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Rezumat: Cireşul, specie pomicolă cu îndelungată tradiţie de cultură în 

ţara noastră, găseşte în condiţiile ecosistemului pomicol Iaşi condiţii foarte 
favorabile de cultură. 

Imbunătăţirea continuă a sortimentului prin introducerea în cultură de 
noi soiuri şi varietăţi, obţinute atât pe plan mondial cât şi urmare a cercetării 
româneşti în domeniu induce presiuni asupra tehnogiilor de cultură, iar 
implicit, acestea din urmă trebuiesc modelate pentru a valorifica cu maximum 
de randament potenţialul biologic superior al noilor creaţii. 

Eforturile cercetărilor se concentrează astăzi la cireş pentru a reduce 
înălţimea acestei specii, caracteristică de altfel, iar în acest sens se intervine 
prin diverse metode. 

Astfel, una din verigile tehnologice care a reuşit cu succes să menţină o 
talie redusă a pomilor este tăierea de întreţinere şi fructificare. 

Aceasta, efectuată în timpul perioadei de vegetaţie îndeplineşte 
dezideratul mai sus menţionat, facilitând astfel o altă importantă lucrare 
tehnologică, extrem de costisitoare şi energointensivă şi anume recoltarea. 

MATERIALUL ŞI METODA DE STUDIU 
Cercetările referitoare la influenţa perioadei de tăiere asupra evoluţiei coroanei 

cireşului s-au efectuat la S.C.D.P. Iaşi, ferma nr. 8, specializată în cultura drupaceelor 
şi în special a cireşului şi vişinului. 

Infiinţată în anul 1982, la distanţele de 6 x 6 m, plantaţia experimentală avea 15 
ani în momentul începerii experienţei (1997). Cercetările s-au efectuat timp de 3 ani 
(1997-1999), la soiuri de cireş, care pot defini tipurile de fructificare caracteristice 
acestei specii şi anume: Ramon Oliva; Stella şi Boambe de Cotnari. 

Toate soiurile au fost altoite pe portaltoi franc, ceea ce explică existenţa unor 
coroane de dimensiuni mari. 

De aceea, în anul 1989, la pomii din plantaţie conduşi sub formă de piramidă 
etajată modificată s-a efectuat o intervenţie severă, de suprimare a axului, obţinându-
se astfel o piramidă întreruptă. 

Experienţa efectuată a fost de tip bifactorial (A x B) la care factorul A a fost 
reprezentat de soi (cu repetiţiile A1 - Ramon Oliva; A2 - Stella; A3 - Boambe de 
Cotnari), iar factorul B, a fost reprezentat de perioada de tăiere cu repetiţiile: B1-cu 
tăierea în perioada de repaus vegetativ facultativ (T.U.); B2 - tăierea în perioada 
recoltării fructelor (T+R) şi B3 -tăierea în perioada de după recoltarea fructelor 
(T.D.R.). 

S-au făcut observaţii şi determinări asupra microstructurii de rod şi anume: 
numărul mediu de muguri floriferi în ramura buchet, numărul mediu de fructe legate pe 
ramura bughet, lungimea ramurii mixte şi numărul mediu de muguri floriferi pe ramura 
mixtă. 
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Tabel 1.1 

Influenţa perioadei de tăiere asupra numărului mediu de  
muguri floriferi în ramura buchet (buc.) 

 

Soiul Perioadele 
de tăiere 1997 1998 1999 

V1-TU (mt) 2,5 2,7 3,4 
V2-T+R 2,6 2,8 3,7** 
V3 TDR 2,6 2,9* 3,9*** 
Dl 5% 0,26 0,10 0,17 
Dl 1% 0,32 0,23 0,21 

Ramon Oliva 

Dl 0,1 % 0,65 0,46 0,47 
V1-TU (mt) 2,9 3,1 3,8 
V2-T+R 3,0 3,2 4,8*** 
V3 TDR 3,0 3,3* 5,2*** 
Dl 5% 0,31 0,12 0,13 
Dl 1% 0,45 0,27 0,20 

Stella 

Dl 0,1 % 0,80 0,45 0,41 
V1-TU (mt) 2,7 2,8 3,3 
V2-T+R 2,8 2,9 3,9** 
V3 TDR 2,8 3,0* 4,4*** 
Dl 5% 0,11 0,16 0,58 
Dl 1% 0,28 0,22 0,92 

Boambe de 
Cotnari 

Dl 0,1 % 0,49 0,40 1,63 
 
 
În tabelul 1.1. se poate observa că la soiul Ramon Oliva numărul 

mediu de muguri floriferi în ramura buchet a crescut cu 8 % în 1998 şi cu 
25 % în 1999 la varianta de tăiere din timpul repausului vegetativ 
facultativ. 

