunea factorilor naturali [i de

interven]ie agricol`, solul, cu procesele fizice, chimice [i biologice

care au loc \n interiorul s`u, tinde mereu s` revin` la st`ri de echili-

bru dinamic, caracterizate prin tendin]e de egalizare a aporturilor [i

exporturilor de energie [i de substan]e. Atunci când nu se fac inter-

ven]ii de optimizare a \nsu[irilor fizice, chimice [i biologice ale solu-

lui la un nivel cât mai ridicat al cerin]elor plantelor cultivate, starea

de fertilitate a solului scade considerabil, pân` la niveluri minimale

care tind s` se p`streze constante \ntr-o anumit` conjunctur` dat` de

factori naturali [i antropici. 

A[adar, pe lâng` interven]iile de natur` chimic` (amendamente, fertili-

zare etc.) [i biologic` (soiuri, hibrizi, rota]ii, inocul`ri [.a.), cele de

natur` fizic` (ar`tura, preg`tirea patului germinativ, afânarea adânc`,

lucr`rile de \mbun`t`]iri funciare, irigarea etc.) au rolul de a schimba

aceast` stare ini]ial`, minimal` a solului cu scopul de a \mbun`t`]i

structura [i fertilitatea solului [i implicit gradul de utilizare a energiei

radiante de la soare \n procesul fotosintezei. Prin urmare, lucr`rile

tehnologice de \ntre]inere a solului fac parte din ansamblul de m`suri

menite s` asigure optimizarea \nsu[irilor fizice, chimice [i biologice

ale solului (astfel \ncât acestea s` corespund` \ntr-o m`sur` cât mai

mare cerin]elor de cultur` a plantelor), deci de \mbun`t`]ire a struc-

turii [i fertilit`]ii acestuia, de prevenire [i diminuare a fenomenelor

de eroziune [i a efectelor poluante ale \ngr`[`mintelor [i erbicidelor

[i a celorlal]i factori poten]ial poluan]i.

Managementul integrat al solului presupune aplicarea ra]ional` [i efi-

cient` din punct de vedere economic [i ecologic a unui complex de

m`suri agriculturale (lucr`rile solului, aplicarea amendamentelor [i

\ngr`[`mintelor, rota]ia culturilor, irigarea [.a.), pe seama cunoa[terii

detaliate ale condi]iilor fizico-chimice ale solului ca substrat pentru

cre[terea plantelor.

Managementul solului trebuie s` \nceap` \nc` din faza fundament`rii eco-

pedologice a alegerii terenurilor pentru \nfiin]area planta]iilor de cais [i
de piersic. Fundamentarea respectiv` trebuie s` ]in` seama \n primul

rând de criteriile climatice (resursele termice necesare pentru desf`[u-

rarea normal` a proceselor de cre[tere [i de rodire, regimul eolian). 
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Având \n vedere c` \n general pentru planta]iile pomicole sunt reparti-

zate suprafe]ele \nclinate, de pe versan]i, la \nfiin]area planta]iilor

tinere trebuie s` se ]in` seama de condi]iile de relief (\nclina]ia tere-

nului, expozi]ie etc.). Din acest punct de vedere, Voiculescu [i colab.,

(1998) \mparte aceste terenuri \n 3 categorii: terenuri f`r` restric]ii (pla-

ne sau cu \nclina]ia < 10 % pentru m`r, p`r, prun , cire[, vi[in, cais,

piersic); terenuri cu restric]ii (cu \nclina]ii de 10 - 15 % pentru m`r,

p`r, prun, cire[, vi[in) [i terenuri excluse (cu \nclina]ii > de 10 - 15 %

pentru m`r, p`r, prun, cire[ [i vi[in [i > 10 % pentru cais [i piersic). 

Un alt criteriu foarte important este acela de sol (con]inutul de carbona]i,

s`r`turare, volumul edafic, pH-ul solului, regimul de ap` - aer din

sol, oboseala solului. |n anumite condi]ii, carbona]ii de calciu din sol

pot constitui factor limitativ \n ob]inerea de recolte de fructe prin

diminuarea vigorii pomilor [i reducerii grosimii trunchiului acestora

(Voiculescu [i colab, 1983, Teaci [i colab., 1985). Pe de alt` parte, \n

anumite condi]ii, excesul [i con]inutul variabil de carbona]i pot

determina apari]ia clorozei ferocalcice la unii pomi fructiferi.

Solurile s`r`turate, prin con]inutul ridicat de sodiu schimbabil, este

nefavorabil cre[terii [i dezvolt`rii pomilor. {tef`nescu (1997) remarc`

apari]ia progresiv` a r`d`cinilor moarte \n sistemul radicular al

pomilor \ncepând chiar cu valori ale gradului de satura]ie \n sodiu

(VNa) de 3 - 5 %. Terenurile cu astfel de soluri trebuiesc evitate, \n

special când aceste fenomene de salinizare [i alcalizare apar la mai

pu]in de 100 cm adâncime a solului.

Volumul edafic \n care \[i desf`[oar` activitatea sistemul radicular al po-

milor trebuie ales \n func]ie de tipul de \nr`d`cinare al portaltoiului.

Din acest punct de vedere unele specii pomicole au o putere de pe-

netrare a materialelor parentale redus` (m`r, prun), iar altele o pu-

tere de penetrare mai mare (p`rul, cire[ul, vi[inul) (Voiculescu [i

colab., 1991, {tef`nescu [i colab. 1996).

Reac]ia solului reprezint` unul din factorii cei mai importan]i care condi]io-

neaz` buna dezvoltare a speciilor de cais [i de piersic (vezi cap. 3).

Al`turi de ceilal]i factori men]iona]i, men]inerea echilibrului \ntre regi-

mul de ap` [i cel de aer al solului (regimul aero-hidric) \n zona de acti-

vitate a sistemului radicular care s` sus]in` procesele de cre[tere [i

rodire la nivelul poten]ialului biologic al combina]iei soi - portaltoi,

reprezint` o caracteristic` important` \n reu[ita unei planta]ii de

pomi viguroase, capabil` s` asigure produc]ii cantitative [i calitative

superioare. Aceast` calitate a solului este determinat`  de o textura [i

o structur` cât mai optim` a solului.

Oboseala solului este adesea neglijat` \n alegerea terenului pentru \nfiin]area

unei noi planta]ii. Nu este recomandat ca o planta]ie s` succead` ime-
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diat unei alte planta]ii desfiin]ate, ci dup` o perioad` de minimum 3 ani

de cultivare a acesteia din urm` cu alte plante anuale (de preferin]` le-

guminoase). Fregoni (citat de Voiculescu, 1998) face o clasificare a prin-

cipalelor specii de pomi privind timpul necesar de succedare sie[i sau

dup` alt` specie. Oboseala solului creeaz` \n primul rând un dezechi-

libru biologic \n sol. La SCDP B`neasa, Soare (1991) a descoperit la cire[

[i vi[in, o cre[tere semnificativ` a num`rului de ciuperci [i nematozi la

nivelul sistemului radicular, ducând \n final la uscarea unui num`r

\nsemnat de pomi, ca urmare a fenomenului de „oboseal` a solului“. 

Sub raport economic [i ecologic sistemele de \ntre]inere a solului \n pomi-

cultur` trebuie s` asigure o men]inere [i o \mbun`t`]ire a structurii [i

fertilit`]ii solului, evitarea proceselor de eroziune [i a efectelor de polua-

re a mediului ambiant (sol, ap`, aer). |n acest context, \n pomicultur`

se recomand` aplicarea mai multor sisteme de \ntre]inere a solului fun-

c]ie de sistemul de cultur` ales (clasic, intensiv, semiintensiv), condi]iile

de teren (\nclina]ie) [i pedoclimatice (Viorica B`lan [i colab., 2003):

- ogorul negru;

- \nierbarea artificial` sau natural` a solului;

- cultura asociat` a plantelor agroalimentare;

- ogorul cu \ngr`[`minte verzi;

- culturi acoperitoare de var`;

- culturi acoperitoare de prim`var`;

- mulcirea solului.

55..11..   OOggoorruull   nneeggrruu  

|n cadrul acestui sistem sunt mai multe variante: ogor negru curat, ogor

negru \ntrerupt, ogor cu \ngr`[`minte verzi [.a..

De[i este \nc` folosit \n planta]iile pomicole, aceast` variant` de \ntre-

]inere a solului (afânare repetat` a solului prin ar`tur` [i 2 - 3 pra[ile

mecanice anuale, f`r` cultivare de plante \ntre rânduri) prezint`

unele dezavantaje, fiind defavorabil` sub aspect economic, tehnolo-

gic [i ecologic. Prin trecerile repetate cu agregatele \n vederea execu-

t`rii unor lucr`ri de \ntre]inere, se taseaz` puternic solul, se formeaz`

hardpanul cu repercursiuni negative asupra structurii solului, micro-

organismele sufer`, fiind distruse, descompunerea materiei organice

se intensific` ducând la evolu]ia acesteia \n sol spre un bilan] negativ

(reducerea con]inutului), [i se \ngreuneaz` circula]ia ma[inilor \n

planta]ie pe timp ploios. |n planta]iile tinere situate pe terenuri \ncli-

nate poate produce eroziunea solului. La toate aceste incoveniente se

adaug` [i faptul c` sistemul de \ntre]inere ogor negru curat, necesit`
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consumuri mari de energie [i manoper`. Din acest motiv s-au g`sit

mai multe variante ale ogorului negru (ogor negru \ntrerupt, ogor

negru cu \ngr`[`minte verzi [.a.).

Ogorul negru \ntrerupt, se folose[te \n anii cu exces de umiditate spre

sfâr[itul verii [i toamna. Pân` la sfâr[itul lunii iunie, solul din plan-

ta]ii se lucreaz` men]inându-se curat de buruieni, dup` care se las`

nelucrat cu scopul ca buruienile s` consume din apa \n exces [i s`

apere solul de eventuale eroziuni. Unul din avantajele acestui sistem,

este coacerea mai bun` a lemnului, comparativ cu sistemul de \ntre-

]inere prezentat anterior.