Perioada de tăiere din timpul recoltării fructelor (V2) a realizat un 
spor de 7,7 % în 1998 faţă de 1997, iar în 1999 sporul înregistrat a fost de 
32,1 %. 

La tăierea efectuată după recoltarea fructelor sporul obţinut a fost de 
11,5 % în primii 2 ani de experimentare iar în al treilea de 34,5 %. 

Tăierea efectuată în perioada de repaus vegetativ facultativ la soiul 
Stella în cazul variantei 1 o creştere de 6,9 procente între anii 1997-1998 şi 
de 22,6 % între 1998-1999. 

Perioada de tăiere din timpul recoltării fructelor la soiul Stella a 
indus o sporire a numărului muguri floriferi / ramura buchet de 6,6 % în 
anii 1997-1998 şi de 50 % în 1999. La varianta a treia se poate constata o 
creştere de 10 % între anii 1997-1998 şi de 57,6 % în 1999. 



 219

La soiul Boambe de Cotnari, varianta 1 a determinat o creştere de 
3,7 % în 1998 şi respectiv 17,8 % în 1999. La varianta 2 sporul obţinut în 
primii doi ani de experimentare a fost de 3,5 %, iar în ultimul an s-a 
obţinut o creştere de 34,5%. 

Perioada de tăiere de după recoltarea fructelor (V3) a condus la o 
creştere de 7,1% în 1998 şi 46,6 % în 1999. 

 
Tabel 1.2 

Influenţa perioadei de tăiere asupra numărului mediu de 
fructe legate pe ramura buchet (buc) 

 

Soiul Perioadele de 
tăiere 1997 1998 1999 

V1-TU (mt) 1,9 2,1 2,4 
V2-T+R 2,0 2,3* 3,0** 
V3 TDR 2,0 2,5** 3,8*** 
Dl 5% 0,24 0,13 0,21 
Dl 1% 0,32 0,20 0,48 

Ramon Oliva 

Dl 0,1 % 0,61 0,42 0,73 
V1-TU (mt) 2,4 2,5 3,0 
V2-T+R 2,5 2,6 3,19*** 
V3 TDR 2,6 3,1*** 4,3*** 
Dl 5% 0,29 0,28 0,12 
Dl 1% 0,36 0,31 0,25 

Stella 

Dl 0,1 % 0,59 0,52 0,43 
V1-TU (mt) 2,3 2,4 2,8 
V2-T+R 2,5 2,7* 3,1* 
V3 TDR 2,5 2,9** 3,6** 
Dl 5% 0,22 0,32 0,32 
Dl 1% 0,41 0,43 0,47 

Boambe de 
Cotnari 

Dl 0,1 % 0,75 0,80 0,86 
 
Numărul mediu de fructe legate pe ramura buchet este prezentat în tabelul 

1.2. 
Analizând acest tabel se constată că la soiul Ramon Oliva, în cazul 

variantei 1 (perioada de tăiere în timpul perioadei de repaus vegetativ 
facultativ) numărul mediu de fructe legate a crescut de la valoarea medie 
de aproximativ 2 bucăţi/ramură în 1997, cu 4,2 % în 1998 şi cu 20 % în 
1999. 

În schimb, la acelaşi soi, în urma perioadei de tăiere din timpul 
recoltării fructelor unde de la valoarea medie de 2,0 fructe/ramură în 1997 
numărul de fructe a crescut cu 15% în 1998 şi respectiv cu 30,4 % în 1999. 
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La perioada de tăiere de după recoltarea fructelor (V3) numărul 
mediu de fructe/ramură a crescut de la valoarea de 3 bucăţi/ramură în 1997 
cu 25 % în 1998 şi respectiv 52 % în 1999. 

Referitor la soiul Stella se poate observa că la tăierea din timpul 
repausului vegetativ facultativ (V1) între anii 1997 şi 1998 creşterea a fost 
de doar 4,2 %, iar între anii 1998-1999 producţia medie/ramura buchet a 
crescut cu 20 %. 

Tăierea efectuată în perioada recoltării fructelor a determinat o 
creştere de 4% în primii doi ani experimentali, iar între anii 1998-1999 
creşterea a fost de 22,7%. 

Cea mai mare creştere s-a obţinut în cazul perioadei de tăiere de după 
recoltarea fructelor (V3), când, la soiul Stella, între anii 1997 şi 1998 
creşterea a fost de 19,2 %, iar în perioada experimentală 1998-1999 s-a 
obţinut un spor de creştere de 38,7 %. 