Ogorul negru combinat cu \ngr`[`minte verzi
|ngr`[`mintele verzi, reprezentate \n mare parte de leguminoase anuale

sau perene, aduc un aport foarte important \n sol, \n primul rând de

elemente nutritive (\n special azot), precum [i de materie organic`.

|n acela[i timp au efecte benefice \n ceea ce prive[te afânarea solului

[i \mbun`t`]irea structurii acestuia. Unele leguminoase perene, cum

este lucerna, aduc la suprafa]` cu ajutorul sistemului radicular canti-

t`]i \nsemnate de calciu, element foarte important \n ob]inerea unor

produc]ii de fructe superioare calitativ. 

|n planta]iile intensive din zonele cu precipita]ii de peste 700 mm anual,

se poate \ntre]ine solul ca ogor negru pân` când fructele [i l`starii

cresc intensiv, pentru ca apoi s` fie cultivate plante cu cre[tere rapid`

care se folosesc ca \ngr`[`mânt verde.

Folosirea acestui sistem de \ntre]inere a solului se face astfel \ncât con-

sumul intens de elemente nutritive al plantelor folosite ca \ngr`[`-

mânt verde s` nu concureze pe cel al speciilor pomicole din plan-

ta]iile respective. Din acest punct de vedere sunt prev`zute trei siste-

me de ogor \n care cultivarea plantelor folosite ca \ngr`[`minte verzi

(plante acoperitoare) se face astfel \ncât ele s` acopere terenul

prim`vara, iarna sau vara.

Culturile acoperitoare de prim`var`. |n zonele submontane, se pot

ob]ine rezultate bune prin folosirea ca \ngr`[`minte verzi a lupinului,

bobului, \ngr`[ate cu NPK, borceagul de prim`var`, hri[ca, trifoiul [i

Facelia care sunt [i plante melifere. Culturile acoperitoare se \ncor-

poreaz` \n sol cu ajutorul grapelor cu discuri dup` ce \n prealabil au

fost t`v`lugite. Mih`iescu (1998), specific` faptul c` la o altitudine de

840 m la Bilce[ti - Arge[, prin \ncorporarea lupinului [i bobului,

\ngr`[ate cu NPK, sem`nate dup` legarea fructelor [i \ncorporate \n

sol \n a doua jum`tate a lunii august, când erau la sfâr[itul \nflori-

tului, s-au ob]inut rezultate foarte bune.
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Culturile acoperitoare de iarn`, indicate \n special \n zonele cu soluri

nisipoase, protejând solul de eroziunea eolian`,  pot fi reprezentate

de borceagul de toamn` format dintr-un amestec de secar` sau orz

de toamn` [i m`z`riche de toamn`, rapi]`, mu[tar alb sau negru. |n

general, aceste plante se seam`n` dup` recoltarea fructelor, \n a doua

jum`tate a lunii august, pân` la sfâr[itul lunii septembrie [i se

introduc \n sol \n prim`vara urm`toare.

Culturile acoperitoare de var`. Pot fi folosite \n acest scop lupinul gal-

ben [i lupinul albastru (180 - 220 kg s`mân]`/ha), hri[ca (80 - 100 kg

s`mân]`/ha). Se seam`n` \n prima jum`tate a verii  [i se introduc \n

sol toamna. Sunt indicate pentru speciile [i soiurile cu coacere tim-

purie cum sunt, caisul, piersicul, cire[ul, vi[inul, m`rul de var`,

prunii timpurii.

55..22..   MMuullcc ii rreeaa  ssoolluulluuii

Reprezint` o lucrare tehnologic` cu efecte economice [i ecologice \nsem-

nate. Este un sistem de \ntre]inere a solului conceput pentru a men-

]ine solul permanent acoperit \n planta]iile de pomi [i arbu[ti

fructiferi (coac`z, agri[, afin [i c`p[un).

Pentru o bun` eficien]`, stratul de mulci trebuie s` aib` o grosime de 6

- 12 cm, \n acest sens folosindu-se o serie de materiale cum sunt: b`-

legar p`ios, paie, tulpini de porumb sau de floarea soarelui tocate

m`runt, frunze uscate, turb`, rumegu[, folie de plastic uzat` [.a.

Acest sistem poate fi folosit inclusiv \n cadrul gospod`riilor de la ]ar`,

unde asemenea materiale pot fi g`site cu u[urin]`.

Mulciul odat` aplicat, trebuie men]inut pe toat` durata planta]iei, pen-

tru a nu se produce schimb`ri bru[te de temperatur`, aera]ie [i umi-

ditate \n sol, schimb`ri ce pot afecta activitatea r`d`cinilor, micro-

florei [i  microfaunei din sol. 

Stratul de mulci trebuie completat o dat` la 2 - 3 ani, eficacitatea lui sc`-

zând pe m`sur` ce se descompune [i putreze[te.

Avantajele mulcirii solului, sunt multiple [i anume: men]ine umiditatea

solului, \mpiedic` eroziunea, previne sau \ntârzie apari]ia buruie-

nilor, men]ine solul afânat [i-l \mbog`]e[te \n materie organic`, men-

]ine temperatura mai ridicat` cu 2 - 3 °C \n timpul iernii [i cu 8 °C

mai sc`zut` \n timpul verii, fa]` de ogorul negru curat. Pentru ca

aceste avantaje s` nu fie transformate \n dezavantaje, se va avea \n

vedere ca materialele folosite  ca mulci, s` nu fie poluate, infestate cu

semin]ele unor buruieni sau cu germenii unor boli.
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Trebuie avute \n vedere [i unele dezavantaje ale mulcirii solului, care se

refer` la pericolul de incendii pe timp de secet` [i temperaturi foarte

ridicate, favorizeaz` \nmul]irea roz`toarelor, a insectelor d`un`toare,

apropierea r`d`cinilor de suprafa]a solului. Aceste dezavantaje pot fi

\ns` evitate prin aplicarea ud`rilor pe timp de secet`, distrugerea

roz`toarelor [i a insectelor d`un`toare, prin mijloace ecologice.

55..33..   ||nniieerrbbaarreeaa  aarrtt ii ff iicc iiaall `̀   ssaauu  nnaattuurraall `̀   aa  ssoolluulluuii

|nierbarea artificial` a intervalelor dintre rânduri este indicat` pe tere-

nurile \n pant` din zonele suficient de umede sau chiar \n zonele cu

mai pu]ine precipita]ii unde, \ns`, exist` posibilitatea de a se com-

pleta deficitul de ap` prin ud`ri.

Utilizarea acestui sistem prezint` unele avantaje ca:

- prevenirea eroziunii solului, men]inerea structurii glomerulare a

solului;

- permite efectuarea unor lucr`ri cu agregate mecanice, imediat dup`

ploaie, cea mai important` lucrare fiind tratamentele fitosanitare;

- asigur` iarb` pentru animale sau pentru mulci;

- fructele \n planta]iile cu sistem de \nierbare sunt cu pulpa mai dens`

[i mai intens colorate.

|n zonele cu mai multe precipita]ii se poate folosi sistemul cu benzi

\nierbate intercalate cu ogor negru curat, la 3 - 4 ani, intervalele \nier-

bate se ar` l`sându-se ogor negru, iar celelalte intervale \nierbân-

du-se.

Pentru \nierbarea intervalelor dintre rânduri se pot folosi amestecuri

formate din graminee (Lolium perene, Dactylis glomerata, Phleum
pratense, Festuca rubra), fie amestecuri din gramineele amintite [i

leguminoase (trifoi, ghizdei).

Cantitatea necesar` de s`mân]` se va calcula ]inându-se seama c` la

hectarul efectiv se va administra \ntre 35 - 50 kg de s`mân]` amestec.

Pe rândurile de pomi, solul se lucreaz` ca ogor negru.

|nierbarea natural`, sau ]elina permanent`, se practic` \nc` \n livezile

clasice [i semiintensive situate \n zonele de deal. Avantajele acestui

sistem sunt acelea[i ca [i la \nierbarea artificial`, dar cheltuielile sunt

mai mici. Iarba din livezile clasice, p`[unându-se sau cosindu-se, va

fi protejat` de efectul toxic al insecticidelor, fie respectându-se timpii

de pauz` recomanda]i, fie folosindu-se insecticide biologice.
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55..44..   CCuullttuurraa  aassoocciiaatt `̀   aa  ppllaanntteelloorr   aaggrrooaall iimmeennttaarree  
\\nn  ppllaannttaa]] ii ii llee  ppoommiiccoollee  tt iinneerree

|n primii 4 - 5 ani de la plantare \n livezile cu distan]e \ntre rânduri de

cel pu]in 4 m, se pot cultiva intercalat plante agroalimentare cu talie

joas` de tipul r`d`cinoaselor (cartofi, morcovi, ]elin`, p`stârnac [.a.),

ceap`, usturoi, dovleci, pepeni, castrave]i, fasole oloag`, maz`re, la

care partea comestibil` nu vine \n contact direct cu substan]ele de

stropit. 

Se mai pot cultiva \n cultura intercalat` [i c`p[uni, cu condi]ia s` se res-

pecte perioada de pauz` (10 - 14 zile) necesare \nainte de \nceperea

recolt`rii, timp \n care nu se utilizeaz` pesticide, poate doar cele bio-

logice (piretroizi de sintez`) care nu sunt toxice pentru om [i albine.

55..55..   CCoonnttrroolluull   bbuurruuiieennii lloorr   

Prin concuren]a acerb` pe care o manifest` \n valorificarea tuturor

factorilor [i condi]iilor de vegeta]ie (elemente nutritive, umiditate,

temperatur` etc.), buruienile reprezint` un element semnificativ \n

diminuarea recoltelor ob]inute. |n plus, \n planta]iile pomicole (ca de

altfel \n toate celelalte culturi agricole) unele din buruieni reprezint`

gazde foarte favorabile pentru unii agen]i patogeni ale bolilor foliare.