La soiul Boambe de Cotnari, supus intervenţiilor de tăiere în timpul 
perioadei de repaus vegetativ facultativ (V1) se observă o creştre de 4,3 % 
între anii 1997 şi 1998, iar în perioada 1998-1990 creşterea a fost de 16,6 
%. 

Perioada de tăiere din timpul recoltării fructelor (V2) a avut ca efect 
la acest soi o creştere între anii 1997-1998 de 8%, iar în perioada 1998-
1999 creşterea a fost de 14,8% fructe pe ramură. 

În cazul variantei 3, perioada de tăiere de după recoltarea fructelor a 
determinat o creştere de la valoarea iniţială realizată în 1997 cu 16 % l în 
1998 şi respectiv 24,1 %în 1999. 

Datele privind studiul influenţei tăierii efectuate în diferite 
perioade de tăiere asupra lungimii ramurii mixte sunt prezentate în 
tabelul 1.3. 

Din datele rezultate se poate constata că în urma tăierii în uscat 
lungimea ramurii mixte (cm) la soiul Ramon Oliva s-a redus de la 
49,27 cm în 1997 la 46,81 în 1998 şi la 43,45 în 1999.  

Datele rezultate în urma variantei de tăiere din timpul recoltării 
fructelor arată o scădere a lungimii ramurii mixte (cm) de la  46,17 cm 
în anul 1997 la 43,76 cm în anul 1998 şi respective 33,16 cm în anul 
1999.  

În cazul variantei de tăiere după recoltarea fructelor, la acelaşi 
soi, scăderea lungimii ramurii mixte a fost de la 45,87 cm în 1997 la 
43,19 cm în 1998 şi 32,04 cm în anul 1999.  

În cazul soiului Stella se poate constata că în urma tăierii în 
uscat lungimea ramurii mixte (cm) s-a redus de la 47,75 cm în 1997 la 
44,82 în 1998 şi la 38,22 în 1999.  
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Datele rezultate în urma variantei de tăiere din timpul recoltării 
fructelor arată o scădere a lungimii ramurii mixte (cm) de la  46,78 cm 
în anul 1997 la 43,91 cm în anul 1998 şi respective 32,64 cm în anul 
1999.  

 
Tabel 1.3. 

Influenţa perioadei de tăiere asupra lungimii ramurii mixte (cm) 
 

Soiul Perioadele 
de tăiere 1997 1998 1999 

V1-TU (mt) 49,27 46,81 43,45 
V2-T+R 46,17 43,670 33,1600

V3 TDR 45,87 43,150 32,0400

Dl 5% 2,61 2,65 2,60 
Dl 1% 4,48 4,36 4,29 

Ramon Oliva 

Dl 0,1 % 8,13 8,09 8,00 
V1-TU (mt) 47,75 44,82 38,22 
V2-T+R 46,78 43,91 32,64000

V3 TDR 42,35 39,48000 28,51000

Dl 5% 14,41 1,35 2,40 
Dl 1% 23,97 2,28 4,16 

Stella 

Dl 0,1 % 44,60 4,12 7,90 
V1-TU (mt) 49,72 47,41 46,47 
V2-T+R 48,04 45,24 34,8200

V3 TDR 46,91 43,380 32,6500

Dl 5% 1,37 2,65 2,65 
Dl 1% 2,24 4,43 4,30 

Boambe de 
Cotnari 

Dl 0,1 % 4,10 8,17 8,19 
 
 
În cazul variantei de tăiere după recoltarea fructelor, la acelaşi 

soi, scăderea lungimii ramurii mixte a fost de la 42,35 cm în 1997 la 
39,48 cm în 1998 şi 28,51 cm în anul 1999. 

Cu privire la soiul Boambe de Cotnari se poate observa că 
varianta de tăiere în perioada de repaus vegetativ facultativ a 
determinat reducerea lungimii ramurii mixte de la 49,72 cm în 1997, la 
47,41 cm în 1998 şi la 46,47 cm în 1999.  

Tăierea din timpul perioadei de recoltare a fructelor a avut ca efect 
reducerea ramurii mixte de la 48,04 cm în 1997, la 45,24 cm în 1998 şi 
respectiv la 34,82 cm în 1999. 
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Varianta 3 de tăiere – în perioada de după recoltarea fructelor a 

determinat obţinerea valorilor de 46,91 cm în anul 1997, 43,38 cm în 1998 şi 
respectiv 32,65 cm în 1999.  

Din datele rezultate se poate constata că în urma tăierii în perioada de 
repaus vegetativ facultativ (V1) numărul de muguri floriferi pe ramura mixtă 
la soiul Ramon Oliva a crescut de la 3 buc. în 1997 cu 3,2 % în 1998 şi 15,5 
% în 1999 (tab 1.4.). 