Bine\n]eles, nu putem porni \n aplicarea unor m`suri de combatere a

buruienilor din culturi, f`r` o cunoa[tere prealabil` a r`spândirii

speciilor de buruieni, ceea ce se poate realiza prin lucrarea de cartare

a buruienilor.

Eliminarea acestui neajuns se realizeaz` printr-o combatere integrat` a

buruienilor. Aceasta const` \n aplicarea unui complex de m`suri \n

care sunt cuprinse toate lucr`rile agrotehnice (pra[ile mecanice [i

manuale, discuit, gr`pat [.a.), care reprezint` de fapt fondul pe care

se aplic` celelalte m`suri de combatere a buruienilor, [i care aplicate

\n mod combinat [i ra]ional asigur` un efect sporit.

|n ultimii ani au ap`rut o serie \ntreag` de pesticide biologice, de origine

vegetal` (\n special japoneze), prin care se poate asigura o combatere

ecologic` a buruienilor [i care nu au efecte negative asupra s`n`t`]ii

oamenilor [i animalelor. |n condi]iile de irigare a planta]iilor pomi-

cole, condi]ii \n care buruienile se dezvolt` mult mai intens, controlul

buruienilor devine imperios necesar.
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55..66..   FFeerrtt ii ll ii zzaarreeaa  ppoommii lloorr   

Cre[terea fertilit`]ii solurilor prin folosirea unui complex de m`suri

agriculturale (lucr`rile solului, aplicarea îngr`[`mintelor, irigarea cul-

turilor [.a.) reprezint` una dintre pârghiile importante ale agroteh-

nicii superioare pentru realizarea de produc]ii mari la cais [i piersic.

Aplicarea ra]ional` [i eficient` din punct de vedere economic [i ecologic

a mijloacelor de fertilizare se poate realiza numai pe baza cunoa[terii

detaliate a condi]iilor fizico-chimice ale solului, ca substrat pentru

cre[terea plantelor.

Având în vedere starea diferit` de asigurare a solului cu elemente nutri-

tive, precum [i nevoile de nutri]ie diferen]iate ale speciilor pomicole,

se impune un complex de m`suri care s` asigure un management

integrat al solului care, prin optimizarea însu[irilor lui agrochimice,

men]inerea [i sporirea capacit`]ii de nutri]ie prin intermediul tehno-

logiilor de aplicare echilibrat` a îngr`[`mintelor (organice, minerale,

foliare [.a.), s` duc` la evitarea degrad`rii solului.

Pe solurile acide (cu pH < 5,5 sau cu Vah < 65 %) se impun, în primul

rând, interven]ii de optimizare a reac]iei solului, combinate cu lucr`ri

de scarificare (afânare adânc`),  în vederea elimin`rii acidit`]ii d`un`-

toare speciilor de cais [i piersic [i îmbun`t`]irii însu[irilor fizice, chi-

mice [i biologice ale solului, [i numai dup` aceea s` se treac` la efec-

tuarea recomand`rilor de fertilizare.

Lucrarea de aplicare a amendamentelor calcaroase se face de obicei la

desfundarea terenului în vederea înfiin]`rii planta]iilor pomicole,

prin aplicarea acestora pe toat` suprafa]a [i încorporarea lor prin lu-

cr`rile de desfundare.

Optimizarea reac]iei solului prezint` foarte mare importan]`, deoarece

aceasta are influen]` determinant` asupra unor însemnate procese

chimice [i biologice (activitatea microflorei din sol - microorganismele

amonificatoare [i nitrificatoare, precum [i a altor microorganisme din

sol) de care depinde buna nutri]ie [i dezvoltare a pomilor.

Elaborarea recomand`rilor de fertilizare a solurilor trebuie s` se bazeze

pe:

a) Controlul periodic al st`rii de fertilitate a solului func]ie de:

- sistemul de cultur`, sortimentul [i tehnologia aplicat`;

- sistemul de între]inere a solului;

- particularit`]ile biologice ale speciei [i portaltoiului;

- vârsta [i organele pomilor;

- metoda de irigare folosit`;

- combaterea integrat` a bolilor [i d`un`torilor.
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b) Stabilirea diagnozei foliare prin recoltarea [i analizarea probelor de

plant` pe fenofaze de dezvoltare a pomilor pentru corectarea st`rii

nutri]ionale a acestora.

Având în vedere cercet`rile mai recente (Voiculescu N, 1998, {tef`nescu

S., 1998), prin care se demonstreaz` faptul c` peste 60 - 70 % din sis-

temul radicular al pomilor fructiferi se afl` r`spândit pe adâncimea

solului de 20 - 60 cm (în func]ie de vigoarea soiului, chiar pân` la 100

cm), se recomand` ca aspectele legate de studiile de sol [i recoman-

d`rile de amendare [i fertilizare s` se fac` având în vedere aceste

considerente.

În func]ie de aceste considerente, sistemul de fertilizare a solurilor pe

care se înfiin]eaz` planta]ii de cais [i de piersic trebuie s` cuprind`

recomand`ri de utilizare combinat` [i armonizat` a tuturor resurselor

de elemente nutritive (îngr`[`minte organice, minerale, foliare [.a.).

Tehnologia de fertilizare a solului trebuie s` cuprind` aplicarea de îngr`-

[`minte organice (gunoi de grajd, îngr`[`minte verzi [.a.), care aduc

în sol importante cantit`]i de elemente nutritive (N, P, K [i microele-

mente) [i îmbun`t`]e[te balan]a con]inutului de humus.

Datorit` condi]iilor precare prin care a trecut [i trece economia în ultimii

12 ani, implicit agricultura româneasc`, fertilizarea unilateral`, ne-

echilibrat`, iar pe unele parcele lipsit` în totalitate, a f`cut ca pe

aceste soluri s` apar` o diferen]iere accentuat` în asigurarea cu ele-

mente nutritive pentru speciile de pomi cultivate, a[a cum a reie[it [i

din cercet`rile efectuate.

A[adar, fertilizarea organic` joac` un rol hot`râtor în dezvoltarea vege-

tativ` echilibrat` a plantelor pomicole [i implicit în cre[terea canti-

tativ` [i calitativ` a produc]iei de fructe, precum [i în asigurarea unor

condi]ii viitoare pentru ob]inerea de produc]ii stabile, eficiente din

punct de vedere economic [i ecologic.

Îngr`[`mintele organice de tipul gunoi de grajd, compost, urin` de

animale, zeam` de gunoi de grajd, sunt recomandate pentru fertili-

z`ri în toate ramurile agriculturii ecologice [i, prin urmare, [i în po-

micultur`.

Întrucât îngr`[`mintele organice nu sunt suficiente pentru o nutri]ie în-

destul`toare a pomilor, se pot aduce complet`ri în necesarul de ele-

mente nutritive ale acestora prin aplicarea de îngr`[`minte minerale,

naturale, m`cinate fin ca o f`in`. Sistemele de fertilizare în pomicul-

tura ecologic` nu exclud folosirea îngr`[`mintelor chimice (azota]i,

fosfa]i, sare potasic` [.a.), numai c` acestea se recomand` a fi folosite

numai în completarea necesarului de nutri]ie dup` epuizarea tuturor

resurselor naturale, organice, de elemente nutritive, iar aplicarea lor

s` se fac` în normele stricte prev`zute [i s` se evite supradozarea lor.
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Fertilizarea cu îngr`[`minte organice solide prezint` o serie de însu[iri

[i efecte pozitive, cele mai importante fiind:

- ac]iune mai îndelungat` (3 - 4 ani), îmbog`]ind solul în azot, fosfor,

potasiu, calciu, magneziu, sulf [i microelemente (B, Zn, Cu, Fe, Mn

etc.). Cu o ton` de gunoi de grajd semifermentat se aduc în sol urm`-

toarele cantit`]i de elemente nutritive (kg s.a.): N - 5; P2O5 - 2,5; K2O

- 6; S - 0,5; CaO - 5; MgO - 2 (Borlan Z., 1996).

- prin aportul de materie organic` pe care-l aduce în sol [i a efectelor

de afânare pe care le are, contribuie la refacerea [i men]inerea struc-

turii solului;

- contribuie la îmbun`t`]irea balan]ei humusului în sol;

- îmbun`t`]e[te unii indici hidrofizici ai solului (capacitatea de re]inere

pentru ap` [i elemente, capacitatea de tamponare pentru reac]ie);

- îmbun`t`]e[te activitatea biologic` a microorganismelor [i a micro-

florei, în general, a solului;

- constituie o surs` ieftin` [i la îndemâna fiec`rei familii care are ca

îndeletnicire agricultura [i care cre[te animale (bovine, cabaline,

ovine [i p`s`ri);

- intr` în circuitul recicl`rii de[eurilor organice din gospod`rie, men]i-

nându-se un echilibru permanent al mediului înconjur`tor.

Într-o gospod`rie ]`r`neasc` care cre[te animale [i p`s`ri se ob]in sufi-

ciente cantit`]i de gunoi pentru a-[i fertiliza culturile. Cantit`]ile ob]i-

nute în fiecare an pot fi, în medie, de 7 - 8 t de la un animal din grupa

cornute mari, 5 - 6 t de la un cal, 0,7 - 0,8 t de la o oaie sau capr` [i

1,2 - 1,5 tone de la un porc (Nicolaescu M., Teaci D., 1960).

Pe lâng` celelalte avantaje, prin aportul însemnat de elemente secundare

[i microelemente pe care îl aduce în sol, utilizarea îngr`[`mintelor

organice în fertilizarea terenurilor din planta]iile pomicole prezint`

un avantaj foarte important în optimizarea regimului microelemente-

lor în sol [i, prin aceasta, diminuarea sau chiar eliminarea deregl`-

rilor nutri]ionale (caren]e).