Datele rezultate în urma variantei de tăiere din timpul recoltării 
fructelor arată o creştere a numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă de 
la aproximativ 4 buc. în anul 1997 cu 18,4 % în anul 1998 şi respectiv 17,0 
în anul 1999.  

În cazul variantei de tăiere după recoltarea fructelor, la soiul Ramon 
Oliva, creşterea numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă a fost de la 
cca. 5 buc în 1997 cu 10,4 % în 1998 şi 41,5% în anul 1999.  

 
 

Tabel 1.4 
4. Influenţa perioadei de tăiere asupra numărului de muguri floriferi ai 

ramurii mixte (buc) 
 

Soiul Perioadele de 
tăiere 1997 1998 1999 

V1-TU (mt) 3,1 3,2 3,6 
V2-T+R 3,8* 4,5** 6,2*** 
V3 TDR 4,8* 5,3** 7,5*** 
Dl 5% 0,24 0,27 0,63 
Dl 1% 0,46 0,35 0,94 

Ramon Oliva 

Dl 0,1 % 0,78 0,51 1,71 
V1-TU (mt) 4,4 4,7 5,8 
V2-T+R 4,5 5,0 7,8*** 
V3 TDR 4,6 5,0 8,9*** 
Dl 5% 0,69 0,37 0,19 
Dl 1% 1,10 0,54 0,27 

Stella 

Dl 0,1 % 2,05 1,09 0,49 
V1-TU (mt) 4,8 4,9 5,4 
V2-T+R 5,1* 5,2* 8,2** 
V3 TDR 5,4* 5,8** 9,5*** 
Dl 5% 0,17 0,52 0,93 
Dl 1% 0,25 0,95 1,57 

Boambe de 
Cotnari 

Dl 0,1 % 0,43 1,70 2,81 
 
 



 223

 
În cazul soiului Stella se poate constata că în urma tăierii în uscat  

numărul de muguri floriferi pe ramura mixtă a crescut de la 4 buc în 1997 cu 
aproximatix 7% în 1998 şi 41,5 % în 1999.  

Datele rezultate în urma variantei de tăiere din timpul recoltării 
fructelor arată o creştere a numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă de 
la 4 buc în anul 1997 cu 11,1 % în anul 1998 şi respectiv 56% în anul 1999.  

În cazul variantei de tăiere după recoltarea fructelor, creşterea 
numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă a fost de 8,7 % în 1998 şi 78 
% în anul 1999.  

La cazul soiului Boambe de Cotnari se poate constata că în urma 
tăierii în timpul perioadei de repaus vegetativ facultativ numărul de muguri 
floriferi pe ramura mixtă a crescut de la cca. 5 buc în 1997 cu 2,0 % în 1998 
şi 10,2 % în 1999.  

Datele rezultate în urma variantei de tăiere din timpul recoltării 
fructelor arată o creştere a numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă de 
la 5 buc în anul 1997 cu 2,0 % în anul 1998 şi respectiv 57 % în anul 1999.  

În cazul variantei de tăiere după recoltarea fructelor, la acelaşi 
soi, creşterea numărului de muguri floriferi pe ramura mixtă a fost de 
7,4 % în 1998 şi respectiv 63,8 % în anul 1999.  

 

CONCLUZII 
1. Numărul mediu de muguri floriferi pe ramura mixtă a crescut prin 

tăierea anuală, repetată, în cazul variantelor de tăiere din timpul perioadei 
de vegetaâie în comparaâie cu tăierea efectuată în timpul perioadei de 
repaus vegetativ facultativ. 

2. Numărul mediu de fructe legate a înregistrat o creştere între anii de 
experimentare (1997 – 1999) la toate soiurile luate în studiu, în cazul 
tăierilor efectuate „în verde”. 

3. Lungimea ramurii mixte, ca urmare a tăierilor în timpul perioadei 
de vegetaţie s-a redus la cele 3 soiuri studiate în comparaţie cu varianta 
martor unde acest indicator a ramas relativ constant. 

4. Numărul mediu de muguri floriferi ai ramurii mixte s-a dublat la 
variantele de tăiere V2 şi V3 şi a rămas aproximativ constant de la un an la 
altul în cazul variantei 1. 

5. Se recomandă pentru cireş tăierea anuală în timpul perioadei de 
vegetaţie, combinând tăierea din timpul recoltării fructelor în partea 
superioară a coroanei (realizând în acelaşi timp limitarea inălţimii 
coroanelor), cu cea de după recoltarea fructelor pentru restul ansamblului 
coronei. 
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