Îngr`[`mintele minerale naturale care pot fi folosite 
în pomicultura ecologic` 

1. Cenu[ile
Se poate utiliza cenu[a de lemne, f`r` amestec de c`rbuni de min`, care

sunt poluan]i, cenu[a ob]inut` din arderea paielor, gunoiul p`ios,

frunze uscate, tulpini de porumb [i de floarea soarelui, scoar]a uscat`

decojit` de pe trunchi. Cenu[a este recomandat` pentru con]inutul

s`u ridicat în potasiu, dar în acela[i timp aceasta nu are azot, ai c`rui

compu[i se descompun [i evapor` prin ardere.
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2. F`ina de roc`
F`ina de roc` este de trei tipuri: calcaro-magnezian`, fosforo-silicioas` [i

granitico-bazaltic`, ultima fiind mai pu]in folosit`. Aceste materiale

fertilizante au o caracteristic` important`, aceea c` cedeaz` mai lent

în solu]ia solului elementele nutritive con]inute, de unde plantele se

alimenteaz`, prelungind astfel perioada de asigurare cu elemente

nutritive a pomilor, asigurând necesarul de nutrien]i pentru toate

fazele de consum intens.

De asemenea, siliciul con]inut în f`ina de roc` favorizeaz` asimilarea

fosforului de c`tre plante [i o recomand` s` fie folosit` la prepararea

composturilor.

3. Fosfa]ii naturali calcina]i, f`ina de fosforite, f`ina de oase, zgura lui

Thomas (produs rezidual rezultat în metalurgie), reprezint` impor-

tante surse minerale care con]in fosfor, calciu [i siliciu.

4. Îngr`[`mintele foliare
Îngr`[`mintele foliare ob]inute din alge marine. Din alga marin` „Ascophilum

nodosum“ s-a ob]inut un produs numit „Micro-Mist“, folosit în pomi-

cultur` ca îngr`[`mânt foliar. Acest produs este bogat în hormoni

vegetali: auxine, gibereline [i citochinine, în microelemente (B, Fe,

Cu, Mn, Zn), vitamine [i aminoacizi.

Tratamentele cu extract de alge au favorizat la piersic [i la m`r cre[terea

produc]iei la 20 - 25 de tone, m`rimea duratei de p`strare a fructelor,

îmbun`t`]irea parametrilor de calitate, textura pulpei, con]inutul în

hidra]i de carbon [i proteine.

Un rol foarte important îl are, de asemenea, în integrarea managemen-

tului solului, fertilizarea foliar` „semiecologic`“, care utilizeaz` toate
celelalte preparate foliare existente la ora actual`, fertilizare bazat` [i pe

diagnoza foliar`.

Gama larg` de îngr`[`minte foliare, cu diferite concentra]ii în elemente

nutritive, existent` în momentul de fa]`, permite, prin utilizarea lor,

corectarea [i echilibrarea nutri]iei minerale pe diferite faze de vegeta-

]ie ale pomilor de cais [i piersic. Acest tip de fertilizare suplimentar`

are un rol determinant, semnificativ, în ob]inerea de produc]ii de

fructe eficiente din punct de vedere fizic [i economic. Într-o expe-

rien]` de 3 ani (1989 - 1991), Soare a ob]inut prin aplicarea a 3 tipuri

de îngr`[`minte foliare la cire[ (Boambe de Cotnari/Mahaleb), la

SCDP B`neasa, sporuri de produc]ie de 1,6 - 3,2 t fructe/ha compa-

rativ cu varianta nefertilizat` foliar (fig. 5.1).

Rezultate semnificative au fost ob]inute [i la alte culturi (m`r, piersic,

cais [.a.). În acela[i timp fertilizarea foliar`, de stimulare suplimen-
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tar`, determin` o influen]` pozitiv` asupra compozi]iei minerale la

nivelul frunzelor [i fructelor, în sensul realiz`rii unor rapoarte

echilibrate ale elementelor în acestea. 

În aceea[i experien]`, Soare (1991) a ob]inut la cire[, cre[teri ale con]inu-

turilor de N [i K în frunze [i fructe, corelate cu produc]iile mai ridi-

cate, comparativ cu martorul nefertilizat foliar (fig. 5.2 [i 5.3).

Îngr`[`mintele foliare „semiecologice“ con]in macro [i microelemente

produse industrial în cantit`]i foarte mici (de ordinul miligramelor sau

zecilor de miligrame/litru sau kg) [i sunt aplicate în cantit`]i foarte

mici la ha (solu]ie 1 - 4 %), fiind, astfel, lipsite total de efecte poluante.

Mai mult decât atât, ele au efecte de diminuare a polu`rii mediului

ambiant prin m`rirea gradelor de utilizare productiv` a elementelor

nutritive atât din îngr`[`mintele foliare aplicate, cât mai ales din

toate îngr`[`mintele aplicate în sol [i din rezervele solului.

Aceste tipuri de îngr`[`minte pot fi folosite pe terenurile cu restric]ii de

utilizare a îngr`[`mintelor chimice (terenurile în pant`, din apropie-

rea lacurilor) sau pe solurile cu acumul`ri însemnate de nutrien]i

rezultate prin aplicarea succesiv` (ani de-a rândul), neechilibrat`, a

îngr`[`mintelor chimice produse industrial.
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Figura 5.1
Influen]a fertiliz`rii foliare de stimulare asupra produc]iei 

de fructe la diferite specii pomicole la SCPP B`neasa 

(valori medii, 1989 - 1991)
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Figura 5.2
Varia]ia con]inutului de N, P, K, Ca [i Mg (valori medii 1988 - 1991) 

din substan]a uscat` a frunzelor de cire[, 

soiul Boambe de Cotnari/Mahaleb, la SCPP B`neasa

Figura 5.3
Varia]ia con]inutului de N, P, K, Ca [i Mg în fructele de cire[ 

(valori medii 1988 - 1991), 

soiul Boambe de Cotnari/Mahaleb la SCPP B`neasa



Fertilizan]ii foliari „ecologici“ - ob]inu]i din extracte în care nu sunt

înglobate elemente minerale chimice (din compu[i de sintez`), [i

„semiecologici“ - toate celelalte tipuri care au în compozi]ia lor, pe

lâng` biostimulatorii de cre[tere, [i macro (N, P, K, Mg) [i microele-

mnete (Zn, B, Mo, Fe [.a.) din îngr`[`minte produse industrial, sunt

din ce în ce mai folosi]i în pomicultura din ]`rile cu tradi]ie agricol`

[i sunt recomanda]i în sistemele de fertilizare din pomicultura

ecologic`.

De asemenea, la înfiin]area planta]iilor de cais [i de piersic, cu prec`dere

pe solurile f`r` exces de umiditate, se poate aplica o fertilizare

organo-mineral` de stocaj, urmând ca fertilizarea foliar` anual` s` se

realizeze în func]ie de cerin]ele plantelor [i diagnoza foliar` pe

fenofaze de vegeta]ie.

A[adar, aplicarea acestui sistem integrat de fertilizare în planta]iile de

cais [i de piersic, care s` ]in` seama de toate elementele amintite mai

sus, garanteaz` cu siguran]` ob]inerea unor produc]ii de fructe spo-

rite cantitativ [i calitativ, în condi]iile men]inerii [i îmbun`t`]irii per-

manente a fertilit`]ii solului [i de prevenire a polu`rii mediului

ambiant (sol, ap`, aer).

55..77..   II rr iiggaarreeaa  ppllaannttaa]] ii ii lloorr   ddee  ccaaiiss   [[ ii   ddee  ppiieerrss iicc

Caisul este rezistent la secet`, dar pentru ob]inerea de produc]ii supe-

rioare cantitativ [i calitativ, mai ales în zonele critice din punct de

vedere al precipita]iilor sc`zute (sub 500 mm precipita]i anual), are

nevoie de irigare, mai cu seam` în fazele critice: diferen]ierea mugu-

rilor, faza de cre[tere intens` a fructelor. Caisul nu se irig` în perioa-

da de maturare a fructelor, pentru a evita cr`parea acestora. Prin

udare, sporurile de produc]ie la cais ajung pân` la 40 %, ceea ce face

eficient` irigarea acestei specii (B`lan [i colab., 2003).

Piersicul are un consum mare de ap` în perioada de vegeta]ie (2500 - 4000

m3), ceea ce face necesar` interven]ia cu ap` de iriga]ie. Trebuie avut`

mare aten]ie la aplicarea normelor [i a metodelor de irigare la aceast`

specie, întrucât chiar [i la men]inerea umidit`]ii solului în planta]iile

de piersic, la capacitatea de câmp, la temperaturi de peste 24°C exist`

riscul activ`rii unor enzime care produc acid cianhidric, cu efect toxic

asupra sistemului radicular al pomilor (B`lan [i colab., 2003).

Momentele critice în care piersicul are nevoie de ap` sunt prim`vara

înainte de înflorit, în timpul înt`ririi endocarpului, la intrarea fruc-

telor în pârg` [i la încheierea sezonului de vegeta]ie ca udare de

aprovizionare.
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Un management bun al solului în planta]iile de cais [i piersic, ca de altfel

în toate planta]iile de pomi fructiferi, presupune adoptarea unor

m`suri (metode) de irigare [i norme de ap` care s` asigure p`strarea

calit`]ii solului din punct de vedere al însu[irilor fizice (textur`, struc-

tur` etc.), de fertilitate (evitarea în special a levig`rii elementelor nutri-

tive cu mobilitate ridicat`, cum este azotul) [i biologice. Totodat`,

într-un sistem de cultur` irigat` trebuie avut` în vedere corelarea

(adaptarea) tuturor celorlalte verigi tehnologice (în special cele de ferti-

lizare) cu condi]iile create de men]inerea la un nivel corespunz`tor

(optim) a nivelului de umiditate din sol. Este [tiut faptul c` în condi]ii

de irigare dozele de îngr`[`minte organice [i minerale trebuie sporite.
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